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Előszó 

Ez a kiadvány a kárpátaljai magyar művelődési hagyományokról 
kíván tájékoztatást nyújtani mindazok számára, akik érdeklődnek a 
tájhoz fűződő magyar történelmi, irodalmi események, az itt élt vagy 
munkásságuk révén ide kapcsolódó személyiségek iránt. 

A magyar irodalom, történelem, tudomány számos személyisége 
születése vagy elhalálozása, esetleg munkásságának számottevő 
része, illetőleg tárgyi emléke (szülőház, lakóhely, síremlék, szobor, 
emléktábla, publikált művek) révén kapcsolódik e vidékhez. Kom-
játi Benedek, Bornemisza Péter, Balassi Bálint, Kölcsey, Petőfi, 
Móricz munkássága, Thököly és Rákóczi szabadságharca, Mun-
kácsy Mihály, Révész Imre, Bartók Béla életének egy-egy fontos 
epizódja jelezheti azt a gazdag hagyományt, amely napjainkra 
majdnem feledésbe merült. Szinte ismeretlen a fiatalabb nemzedék 
előtt e tájék egykori főurainak — a Drugetheknek, Dobóknak, Ló-
nyayaknak, Rákócziaknak, Perényieknek — a művelődést hatéko-
nyan támogató tevékenysége, a tehetséges papok, tanárok szorgos 
munkálkodása a magyar nyelv és kultúra itteni megőrzésén. 

Tudós elődeink — Mészáros Károly, Balajthy Jószef, Tabódy Jó-
zsef, Lehoczky Tivadar, Sas Andor, Szirmay Antal, Doby Antal, Ko-
máromy András, Szilágyi István, Simoncsics Ince, Mihályi János, ifj. 
Pap József — műveikben művelődési hagyományaink gazdagságát 
rég bemutatták már, de az ő munkásságuk eredménye is csak kevesek 
előtt volt ismeretes, hozzáférhető, kutatható vidékünkön. 

Csak az utóbbi évek változásai tették lehetővé számunkra, hogy 
szembenézzünk a múltunkkal, számba vehessük hagyományainkat. 

A kötetbe csupán olyan személyek adatai kerültek, akik már 
nem élnek, tehát munkásságuk lezárt. Ez volt anyaggyűjtésem 
egyik szempontja. A másik a területi szempont. Az anyaggyűjtés 
közben azonban a területi szempont érvényesítésével nem mindig 
tudtam a mai Kárpátalja határaihoz igazodni teljes mértékben, 
hisz a vidékünket képező Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros me-
gyék határai és az országhatár is többször változott, ezért inkább 
régióban gondolkoztam. 



A helységneveket a szócikkekben magyarul használtam. 
A területi szempont határozta meg a szócikkek felépítését is. Az 

életmű jelentőségének rövid megjelölésén túl főleg a vidékünkre 
vonatkozó életrajzi adatokra, eseményekre, tárgyi és egyéb meg-
nevezésekre, emlékekre igyekeztem szorítkozni. Az életműre vo-
natkozó részletesebb tájékoztatást pedig a cikkek végén felsorolt 
művek, források válogatott bibliográfiája szolgálja. 

A tanítói munkám mellett készültem el a kiadvány anyagának 
összegyűjtésével — s ezt a magam mentségére mondom —, mert 
tudom, hogy ilyesféle vállalkozásba másutt egész intézmények tu-
dós kutatógárdája szokott kezdeni. Nem is annyira a tudományos 
szempontok vezettek, inkább felvállalom az ismeretterjesztés, a 
népművelés, a magyar történelmi és irodalmi „honismeret" jószán-
dékú szolgálatát. 

Munkámban az irodalmi művek adatai, levéltári források mel-
lett felhasználtam az ismert kézikönyvek (Magyar Irodalmi Lexi-
kon, Magyar Életrajzi Lexikon, Szinnyei: Magyar írók élete és 
munkái, Révai Nagy Lexikona) adatait, valamint a helyi kiadvá-
nyok, a Kárpáti Igaz Szó, a Kárpáti Kalendáriumok, a Kárpátalja, 
a Hatodik Síp anyagait. 

Bízom abban, hogy ez a lexikon — amely, tudom, nem mentes 
a hiányosságoktól sem — némiképpen szolgálni fogja múltunk és 
szülőföldünk kultúrájának jobb megismerését, a nemzeti önisme-
retet és az e tájba kapaszkodó gyökereink megerősödését. 

Hadd fejezzem itt ki köszönetemet a Csehszlovákiai Magyar 
Kultúráért Alapítványnak az anyagi támogatásért, amivel lehetővé 
tette számomra az elmélyültebb anyaggyűjtést a budapesti Orszá-
gos Széchényi Könyvtárban, barátaimnak, kollégáimnak pedig a 
hasznos tanácsokért, biztatásokért, amivel segítették munkám lét-
rejöttét. 

Keresztyén Balázs 

Nagyszőlős, 1993. október 12. 



A 

Abonyi Emil (Nagyszőlős, 
1848. nov. 19. — ?, ?). Szakíró, 
műfordító. Apja Ugocsa megyei 
ügyvéd volt, aki a szabad-
ságharc után Munkácson adó-
rendezési biztos és felügyelő, 
majd helytartósági tanácsos 
lett. Ő szerezte meg báró Peré-
nyi Zsigmond beregszászvégar-
dói birtokát. Iskoláit Ungváron, 
Szatmáron, Nagyszombatban, 
Bécsben majd Budán végezte. 
Tanulmányai befejezése után 
1870-ben Bereg megye tiszte-
letbeli, majd két évvel később 
választott aljegyzője lett. 1877-
ben főjegyző. 1879-ben Nagybe-
regen megválasztották Bereg 
megye felvidéki kerületének 
képviselőjévé. 1887-ben a köz-
lekedési minisztériumban tit-
kárként dolgozott osztálytaná-
csosi ranggal. Több gazdasági, 
statisztikai, történeti cikket írt 
a Fővárosi Lapokba. 1879-ben a 
Bereg folytatásokban közölte a 

francia Armand Dubarry törté-
neti művének fordítását, „A je-
ruzsálemi Szent János-rend 
utolsó napjai"-t. A megyei köz-
lönyben több fővárosi levele is 
megjelent. Figyelemre méltó 
volt beregszászvégardói könyv-
tára. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. 
(II, Ungvár, 1881) 

Absolon Dániel, Lilienberg 
(Késmárk, 1640-es évek — ?, 
1701—03 körül). Diplomata. Az 
1670-es években Apafi Mihály 
szolgálatában állt, járt követ-
ségben a Portán és a lengyel ki-
rálynál. 1682-ben Thököly Im-
réhez szegődött, előbb titkár, 
majd fejedelmi kancellár. Thö-
köly csapataival részt vett Ung-
vár ostromában. 1683—85-ben, 
majd 1686—87-ben ismét Len-
gyelországbanjárt követségben. 
Thökölynek, fogságba esése 
után is híve maradt. Zrínyi Ilo-



nával együtt védelmezte a mun-
kácsi várat. 1688-ban ő beszélte 
rá a vár úrnójét Munkács fel-
adására. Rákóczi Ferenc Vallo-
másaiban Absolon és Radies 
András árulásának következ-
ményeként írja le a munkácsi 
vár feladását, de erről nincse-
nek történelmi bizonyítékok. 
Mindenesetre Absolon ezután 
átállt a császár pártjára, hadi-
titkár, majd tanácsos lett Caraf-
fa császári tábornok mellett; 
éveken át Erdélyben tevékeny-
kedett. 

írod. Szilágyi Sándor: A. D. kül-
földi követségei (Századok, 1883. 
I. sz.); R. Várkonyi Ágnes: A feje-
delem gyermekkora. (Bp., 1989) 

Aczél László, Atzél (Kun-
szentmiklós, 1849. jan. 3. — 
Nagyszőlős, 1906. dec. 24.). Tan-
felügyelő, pedagógiai író. Gim-
náziumi tanulmányait részben 
szülőföldjén, részben a debrece-
ni református főiskolán végezte. 
Bölcsészeti és jogi tárgyakat 
hallgatott, bírói vizsgát is tett, 
de aztán a pedagógia szolgálatá-
ba lépett. 1878-ban jelent még 
első pedagógiai témájú érteke-
zése „Házi nevelésünk hibái" 
címmel Pozsonyban, ahol a ma-
gyar kör titkáraként működött. 
A nőnevelésről szóló cikkei a 
Pesti Naplóban jelentek meg 
részben saját neve, részben 

Szentmiklóssi név alatt. így fi-
gyelt fel rá Trefort Ágoston köz-
oktatásügyi miniszter, s az 
újonnan szervezett Ugocsa me-
gyei tankerület tanfelügyelőjévé 
nevezte ki 1880-ban. Azelőtt 
Ugocsa tanügyi tekintetben Kő-
vár vidékéhez, majd Szatmár 
megyéhez tartozott, ezért isko-
lái eléggé elhanyagolt állapot-
ban voltak. Aczél fellendítette a 
megyében az iskolaügyet. Meg-
szervezte Nagyszőlősön 1881-
ben a polgári iskolát, amelyben 
az 1890—9l-es tanévben Bar-
tók Béla is tanult. Aczél adott a 
helybeli elemi iskolában tanító 
Bartóknénak egyévi szabadsá-
got, hogy fiát zenei téren tovább 
taníttathassa. Egymás után ál-
lította fel a megyében az állami 
iskolákat. Nemcsak a kultúrát, 
hanem a nép anyagi jólétét is 
igyekezett előmozdítani, mert 
meggyőződése volt, „hogy a la-
kosság anyagi jóléte szorosan 
össze van kapcsolva szellemi mí-
veltségével". Nagyszőlősön a Kor-
látos alatt és a Feketehegy lej-
tőjén „példaadással igyekezett a 
lakosságnak a kertészethez, gyü-
mölcsösök alakításához és a hal-
tenyésztéshez kedvet csinálni". 
1887-ben Bereg megye tanfelü-
gyelőjévé nevezték ki, de ő ezt 
nem fogadta el, Ugocsában kí-
vánt maradni. 1895-ben kir. ta-



nácsosi címet kapott. Életének 
utolsó éveiben írta a megye mű-
velődéstörténetét bemutató mun-
káját. Nagyszőlősön temették el 
kedvenc tartózkodási helyén, a 
korlátosi hegyoldalon. Özvegye, 
Perényi Lujza bárónő díszes mau-
zóleumot építtetett sírhelyére, 
amelyen ez a felirat olvasható: 
„Vándor, állj meg, s mondd meg 
Spártának: itt nyugszik hű fia, ki 
a hazáért vérzett el". Nem a csa-
tatéren vívta ő meg harcát, hanem 
a kultúra mezején. — F. m. Ugo-
csa megye ismertetője. (Miskolc, 
1902); Ugocsa vármegye népokta-
tás-ügye. 1880—1902. (Bp., 1908.) 

írod. Keresztyén Balázs: A 
kultúra szent mezején. (Pánsíp., 
1993. 3. sz.) 

Ady Endre és Kárpátalja 
(Érdmindszent, 1877. nov. 22. 
— Bp., 1919. jan. 27.). A XX. 
század kiemelkedő magyar köl-
tője, a Nyugat munkatársa, vezér-
egyénisége, a modern magyar lí-
ra megteremtője. Jól ismerte 
vidékünket és az itt élő népek 
történelmét, múltját. Móricz 
Zsigmondot köszöntő írásában 
írta: „..-.errefelé nem koronáz 
Ugocsa, ezen a tájon verődött 
össze Esze Tamás kuruchada. 
Ez itt magyar föld, az első fog-
lalóké, magyar, tehát véres, szo-
morú, fáradt, sivár, de harcos, 
de szép, de elpusztíthatatlan". 

Rokonszenvvel nézte a Bereg-
ben, Szatmárban, Ugocsaszélen 
élő emberek gondjait, sorsprob-
lémáit, indulatait. „Ez a kál-
vinista magyarság — Móricz 
Zsigmond magyarjai — hamar 
dühbe jön a méltatlanságon, s 
hamar kidörgi az »eb ura fakó«-t. 
Valamikor a császár, sokszor 
két erdélyi fejedelem s három 
török pasa között lehetett vá-
lasztania, hozzászokott". (Mó-
ricz Zsigmond). 

Ezeket az érzéseket, indula-
tokat megfogalmazta saját ver-
seiben is. (Hunn, új legenda). 

Amennyire szerette Ady a 
„menekülő forradalom" népét, 
annyira gyűlöletes volt számára 
a Dózsa György paraszti forra-
dalmát vérbefojtó „Werbőczi, az 
ugocsai közúr", aki hatalmas 
birtokokat kapott jutalmul a pa-
raszti seregek leveréséért. Wer-
bőczi István és a „Werbőczi-er-
kölcsös" urak az ostorozott úri 
Magyarország jelképes alakjai-
ként szerepelnek műveiben. 
Bátran jelentette ki: „Werbőczi 
népe a világ leghaszontalanabb, 
kitartott osztálya." (Werbőczi és 
az ő népe; Jövel, Werbőczi; Ülj 
törvényt, Werbőczi!). 

Ady Endrét baráti és rokoni 
szálak kapcsolták e vidékhez. 

A fiatal költő vissza-visszaté-
rő gondolata volt, hogy Szentpé-



tervárra megy tudósítónak, bár 
sohasem gondolta komolyan. 
Már a nagyváradi korszakban, 
a Léda szerelem előtt Bíró La-
jossal azt tervezték, hogy Ja-
pánba vagy Szentpétervárra 
utaznak. Szentpétervári tervei-
vel kapcsolatban érdekló'dött 
egyik levelében Kaczér Vilmos 
(1877—?) után. Kaczér 1901-től 
a nagyváradi Színházi Újság 
szerkesztője volt, s Beregszászból 
származott. „ ...kutatom, keresem 
Kacért. Nem lelem... Lehet nincs 
Budapesten. Ha ezt bizonyosan 
megtudom, írok neki s apjának 
Beregszászra" — írta 1905 febru-
árjában Budapestről Brüll Bertá-
nak küldött levelében. 

Kaczéron kívül Ady barátja 
és nagyváradi újságírótársa volt 
a nagyszólősi születésű Nagy 
Endre, harcostársa a vidékün-
kön is otthonos Móricz Zsig-
mond, jó ismerősei közé tarto-
zott a biiszti születésű Szép 
Ernő és az ungvári származású 
Pásztor Árpád. 

Rokoni szálak fűzték a 
Csighy családhoz. Csighy Róza 
a keresztlánya volt. Róza anyja, 
Csighy Sándorné Török Margit 
pedig az érdmindszenti reformá-
tus papnak, Ady keresztapjának 
volt a lánya. Csighy Sándor a 
század elején Nagydobronyban 
tanítóskodott. A fiatal költő 

1901 nyarán Nagydobronyban 
felkereste a Csighy családot. 
Valószínűleg ekkor hallott sze-
mélyesen „Molnár Jenő klenóci 
Bereg megyei körjegyzőről", a 
vidék lelkiismeretéről, s annak 
bátor kiállásáról. A jegyző tehe-
tetlen haragjában be akarta pe-
relni a „Rákóczi-domíniumban 
basáskodó Schönborn grófok" bi-
rodalmát, amiért koldussá te-
szik az egész vidéket, rabszolgát 
csinálnak minden parasztból. 
Ady szenvedélyes hangú cikk-
ben veszi védelmébe a körjegy-
zőt és a szegény robotoló rutén 
népet, s elítéli a nemzettől ide-
gen, magyart lenéző Schön-
born-birodalom urait. (A nagy 
hazugság.) Szerinte az egykori 
Rákóczi-domínium példamuta-
tó gazdaság volt az egész ország 
számára, mert itt virágzott az 
ipar, a kereskedelem, a kultúra, 
a Rákócziak támogatták az isko-
lákat. „A jobbágyoknak nem volt 
sehol jobb dolga, mint itt. A ru-
tén nem hiában óbégat még 
mindig Rákóczi után." De mi-
után Schönborn-domínium lett 
belőle, „a Rákóczi-vagyon meg-
fojtója lett az országnak." „A 1>u_ 

tén megfagyhat, fához nem jut-
hat, nehogy csak ezer holddal is 
kevesebb legyen a Schönbornok 
erdős vadászterülete." Még az 
is, ami egyházi célra fordult a 



nagy vagyonból — püspökséget 
alapítottak belőle —, „az termé-
szetszerűen a bigottságot, sü-
ketséget és a harcot szolgálta." 
(Egy nagy vagyon átka.) 

1913-ban egy „familiáris 
összejövetelre" Vásárosnamény-
ba utazott. Útközben csatlako-
zásra várva, a csapi állomáson 
írta „Vendégség Bottyán vezér-
nél" c , Justh Gyulának ajánlott 
versét. 

Ady élete végéig figyelemmel 
kísérte azokat az eseményeket, 
amelyek ezen a vidéken történ-
tek. Tudott arról, hogy Beregi 
szászon 1906-ban nemzetiszínű 
égi jelet láttak, hogy 1914-ben 
a Kárpátokba betörtek az orosz 
csapatok s elfoglalták Rahót, ve-
szélyeztették Máramarosszige-
tet. Megemlékezett az életének 
utolsó éveit Técsőn töltő Hollósy 
Simon haláláról. 

Cikkei arról tanúskodnak, 
hogy rokonszenve e táj iránt éle-
te végéig megmaradt. 

írod. Ady Endre publiciszti-
kai írásai. I—III. к. (Bp, 1977); 
Ady Endre levelei. I—III. к. (Bp, 
1983); Gortvay Erzsébet: A. E. 
Kárpátontúlon. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1977. nov. 20.) 

András, I. és Kárpátalja (?, ? 
— Zirc, 1060). 1046-tól 1060-ig 
király, Vászoly másodszülött 
fia, Salamon apja. Bölcs Jaro-

szláv kijevi fejedelem leányával, 
Aiasztáziával kötött (1037 v. 
38) házasságot. A hagyomány 
úgy tartja, hogy a királynéval 
érkező szerzetesek hozták létre 
azt a szikla- vagy barlangkolos-
tort, amely Munkácson a Lator-
ca folyó jobb partján levő dom-
bon volt. A domb északkeleti 
részén található barlang több 
kisebb elkülönített remetecellát 
tartalmazott. A 25 méter mély-
ségben levő barlangból számos 
kijárat vezetett a felszínre. A 
barlangkolostor létezése a régi 
Oroszországban széles körben 
ismert volt. András, apja meg-
vakítása után bátyjával, Leven-
tével és öccsével, Bélával a kijevi 
udvarba ment, ahol megkeresz-
telkedett. 1046-ban a Péterrel 
szemben álló magyar urak fel-
kérésére orosz segédcsapatok-
kal tért haza. A Kárpátok erdein 
és vidékünkön áthatolva ért a 
Hernád völgyébe, Újvár várába, 
ahol fogadta a pogánylázadás-
ban résztvevő urakat. Hatalom-
ra jutása után azonban a régi 
rend visszaállítására tett ígére-
tét visszavonta, leverte a Vata 
vezette felkelést, majd hazahív-
ta öccsét, Bélát s átadta neki az 
ország egy részét, amely 15 vár-
megyére, a Tiszántúlra, az 
Északi- és az Északkeleti-Fel-
vidék egy részére terjedt ki. Az 



utóbbiból idetartozott Borsova, 
Ung és Zemplén megye. 

András, II. és Kárpátalja 
(1176 v. 77 — 1235. szept. 21.). 
1205-tól 1235-ig magyar király. 
Uralmának első másfél évtize-
dét a már apja által megindított 
halicsi terjeszkedés politikája 
foglalta le. Seregeivel többször 
átvonult Bereg megyén. Seregé-
vel a megyében táborozva 1233-
ban a beregi erdőben (in Silva 
Bereg) tette le a király a római 
katolikus egyház jogainak bizto-
sítására Jakab praenestei püs-
pök és pápai követ kezébe az es-
küt. A beregi egyezményre a 
szájhagyomány szerint a Mun-
kács melletti Királyszéknek ne-
vezett halmon került sor. Ez a 
hely a munkácsi határ keleti ré-
szén van, egy kis kerekded ma-
gaslat vízmosta árkokkal. Évti-
zedekkel ezelőtt úgy tudták, 
hogy a halom tetején egy négy-
szögletű lapos kő állott, de ál-
lítólag a kőfaragók elhordták. 
Régen a beregi erdőség Bereg-
szásztól felfelé a Határerdőig, 
sőt azon túl Galíciáig húzódott. 
Kígyós mellett egy sík mezőt ne-
veznek Király táborának. A ha-
gyomány úgy tartja, hogy a 
nagybaktai határban található 
Szépasszony dombját is II. And-
rás katonái hordták össze, 
süvegjüket földdel megrakva 

emeltek sírhalmot a szép gróf 
Dobos Ilkának. 

írod. Lehoczky Tivadar: A 
munkácsi királyszék. (Vásárna-
pi Újság, 1862., 284. old.) 

Apáti-Abkarovics Béla (Ér-
mihályfalva, 1888 — ?, 1957). 
Festőművész, állami igazgató-
tanító Duszinán. A tanítóképzőt 
1909-ben végezte Szatmáron, 
majd a bp.-i képzőművészeti fő-
iskolán s a nagybányai festő-
akadémián tanult. München-
ben, Bécsben, Olaszországban is 
továbbképezte magát. Pedagó-
giai működését Keselymezőn 
kezdte, de a cseh uralom alatt 
az eskü megtagadása miatt el-
vesztette állását. 1939 áprilisá-
ban nevezték ki a duszinai álla-
mi elemi iskola igazgatójává. 
Jelentős művészi sikerei voltak 
a bp.-i Műcsarnok és a Nemzeti 
Szalon kiállításain. Csatlako-
zott az 1931-ben Ungváron 
megalakult Kárpátaljai Képző-
művészek Egyesületéhez, az 
egyesület választmányi tagja 
lett, s képeit Munkácson, Ung-
váron, Kassán, Pozsonyban, 
Brünnben és Prágában is kiállí-
tották. Az Ungvári Szépművé-
szeti Múzeum őrzi „A vásáron", 
„Téli tájkép" és az Erdőmunká-
sok című festményeit. 

írod. Szeghalmy Gyula: Felvi-
dék; Erdélyi Béla: Képzőművé-



szet. Ungvár és Ung vármegye. 
(Bp., 1940); Barát Mihály: Erdé-
lyi és kortársai. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1991. jún. 6.) 

Aszalay Ferenc (a XVIII. sz. 
első fele). II. Rákóczi Ferenc tit-
kára. A fejedelem udvarával 
együtt többször tartózkodott 
Munkácson. Apjával, Aszalay 
Andrással együtt még 1703-ban 
Rákóczi hűségére esküdött. Elő-
ször a fejedelem kancelláriáján 
szolgált. 1704 elején Buday 
Zsigmonddal Máramarosban 
járt hivatalos küldetésben. (Ext-
radais Instantiarum, 1524.) 
1705. október 23-án „Suae Se-
renitatis Cancellariae Registra-
tor"-nak írja magát. 1705— 
1706-ból fennmaradt rövid 
naplótöredékének tanúsága sze-
rint 1706. március 20-án tett 
esküt mint a fejedelem szekre-

táriusa. Udvari szekretáriusi fi-
zetése ebben az évben 500 rénes 
forint volt, ez a következő évben 
700 forintra emelkedett. Be-
niczky Gáspár naplója 1707. jú-
lius 11-én a Senatus titkára-
ként, augusztus 15-én már a 
fejedelem „bellikus secretari-
us"-aként említi. 

írod. Esze Tamás: Rákóczi 
kancelláriai és udvari tisztvise-
lői. Kuruc vitézek folyamodvá-
nyai. 1703—1710. (Bp., 1955.) 

Atzél Endre (Ungvár, 1865 
— Bp., 1935). Újságíró, író. A 
Borsszem Jankó munkatársa-
ként ő írta a Mucsa c. rovatot. 
1898-ban megindította az Új 
Hírek c. hírlapot, melynek szer-
zője és kiadója volt. Újságcikke-
ket, humoros tárcákat és szati-
rikus regényeket írt. 



в 

Bacsinszky András (Beneti-
ne, 1732. nov. 14. — Ungvár, 
1809. dec. 19.). Gör. kat. püspök, 
a felvilágosodás kiváló képvise-
lője. Apja Ung megyei lelkész 
volt. András az iskoláit az ung-
vári jezsuitáknál kezdte, teoló-
giai tanulmányait a nagyszom-
bati papneveldében folytatta. 
Pappá szentelése után Hajdúdo-
rogon lett lelkész, esperes és fő-
esperes. 12 évet töltött itt. Ezek 
után került Ungvárra. Kanono-
ki minőségben követségben járt 
Mária Teréziához, s annyira 
megnyerte a kegyét, hogy főnö-
kének elhunyta után 1772-tól 
munkácsi püspökké nevezte ki. 
Mária Terézia az Ungváron el-
törölt jezsuita rend zárdáját, 
templomát, a hozzá tartozó épü-
leteket, kerteket, várat a mun-
kácsi püspökségnek ado-
mányozta, s tetemes anyagi 
ráfordítással gör. kat. templom-
má, püspöki lakhellyé, a várat 

pedig papneveldévé alakíttatta 
át. A püspöki székhelyet a káp-
talannal együtt Ungvárra he-
lyezték át 1777-ben, de a régi 
nevét — munkácsi egyházme-
gye és munkácsi görög egyesült 
püspökség — megtartotta. Ba-
csinszky nagy műveltségű, szé-
les látókörű személyiség, tudós 
ember volt. Mindent megtett, 
hogy növelje az egyházmegye te-
kintélyét. Ungváron nem cse-
kély ráfordítással könyvtárat 
alapított. Liturgikus ószláv 
nyelven kiadta a Bibliát. 1780. 
okt. 15-én szentelték fel az új 
székesegyházat, gróf Andrássy 
István püspök jelenlétében. Az 
ungvári várat papneveldének 
alakították át, s 40 növendékre 
való jövedelemmel látták el. Ba-
csinszky sokat fáradozott az 
orosz (rutén) anyanyelvű okta-
tás megszervezéséért. Levele-
zést folytatott Kazinczy Ferenc-
cel, aki abban az időben a kassai 



tankerület felügyelője volt. Több 
tehetséges ifjút pártfogolt a 
továbbtanulásban. Szépen 
összeválogatott könyvtárában 
ősnyomtatványok, ritka kiadvá-
nyok, számos Moszkvában, Ki-
jevben és Lvovban megjelent 
könyv volt található. 1804. máj. 
20-án a jénai mineralógiai tár-
saság is tagjává választotta. — 
M. Brevis adumbratio solenni-
tatis, qua haereditarium augus-
tissimi Francisci secundi impe-
rariem dignitatem austriacam, 
in ipso SS. Maiestatis onomas-
tico die celebravit. (H. п., 1804.) 

írod. Bacsinszky János: Elé-
gia honoribus exc. ill. ас rev dni 
Andreae Bacsinszky, episcopi 
Munkacsiensis. (Cassoviae, 
1807.); Kazinczy Ferenc: Ma-
gyar Pantheon. (Nemzeti 
Könyvtár. XXXVI., 370.) Dóho-
vics Vazul: Bacsinszky András 
munkácsi megyés püspök élete. 
(1829.); Váradi-Sternberg Já-
nos: Ismeretlen Kazinczy-levelek 
és -jegyzetek. Századok öröksé-
ge. (Bp. — Uzshorod, 1981) 

Badinyi János (?, ? — 1697). 
A gyermek II. Rákóczi Ferenc 
latintanára a munkácsi várban. 
1694-tól a Rákóczi-család levél-
tárosa. A hegyaljai felkelés áldo-
zataként esett el. 

Báji Patay Sámuel, Patay 
Sámuel (1710 körül — ?, ?). Mű-

fordító. Életéről csak annyit tu-
dunk, hogy 1755-ben és 1766-
ban Ugocsa és Szatmár megyé-
ben egy-egy birtokot szerzett 
nádori adományként. — M. A 
régi indusok bölcselkedések, 
azaz: példákkal jó erkölcsökre 
tanító könyvecske, melyet ma-
gyar nyelvre fordított (fordítás a 
Pancsatatrából, Eger, 1781); 
Egy jó atyának fiait oktató taní-
tása, melyet tanulásnak kedvé-
ért idegen országokra kiment és 
ott két ifiakkal szoros barátság-
ban esett szerelmes fiának azok-
kal való társalkodásban és a ke-
resztyén hitnek nevezetesebb 
ágazatairól való együtt beszél-
getésben kívánt előadni. (Lipia, 
1788) 

Balajthy József (XIX. sz. el-
ső fele). Ev. ref. lelkész. Először 
1816-ban Ugocsa megyében 
Szólősvégardón, majd 1831— 
1850 között Munkácson volt lel-
kész. Már 1822-ben versei je-
lentek meg a Szépliteraturai 
Ajándékban (1822—24), törté-
nelmi és természettudományi 
cikkeket írt a Felsö-Magyaror-
szági Minervába (1827—29, 
1831, 1834 és 1836), a Társalko-
dóba (1840). 1827-ben a Ka-
zinczy szerkesztette Felső-Ma-
gyarországi Minervában látott 
napvilágot „Munkács vára" c. 
közleménye. Ugyanitt jelent 



meg 1824-ben a „Némely honi 
nyelvünk körüli felfedezések" és 
1836-ban a Beregszászi Nagy 
Pál életével és munkásságával 
foglalkozó tanulmánya. Kézirat-
ban ófzik egy terjedelmes mun-
káját a Széchényi Könyvtárban 
a munkácsi kolostorról, vala-
mint öt kisebb történelmi tanul-
mányt. Legjelentősebb műve: 
Munkács című könyve, amely-
ben a maga idejének Munkácsá-
ról ad érdekes és tanulságos ké-
pet. — M. Chrysant és Daria, 
vagy a megrettenthetetlen ke-
resztyén. Szomorújáték 5 felvo-
násban. Németből szabadon for-
dítva. (Sárospatak, 1816); 
Munkács vára (1827); Csernek-
hegyi klastrom (1828, 1829); 
Magyar ' nyelvtant írók névsora 
(1834); Munkács. Az az Mun-
kács városának és várának to-
pographiai, geographiai, histó-
riai és statisztikai leírása. 
(Debrecen, 1836). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár. 1881); Váradi-Stern-
berg János: Egy helytörténeti 
könyv és szerzője. (Kalendári-
um '87. Uzshorod, 1986) 

Balassi Bálint és Kárpát-
alja (Zólyom, 1554. okt. 20. — 
Esztergom, 1594. máj. 30). A 
magyar reneszánsz nagy költő-
je. Rokoni szálak fűzték az Ugo-

csa megyei Perényiekhez és a 
szerednyei várban élő Dobók-
hoz. 1575-ben, amikor mintegy 
kétszáz lovassal Báthori István 
ellen indult Belies Gáspár meg-
segítésére, Erdély határában a 
Báthori megsegítésére induló 
Komis Gáspár huszti alkapi-
tány embereibe ütközött, össze-
csapott velük, de seregét 
szétszórták, őt pedig megsebesí-
tették. A sebesült Bálint, kato-
náinak elvesztése után Hagy-
mássy Kristóf huszti főkapitány 
embereibe botlott, akik fogságba 
ejtették. Feltehetően először a 
huszti várba vitték, míg ki nem 
gyógyult sebeiből itt tartották. 
Itt ismerkedhetett meg Sanyiki 
Krisztinával, Hagymássy ifjú 
feleségével, aki iránt szerelemre 
lobbant. Valószínűleg neki cí-
mezte Balassi a Krisztina nevé-
re szerzett verset, s feltehetően 
szerelmük történetét örökíti 
meg az Eurialus és Lucretia 
szép históriája, amelyet Balassi 
valószínűleg 1577-ben írt, ami-
kor visszatért Lengyelországból. 
Báthori ugyanis megkegyelme-
zett a tehetséges iíjúnak — aki 
egyébként is rokona volt —, s 
amikor az erdélyi fejedelmet 
Lengyelország királyává válasz-
tották, az magával vitte a költőt 
a lengyel udvarba. Hagymássy-
né még ide is küldözgetett utána 



leveleket, mert közben a férje 
meghalt, s most már szerelmük-
nek semmi akadálya nem lehe-
tett volna. Csakhogy Bálint szí-
ve Losonczi Anna miatt fájt, aki 
egy ideig hitegette az ifjút, az-
tán elzárkózott elóle. 1584 ka-
rácsonyán Balassi a sárospataki 
templomban unokahúgával, Do-
bó Krisztinával, Dobó Ferenc 
felső-mo.-i főkapitány meg-
özvegyült nővérével kötött há-
zasságot. Házassága azonban 
1588-ban válással ért véget. 
1589-ben udvarló verssel köze-
ledett Perényi Zsófiához, az ugo-
csai Perényi István lányához, 
akit már korábban is ismert, de 
szépsége és bölcsessége csak ak-
kor ejtette rabságba. Valószínű-
leg az udvarlásban közrejátszott 
a gazdag Perényi-örökség meg-
szerezhetősége is. Bálint később 
ugyanis pereskedik a nagyszőlő-
si birtokok örökségi jogon való 
megszerzéséért, de a Zsófiával 
való kapcsolatból semmi nem 
lett. Balassi feltehetően a Peré-
nyiek által ismerkedett meg 
Ilosvai Selymes Péter Toldijá-
val, amelynek nótájára maga is 
szerzett költeményeket. Szoros 
kapcsolat fűzte Balassit Má-
gocsy Gáspár beregi főispánhoz, 
Munkács urához, akivel levele-
zésben állott. Ismerte Balassi 
Sövényházi Móricz Balázst, Ung 

és Zemplén megyék adórovóját, 
akivel szintén levelezett. A költő 
kapcsolata vidékünkkel még 
nem kellőképpen feltárt, de így 
is megállapíthatjuk, hogy Ba-
lassi otthonosan mozgott e vidé-
ken. — M. B. B. összes versei, 
szép magyar comoediája és leve-
lezése. (Bp., 1968.) 

írod. Erdélyi Pál: B. B. élete 
(Bp., 1899); Eckhardt Sándor: В. 
В. (Bp., 1941); Eckhardt Sándor: 
Az ismeretlen B. B. (Bp., 1943); 
Eckhardt Sándor: Új fejezetek 
В. B. életéből. (Bp., 1952); Ne-
meskürty István: B. B. (Bp., 
1978); Keresztyén Balázs: В. B. 
életének szép históriája. (Kár-
páti Igaz Szó, Lendület, 1987. 
febr., márc., ápr., máj., jún.) 

Szi. Juhász Gyula: Bujdosó 
Balassi (vers); Képes Géza: Az 
Oceánum mellett (vers); Garai 
Gábor: Balassi (vers); Dienes 
András: Bogáncs hadnagy (г., 
1963). 

Baleczky Emil (Zúgó, 1919 
— Bp., 1982). Költő, műfordító, 
tanár. Vasutas családjából szár-
mazott. Szülei Beregszentmik-
lósra költöztek. A munkácsi 
orosz gimnáziumban érettségi-
zett, majd a prágai egyetemen 
tanult. 1938-ban beiratkozott a 
bp.-i egyetem bölcsészkarára. 
Bp.-en alapított családot. Elő-
ször az ELTE orosz filológiai 



tanszékének docense, majd tan-
székvezetője lett. Jelentős peda-
gógiai és tudományos tevékeny-
séget folytatott. Petőfi, Ady 
verseit fordította oroszra. A 30-
as években szoros barátság fűz-
te Sáfáry László költőhöz. Kali-
na című orosz nyelvű 
költeményét Sáfáry szólaltatta 
meg magyarul. 

írod. Váradi-Sternberg János 
—Dupka György: A költő isme-
retlen versfordításai. (Kárpáti 
Igaz Szó, 1985. dec. 28.) 

Balling János (?, ? — Mun-
kács, 1645. márc. 19. előtt). 
1622—44 között a munkácsi vár 
főkapitánya és uradalmi főnöke. 
Kisnemesi család sarja, 1613-
ban fogarasi, 1622-től munkácsi 
kapitány. Bethlen Gábor híve. A 
munkácsi várban új épületet 
építtetett, amelyről a következő 
felirat tanúskodik: „Cura et fide 
Generosi dni Joannis Balling de 
Gelze Praesidii Munkacz incho-
ata et absolutu Anno 1629". 
Egyes források Gelsei, mások 
Gecsei előnévvel illetik. Bethlen 
Gábor halála után, amikor 
Brandenburgi Katalin és Csáky 
István el akarta foglalni a várat, 
s bele császári katonaságot bo-
csátani, Bethlen István paran-
csára és Kemény Jánossal ösz-
szejátszva Csákyt kizárta a 
várból. Balling később I. Rákó-

czi György híveként szembefor-
dult Bethlen Istvánnal, s ami-
kor 1636-ban a fejedelem Kun 
Istvánt küldte a huszti vár meg-
ostromlására, Balling is sokat 
tett az ostrom érdekében. Buzgó 
protestáns volt. 1644-ben fegy-
verrel is kész volt a szomszéd 
Ung megyei evang. nemesség 
érdekeit védeni Drugeth János 
túlkapásai ellen. 500 kékruhás 
puskással és mintegy három-
ezernyi jobbágysággal Ungvár 
megszállására készült. 

Kapitányságának emlékét a 
barokkba hajló erdélyi rene-
szánsz építészeti stílus őrzi a 
várban. 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében. (Pest, 1860); Le-
hoczky Tivadar: Beregvármegye 
monographiája. I—III. (Ungvár, 
1881) 

Balogh János (XVIII. sz.). 
Jezsuita tanár. 1773-tól 1794-
ig, a rend feloszlatása után is, 
az ungvári gimnáziumban taní-
tott. — M. Ivo oratione panegy-
rica celebratus. (Tyrnaviae, 
1770) 

írod. Az ungvári Gymn. Érte-
sítője. 1884. 59. old. 

Balugyánszky Endre 
(Zemplén, 1800 — Ungvár, 
1854. dec. 20.). Gör. kat. kano-
nok. Az egyháztörténelem és az 



egyházjog tanára Ungváron. — 
M. Egyházi történetirat. (Eper-
jes, 1846. Ez a munkája megje-
lent latin és orosz nyelven; az 
orosz szöveg 3. kiadása Bécsben 
1851—52-ben); A magyar egy-
házi jog történetéről írt munká-
ja kéziratban maradt. 

Balugyánszky József, fel-
ső-olsvai (Istánc, 1825 — ?, 
1882. ápr. 2.). Munkácsi egyház-
megyei áldozó pap, szentszéki 
ülnök. 1847-től 1857-ig az ung-
vári gimnázium tanára volt. Ké-
sőbb lőcsei, majd besztercebá-
nyai tanár és hitszónok. — M. 
Eszmetöredékek az irályról. 
(1852); Városok eredete s el-
pusztulásáról. (1852). 

írod. Az ungvári Gymn. Érte-
sítője. 1884. 61. old. 

Balugyánszky Mihály, Mi-
haj lo Balugyanszkij (Felső-Ols-
va, 1769. szept. 26. — ?, 1847. 
ápr. 3.). Jogtudós, államtaná-
csos, Miklós orosz cár kabinet-
irodájának elnöke. Gimnáziumi 
tanulmányait Újhelyben a pálo-
sok vezetése alatt végezte. A 
bölcsészetet Kassán, a jogot a 
bécsi egyetemen hallgatta. Pes-
ten vizsgázott és 1789-ben a 
nagyváradi jogakadémián a po-
litikai tudományok és a tiszti 
írásmód tanárává nevezték ki. 
Személyes ismerőse volt Ka-
zinczy Ferencnek és testvéré-

nek, Dienesnek. Kazinczy Nagy-
váradon találkozott vele. Napló-
jába ezt írta róla: „Ez a Palu-
gyánszky tüzes fiatal ember 
volt, s báró Wécsey Józsefné-
nak, Miller Teréznek láncait 
hordotta sok esztendő olta. Meg-
unván azt, titkon más szerelmet 
csinált egy szép leánnyal, s Pe-
tersburgba engangírozta magát 
professzornak, s el is ment. A 
báróné tökéletesen kikészítette 
fejér ruhával, ágybelivel, ruhá-
val, s segélte pénzzel is. Palu-
gyánszky elindult, előreküldvén 
a leányt, s ezzel az úton magát 
összeeskedteté. Fija a még most 
is Velejtén lakó orosz papnak." 
1803-ban az orosz tanügyi mi-
nisztérium megalapította a 
szentpétervári akadémiát, de 
hiányoztak az alkalmas taná-
rok, ezért külföldi szakem-
bereket hívtak meg. így került 
Balugyánszky Pétervárra. 
1804-től élt itt, s az államgaz-
dászat és a finánctudományok 
tanára volt. 1813-ban Mária 
Fjodorovna cárné Miklós és Mi-
hály főhercegek tanítójává tette. 
1819—21 között a szentpétervá-
ri egyetem első rektora volt. 
Miklós cár később kabinet-
irodájának elnökévé s államta-
nácsossá nevezte ki. 1804-től 
tagja volt annak a kormánybi-
zottságnak, amely az orosz tör-



vénygyűjtemény összeállításá-
val foglalkozott. Jelentós mun-
kája volt egy kitűnő tankönyv, 
amelyben államgazdászati 
orosz szakkifejezéseket állapí-
tott meg. „Izobrazsenyije raz-
licsnih hozjajsztvennih szisz-
tem." (Különféle gazdászati 
rendszerek ábrázolása.) Mun-
kásságával hozzájárult a vidé-
künk és Oroszország kulturális 
kapcsolatainak gazdagításához. 
Beregszászban és Nagyberez-
nán utcát neveztek el róla. 

írod. Tardi Lajos: Balu-
gyanszky Mihály monogra-
phiája; Kazinczy Ferenc: Az én 
életem. (Bp, 1987.); I. Latko: 
Utcákat neveztek el róla. (Kár-
pátontúli Ifjúság, 1987. szept. 
24.) 

Baranyai Gyula (Alpestes, 
1859 — ?, ?). Polgáriskolai igaz-
gató. Tanulmányait a szászvá-
rosi főgimnáziumban végezte. 
1879-ben a dévai állami tanító-
képzőben nyert képesítést. Egy 
évig Nagyágon tanító volt, majd 
1882-ben Budán a polgári isko-
lákra szerzett képesítést 
mennyiség- és természettudo-
mányi szakból. 1883—86 között 
a huszti állami felső népiskola 
igazgatója, majd 1886-tól 1896-
ig a nagyszőlősi polgári iskola 
igazgatója lett. Az 1890—91-es 
tanévben az I. osztályban Bar-

tók Bélát tornára és számtanra 
tanította. Az iskola által szer-
vezett műsoros estek karna-
gyaként is szerepelt. Tanügyi 
és természettudományi cikkei 
1884-tól jelentek meg a peda-
gógiai szaklapokban. Szerkesz-
tette a huszti felső népiskola 
Értesítőjét (1883—86) és a 
nagyszőlősi állami polgári isko-
la Értesítőjét (1886—96). Nagy-
szőlősről Szegedre költöztek, s 
Bartók itt is fenntartotta velük 
a kapcsolatot. — M. Gyakorlati 
útmutatás a hebegés leszoktatá-
sáról. (Bp, 1880); Polgáriskolai 
ipartanműhelyeink reformjá-
hoz. (Nagy-Szóllős, 1890); Ter-
mészetrajz a népiskolák számá-
ra. (Pozsony, 1891). 

Bárd Miklós, Kozma Ferenc 
(Marcali, 1857. febr. 26. — Bp, 
1937. máj. 4.). Költő. Kozma An-
dor testvére. A műegyetem el-
végzése után katonai pályára lé-
pett. Első versei Rimay Kálmán 
név alatt jelentek meg, de ez-
után hosszú ideig nem írt. 
1897-ben, amikor az Ung me-
gyei Turjaremetén parancsno-
koskodott, kezdett ismét írni, s 
1902-ben kiadott egy kötet ver-
set. Ezt követte a „Bacsó Pál és 
egyéb versek" (1903) c. kötete és 
összes verseinek második kiadá-
sa. 1904-tól a Kisfaludy Társa-
ság tagjai közé választotta. — 



M. В. M. művei I—VI. (Bp., 
1940—43). 

írod. Schöpflin Aladár: В. M. 
(Nyugat, 1937); Merényi Osz-
kár: В. M. (Kaposvár, 1939); 
Komlós Aladár: A magyar költé-
szet Petőfitől Adyig (Bp., 1959). 

Bárdos László István (Sá-
toraljaújhely, 1909. jan. 10. — 
Tatabánya, 1963. okt. 18.). Ta-
nár, könyvtáros. Olaszországban 
és Bp.-en folytatott egyetemi ta-
nulmányai után 1939 márciusá-
tól az 1943—44. iskolai év végé-
ig latin és olasz nyelvet, 
történelmet, földrajzot, gyors-
írást és rendkívüli tantárgyként 
olasz társalgást tanított a bereg-
szászi magyar gimnáziumban. 
A Kárpátaljai Magyar Kultúr-
egyesület (KMKE), majd az 
Északkelet-Magyarországi Kul-
túregyesület (ÉMKE) választ-
mányi tagja. Több előadást 
tartott Beregszászban és Mun-
kácson az olasz művészetről, a 
magyarság eredetéről, Erdély-
ről. A műkedvelő diákok közre-
működésével színre vitte Kisfa-
ludy Károly A kérők c. vígjátékát. 
Cikkeket írt a Kárpáti Magyar 
Gazdába. 1945 után Szombat-
helyen, Bp.-en, 1946-tól a tata-
bányai gimnáziumban tanított, 
de miután elvesztette a hallá-
sát, haláláig a Tatabányai Me-
gyei Könyvtár munkatársa volt. 

írod. B. L. (nekrológ, Könyv-
táros, 1963. 12. sz.); A beregszá-
szi magyar gimnázium törté-
nete. (Bp., 1990). 

Bárkányi János (XVII. sz.). 
Zrínyi Ilona udvari papja, feren-
ces barát, II. Rákóczi Ferenc-
nek, a „méltóságos és nagyságos 
növendék"-nek, „a fejedelmi 
nagy Rákóczi-família méltósá-
gos csemetéjének" tanítója. 
1672-ben Homonnán volt gvar-
dián, 1675-ben Lévára került, 
ahonnan 1677-ben Veszprémbe 
rendelték. 1681-ben újra Ho-
monnán találjuk házfőnökként. 
Innen Zrínyi Ilona többször ma-
gához hívatja. 1681-ben követ-
ként küldi Szelepcsényi György-
höz. Ebben az időben már Zrínyi 
Ilona házi káplánja, gyermekei-
nek nevelője. 1682. máj. 18-án 
hivatalosan is Munkácsra ren-
delik igehirdetésre. Bár 1684-
ben Kassára helyezték, Munká-
cson maradt. Thaly Kálmán 
szerint „Ez vala azon Páter Bár-
kány Ferenc (valójában János!) 
Szent-Ferenc rendű szerzetes, 
Zrínyi Ilona gyóntatója, akit a 
végső desperatioban levő Thö-
köly, a saját convesiójának ígé-
retével a fejedelemasszony ne-
vében Lengyelországon át 
titkon Rómába akart küldetni a 
pápához, hogy az amnystialta-
tása érdekében a császárnál 



közbenjárjon. Azonban férje cla-
visos levelét Zrínyi Ilona nem 
tudván fólfejteni, azt titkárára, 
Absolon Dánielre bízta, a ki is 
ekként értesülve ura végzetes 
szándékáról, mint buzgó luthe-
ránus, hogy megelőzze, inkább 
elárulá s feladatta a várat." A 
történeti adatok azonban csu-
pán azt bizonyítják, hogy Bár-
kányi János Zrínyi Ilona udvari 
papja volt, s ez őt diplomáciai 
küldetésben is felhasználta. 
Munkács ostroma idején ő is a 
várban tartózkodott. 1685—86-
ban Gyöngyösi István modorá-
ra, barokk stílusára emlékezte-
tő módon, mitológiai elemek 
felhasználásával énekelte meg 
Rákáczi Júlianna kedvéért „Tö-
visek közt nyilo szép rosa, az az 
szűz szent martyr Juliana elete" 
címen a katolikus egyház litur-
giájában február 16-án ünne-
pelt Júlianna mártír históriáját. 
A költemény „Irattatot MVn-
kaCs Varaban az szabaDVLas 
Utan aUgUstUsban" vagyis ak-
kor, amikor Caprara, az 1685. 
nov. 25-e óta folyó ostromot 
1686. márc. 9-én személyesen 
átvette, de a sikertelen erőfeszí-
tések után az év áprilisának vé-
gén onnan seregével eltávozott, 
kisszámú lovasságot hagyva 
mindössze hátra a városban az 
erősség szemmel tartására. Fel-

tehetően Bárkányi a szerzője 
annak a versnek is, amellyel a 
9 esztendős Rákóczi Ferenc és a 
13 esztendős Rákóczi Júlianna 
1686. máj. 22-én Ilona napján 
Munkács várában édesanyjukat 
köszöntötték. 1687. dec. 12-én a 
pátert Zrínyi Ilona egy köntösre 
való remekposztóval ajándékoz-
ta meg. (Munkácsi leltárak s ud-
vartartási iratok. TT. 1900. 
339.) Munkács meghódolása, 
1686. jan. 17-e után Bárkányi 
is elkerült a várból. Előbb Gyön-
gyösre küldték, majd a követke-
ző évben Szécsényben volt elöl-
járó. Szendrő, majd Szolnok 
után a Rákóczi-szabadságharc 
idején 1705-ben Kecskeméten 
találkozunk nevével. 

írod. B. J.: Régi magyar köl-
tők tára. XVII. sz. И. k. (Bp., 
1986); R. Várkonyi Ágnes: A fe-
jedelem gyermekkora (Bp., 1989). 

Barta Ödön (Széplak, 1852 
— ?, ?). Országgyűlési képviselő. 
Tanulmányait az eperjesi jog-
akadémián kezdte s Bp.-en fe-
jezte be. Beregszászban telepe-
dett le mint ügyvéd. Itt közéleti 
szereplésével nagy tekintélyre 
tett szert. 1896-ban orsz. képvi-
selőnek választották független-
ségi programmal. 15 éven át 
megszakítás nélkül képviselte a 
Bereg vármegyei felvidéki kerü-
letet. 1910 júniusában a nagy-



szólősi választókerület válasz-
totta meg. A parlamentben a 
közgazdasági és jogi kérdések-
ben nagy tevékenységet fejtett 
ki. О alapította a Beregvárme-
gyei Központi Takarékpénztárt, 
a tiszaújlaki gazdasági bankot. 
Egyik kezdeményezője volt a ru-
ténok fólsegítését célzó kor-
mányzati intézkedésnek. Hely-
zetértékelő cikkeket írt a 
Közgazdasági Szemlébe. 

Bartók Béla (Nagyszent-
miklós, 1881. márc. 21. — New 
York, 1945. szept. 26.). Zene-
szerző, zongoraművész és zene-
tudós, az MTA tagja (1. 1935, r. 
1945). Apja, Bartók Béla a nagy-
szentmiklósi fóldművesiskola 
igazgatója, anyja, Voit Paula, 
zongorista és pedagógus. Apja 
halála után, 1889. szept. 16-a 
körül anyjával és húgával, Elzá-
val átköltöztek az Ugocsa me-
gyei Nagyszőlősre. A költözkö-
dés igen körülményes volt. 
Szeptember 16-a és október 1 -
je között folyton esett az eső. 
Szamárvonta kis kocsin szállí-
tották a bútorokat, még a zon-
gorát is. A Perényi utca 106-os 
szám alatt laktak. A kis lakás-
nak még ajtaja, ablaka sem volt. 
A bútorok felét is alig tudták el-
helyezni. Bartókné a helybeli 
elemi iskolában 84 gyerek taní-
tásáért 27 forint díjazást kapott 

havonta, azon felül zongoralec-
kéket is adott. Egyik tanítványa 
a szomszédban lakó Lator Gab-
riella volt, aki a kis Bélával is 
szoros barátságot kötött. A kis 
Bartók Nagyszőlősön megismé-
telte az elemi iskola negyedik 
osztályát az 1889—90-es tanév-
ben, majd 1890-ben beiratko-
zott a polgári iskola első osztá-
lyába. A polgári iskola akkori 
igazgatója Baranyai Gyula, 
Bartók osztályfőnöke Mihalik 
József volt. Énekre, magyar 
nyelvre és földrajzra Nagy Gá-
bor tanította, akik valamennyi-
en zeneértők voltak, s a helybeli 
műkedvelő dalestélyeknek lel-
kes résztvevői. Bartók szorgal-
mas tanuló volt, 31 növendék 
közül csupán az ő osztályzata 
„kitűnő", magaviselete „dicsére-
tes", a szorgalma pedig „kitar-
tó". „Órákat ültem a zongora 
előtt és kis népdalokat kompo-
náltam... Sőt, Nagyszőlősön 
1891-ben mint »zeneszerző« és 
zongoraművész a nyilvánosság 
előtt is szerepeltem" — olvas-
hatjuk Bartók önéletrajzában. 
Bartók Béla feltehetően egy évet 
tévedett, amikor az 189 l-es 
évet nevezte meg első fellépésé-
nek dátumául, mert első nyilvá-
nos hangversenyére 1892. má-
jus elsején került sor, hacsak fel 
nem lépett azon a hangver-



senyen, amelyet 1891. jún. 29-
én rendeztek a polgári iskola 
fennállásának tizedik évforduló-
ja tiszteletére. A műsort közlő 
polgári iskolai értesítő nem em-
líti Bartók fellépését, ha ekkor 
szerepelt, műsoron kívül szere-
pelhetett. Bartók nagyszőlősi 
„zeneszerzői" tevékenységére és 
első hangversenyére édesanyja 
így emlékezik: »9 éves korában 
egyszer ebéd után, mikor én a 
mellékszobában aludtam, neki 
valami dallam került a fülébe, 
amit eddig nem játszott, nem 
hallott; nem játszhatta el zongo-
rán, mert nem akart felkölteni, 
hanem mikor felébredtem, el-
mondta ezt nekem. Rögtön elját-
szotta, íme egy valcer volt, de 
teljesen más, mint a mit eddig 
hallott; ez után gyors egymás-
utánban komponálgatott külön-
féle táncdarabokat és egyebe-
ket; ez volt legnagyobb élvezete 
és nekünk legnagyobb örömünk. 
Ez évben jött Nagyszöllősre egy 
Altdörfer nevű zenetanár Sop-
ronból, ki meghallgatta játékát 
és kompozícióit: ő volt az első, ki 
nagy jövőt jósolt neki;... Nagyon 
boldoggá tett ez a kinyilatkozta-
tás, de nem tudtam elképzelni, 
miként taníttassam jó meste-
rektől, mikor oly szerény anyagi 
viszonyok között éltünk. Mikor 
az iskolában a Dunáról tanult, 

annak folyását eredetétől a Fe-
kete-tengerbe szakadásáig 
megzenésítette; én azután ezt, 
valamint a többi kisebb darab-
jait az ő segítségével lekottáz-
tam. 10 éves korában Pestre 
utaztunk Aggházy conservatori-
umi tanárhoz, hogy az ítéletet 
mondjon tehetsége felől. Rögtön 
fel akarta venni a zeneiskolába, 
mert nagyon meg volt elégedve. 
De ilyen korban idegenekhez 
nem akartam adni és különben 
is gimnáziumot akartam vele 
végeztetni. Az I. polgárit 
Nagyszőllősön végezte, magán-
úton latinra taníttattam és a jö-
vő évben azután Nagyváradra 
adtam az ottani gimnáziumba, 
hol előző felvételi után a II. osz-
tályba vették fel. Nagynénjénél 
Voit Emmánál volt ellátásban... 
Áprilisban (1892-ben) azután 
hazajött; május l-jén valami jó-
tékonycélú dalestély volt 
Nagyszőllősön, hol ő is szere-
pelt; ez volt első nyilvános fel-
lépése. Játszott több darabot, 
köztük egy Beethoven szonátá-
jának allegróját (op. 53.) és vé-
gül saját szerzeményét, „A Du-
na folyását". Volt óriási taps, 
elragadtatás, kapott 7 bokrétát, 
köztük egyet igen ügyesen cu-
korkákból összeállítva. Képzel-
heted örömünket. E fellépésé-
nek köszönhettem az ottani 



tanfelügyelő jóakaratát, ki se-
gítségemre volt, hogy egy évi 
szabadságot kapjak; ezt felhasz-
náltam és elmentünk mindenes-
től Pozsonyba, hol reményem 
volt állást szereznem. Ott az-
után végre jó kezekbe került ze-
nei oktatása; Erkel Lászlónál 
tanult, kinél nagy előmenetelt 
tett...« Nagyszőlősön a jótékony-
sági hangversenyre az egykori 
vármegyeháza (jelenleg a ma-
gyar tannyelvű Perényi Zsig-
mond Középiskola) nagytermé-
ben került sor. Az Ugocsa c. lap 
1892. máj. 8-i számában ezt a 
tudósítást közölte a hangver-
senyről: »A helybeli polgári isko-
la ifjúsága a szegény tanulók se-
gélyalapja javára f. hó 1-én egy 
sikerült hangversenyt adott... 
De mindezeknél (a többi szerep-
lőknél) még nagyobb mértékben 
magára vonta a közönség figyel-
mét a kis Bartók Béla második 
osztályos gimnáziumi tanuló, ki 
zongoraművészetét bemutatan-
dó, vendégszerepelni jött Nagy-
Szóllősre. Az előadott klasszi-
kus darabok a legnagyobb kézi 
ügyességre vallanak, és zongo-
ramúvészetre. A l i . éves fiúnak 
nagy hivatottsága van, kétségen 
kívül elárulta az eljátszott dara-
bokkal. A fiatal genie kompozi-
tiójából is bemutatott egy dara-
bot, ,Д Duna folyását", mely 

szintén sok tapsot nyert. A kis 
Bartók Béla első nyilvános 
fellépése alkalmából kapott több 
díszes csokrot.« A cikkíró téve-
dése, hogy Bartók nem csupán 
a vendégszereplésre tért vissza 
Nagyszőlősre, hanem — mint az 
az édesanyja vallomásából kide-
rül — végleg otthagyta a nagy-
váradi gimnáziumot. A kis Bar-
tók nagyszólősi szerzeményeit 
jegyzékbe foglalta. Kilencéves 
korától nyolc kis szerzeményt 
tüntetett fel nagyszólősi kelet-
kezési hellyel. Az elsőnek „Első 
valczer", az utolsónak „Béla pol-
ka" a címe, és ekkoriban még 
nem fűzött azokhoz ajánlást. A 
következő évben már tizennégy 
darabról emlékezik meg, me-
lyek közül a „Katinka polká"-t 
Kovács Katalin kisasszonynak, 
a „Jolán polká"-t Jeszenszky Jo-
lánnak, a nagyszólősi elemi is-
kola tanítónőjének, az „Irma 
polká"-t nagynénjének, Voit Ir-
mának, a „Gabi polká"-t játszó-
pajtásának, Lator Gabriellának, 
„A Duna folyása" című művét 
meg „A mamának" ajánlotta. Ez 
hosszabb zongoradarab, amely-
ben zenében kíséri végig a Du-
nát, eredetétől a Fekete-tenge-
rig. Bartók hazaszeretete már 
itt megnyilvánult, amennyiben 
a Dévénynél Magyarországra 
érő Duna vidám zenével köszön-



ti a hazát, a Vaskapunál távoz-
va, a zene szomorúvá válik. La-
tor Gabriellának még Nagysző-
lősről való elköltözésük után is 
ajánlott zenedarabot. Bartók 
nagyon kedvelte a Nagyszőlős 
környéki tájat, ismerőseivel 
gyakran kikocsikázott a Fekete-
hegy lábánál folyó Tisza partjá-
ra. Itteni ismerőseivel, különö-
sen Bárányi Gyuláékkal Bartók 
még később is tartotta a kapcso-
latot. 

Bartók Béla 1911-ben járt új-
ra Nagyszőlősön és környékén. 
Dolhán, Nagykopányban és 
Szteblivkán helyi ukrán népda-
lokat gyűjtött. 1912 márciusá-
nak végén e vidék magyar nép-
dalkincsének feltárására és 
gyűjtésére a Beregszász—Mun-
kács—Ungvár környéki magyar 
falvakat kereste fel: Rafajna-
újfalut, Gútot, Dercent, Fornost, 
Barkaszót, Kincsestanya-Ho-
mokot és Nagyszőlőst látogatta 
meg. 1912. márc. 30-án írta fe-
leségének Barkaszóról egy fran-
cia nyelvű levelezőlapon: „Bar-
kaszón egyáltalán nem találtam 
semmit. Egyetlen ember sem tá-
totta ki a száját, hogy énekeljen 
nekem. Rafajna-Újfalun jobb 
volt. Ma (szombaton) már Kis-
Nagy-Gúton leszek, aztán nem 
tudom; talán Nagy Szöllősre 
megyek". 1912. ápr. 2-án egy 

munkácsi várat ábrázoló képes-
lappal Munkácsról üdvözölte El-
za húgát, s egy — bizonyára a 
környéken gyűjtött — népdal 
sorait is a levelezőlapra másol-
ta: ,András nap után az idő, 
Sűrven tornyozik a felhő, Ri-
mánkodnak a bárányok, Elfo-
gyott a takarmányok. Ne csapj 
félre édes gazdám, Kitelelünk 
búzaszalmán." 1913-ban Mára-
marosba látogatott el román 
népdalokat gyűjteni. Kisbocs-
kón, Tárnán, Alsóvisón, Jódon 
és Turcon járt. A két világhábo-
rú között mint előadóművész 
kétszer is fellépett Ungváron. 
Első hangversenyére 1926 ápri-
lisában került sor a Korona szál-
ló nagytermében. Műsorán Bee-
thoven, D. Scarlatti és Debussy 
művein kívül saját szerzemé-
nyei szerepeltek, közöttük az 
„Este a székelyeknél", a Medve-
tánc, az ,Allegro barbaro" és a 
„Szláv táncok". Második fellépé-
se ugyancsak Ungváron a Ka-
szinó nagytermében zajlott le. 
Ezen a hangversenyen Purcell, 
Ciaja, Marcello, Beethoven és 
Chopin művein kívül Kodály 
Zoltán „Székely keservesét" és 
Zongoramuzsikájának három 
tételét, továbbá két saját szerze-
ményét adta elő. Ekkor találko-
zott a Korona kávéházban a már 
kilencvenedik évéhez közeledő 



lázi hegedűművésszel és zene-
szerzővel, Liszt és Reményi Ede 
egykori barátjával, Plotényi 
Nándorral, valamint Lengyel 
Zsigmond ungvári zenetanárral. 
Bartók felelevenítette a vidé-
künkhöz fűződő élményeit, be-
szélt munkájáról, hangver-
senyeiről. Bartók 1939-ben és 
1940-ben levelet váltott Zádor 
Dezső ungvári zeneszerzővel, 
népdalgyűjtővel és zongoramű-
vésszel egy kárpátaljai ukrán 
népdalgyűjtemény kapcsán. A 
nagy zeneszerző emléke eleve-
nen él Nagyszőlősön és Kárpá-
talján. 1923-ból való az a levél, 
amelyben Bartók kassai hang-
versenyéről számolt be. A beszá-
molót egy olyan papírlap üres 
hátlapjára írta, amelyen ez állt: 
»Visszaemlékezve a „Duna fo-
lyása" című első művére, melyet 
10 éves korában a nagyszöllősi 
vármegyeháza nagytermében 
adott elő, hódolatát küldi — és 
egyben autogrammért esedez — 
egy szerény nagyszöllősi bámu-
lója«. Hogy ki lehetett ez a „bá-
muló", arról a zeneszerzőnek és 
zongoraművésznek fogalma sem 
volt, de jelzi ez a levél, milyen 
nagy hatása volt a gyerek Bar-
tók életében is fordulatot hozó 
nagyszólősi hangversenynek. 
1981. márc. 21-én Nagyszőlő-
sön és az egész Kárpátalján 

megemlékeztek Bartók Béla 
születésének 100. évfordulójá-
ról. Nagyszőlősön utcát nevez-
tek el róla, s 1982. máj. 30-án 
egy ukrán nyelvű emléktáblát 
állított a városi tanács a zene-
szerző tiszteletére. Ugyancsak 
Nagyszőlősön a városi gyermek-
zeneiskola és a helyi magyarsá-
got összefogó művelődési kör vi-
seli Bartók Béla nevét. — írásai: 
B. B. összegyűjtött írásai (köz-
readja: Szöllősy András, Bp., 
1966). 

írod. A nagy-szóllősi műasz-
talossági és gazdászati szaktan-
folyamokkal összekapcsolt álla-
mi polgári fiú- és leányiskola 
tizedik Értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. (Szerk. Baranyai 
Gyula, Nagyszőllős, 1891); Ifj. 
Bartók Béla: Apám életének 
krónikája (Bp., 1981); Ifj. Bar-
tók Béla: B. B. műhelyében (Bp., 
1982); В. В. családi levelei 
(Szerk. Ifj. Bartók Béla. Bp., 
1981); Váradi-Sternberg János: 
Újabb adatok В. B. gimnazista 
éveiből. (Kárpáti Igaz Szó, 1971. 
ápr. 22.); Váradi-Sternberg Já-
nos: A zseni indulása. (Kárpáti 
Igaz Szó, 1981. márc. 15.); Sán-
dor László: В. B. -nyomában 
Kárpát-Ukrajnában. (Kortárs, 
1981. 3. sz.); Sándor László: 
Kárpátontúli kapcsolatok. (Kár-
páti Igaz Szó, 1981. márc. 22.); 



Árpa István: В. В. és vidékünk 
kapcsolatairól. (Kalendárium 
'81. Uzshorod, 1980); Keresz-
tyén Balázs: В. B. első fellépése. 
(Kalendárium '85. Uzshorod, 
1984.) 

Szi. Szegő Júlia: Embernek 
maradni (В. B. életregénye, Bp., 
1965); Székely Júlia: Elindul-
tam szép hazámból (életrajzi г., 
1965). 

Basilovits János, Joanicz 
(Hlivistye, 1742. jún. 6. — Mun-
kács, 1821. okt. 18.). Bazilita-
rendi szerzetes, a Munkács mel-
letti Csernek-hegyi kolostor 
főnöke. Szegény sorsú szülőktől 
származott. Iskoláit Ungváron 
és Kassán a jezsuitáknál végez-
te, majd belépett a Bazilita-
rendbe és 38 éven keresztül e 
rendház főnöke lett. Szinte 
egész életét a monostorban élte 
le, amelynek történetét latin 
nyelvű munkájában örökítette 
meg. írt ószláv nyelven a keleti 
egyház szertartásainak magya-
rázatáról szóló műveket. — M. 
Brevis notitia fundations Theo-
dori Koriathovics, olim ducis de 
Munkács... (I., II., III. rész, Kas-
sa, 1799., IV., V., VI. rész, uo. 
1804); Imago vitae monasticae. 
(Cassoviae, 1802) 

Báthori Zsófia, somlyói (?, 
1629 — Munkács, 1680. jún. 
14.). II. Rákóczi György fe-

jedelem felesége. 1660-ban férje 
halála után fiával, I. Rákóczi 
Ferenccel együtt visszatért a ró-
mai katolikus egyházba, Er-
délyt otthagyva, magyarországi 
birtokaira költözött. Főleg Mun-
kács várában élt. Az elődei által 
a reformátusok javára tett ala-
pítványokat elfoglalta vagy 
megszüntette, s ahol katoliku-
sok éltek, templomaikat vissza-
adta. A jezsuiták ösztönzésére 
nemcsak uradalma területén, 
nemcsak Bereg megyében, ha-
nem azon túl is éreztette ha-
talmát. A hozzá küldöttségbe 
érkező, s tiltakozni akaró refor-
mátus papokat elfogatta és a 
munkácsi várba záratta. Mind 
Bereg, mind Ugocsa megyében 
védelmezte a katolikusok érde-
keit. Még fiával is szembeszállt, 
amikor az csatlakozott a Wesse-
lényi-féle összeesküvéshez, s 
amikor 1670-ben Ónod, Kálló és 
Szendrő elfoglalása után Mun-
kács várához közeledett, hogy 
biztosítsa magának a várat, be-
záratta előtte a vár kapuit és 
ágyúlövésekkel fogadta. 1670 
júniusában Báthori Zsófia kato-
nái a császári Spork Jánossal 
együtt üldözték a felkelésben 
résztvevő nemeseket. „Bocskai 
Istvánné is felveretvén útjában 
Ráthi Sigmondtól és Báthory 
Sophia fejedelemasszony szol-



gáitól s gyalogjaitól, javaiban 
prédát hányván, magát elsőben 
Munkácsra, azután Szathmárra 
vitték fogságba rabul, az ura, 
Bocskai István azelőtt egy né-
hány napokkal kocsin szalad-
ván be Husztra, az hová utánna 
indulván az felesége is, úgy 
esett útjában, Beregh várme-
gyében rabbá". Amikor az ösz-
szeesküvés vezetőit letartóztat-
ták, fiának az életét is csak 
császárhűségével, buzgó katoli-
kusságával és 400 ezer forint 
váltságdíj lefizetésével tudta 
megmenteni. Ezután még na-
gyobb erővel üldözte a pro-
testánsokat. Rákóczi Ferenc 
fejedelem jószágaiból, Sárospa-
takról elűzte a prédikátorokat, 
diákokat. 1672 októberében a 
fejedelemasszony munkácsi né-
pe Kapós városát égette fel, s az 
Ung megyei nemesség nagy ré-
szét erőszakkal Munkács várá-
ba vitette. „Akkor tájban pusz-
títtatta az munkácsi oroszokkal 
el nemes Ungh vármegyét is 
nagy részből Munkácsról Bát-
hory Sophia fejedelemasszony, 
sok ezer forintokat érő károkat 
tétetvén mindenféle marháknak 
elhajtásával s a javaknak el-
praedáltatásával." 1673-ban 
Báthori Zsófia tetteit megelégel-
ve, a bujdosók csapata megroha-
mozta Munkácsot, a visszahe-

lyezett katolikus papokat temp-
lomaikból elhajtotta, a tehető-
sebb híveket kirabolta. Báthori 
Zsófia ezután a protestáns pa-
pok közül többeket elfogatott, 
mert őket gyanúsította a bujdo-
sók fellázításával, s a munkácsi 
vár börtönébe záratta még az 
ártatlanokat is, akik közül egye-
seket még 1679-ben is fogva 
tartott. Fiának, I. Rákóczi Fe-
rencnek korai halála 1676. júl. 
8-án mély gyászba döntötte. 
Élete végén teljesen Kis Imre je-
zsuita befolyása alá került, aki 
menyével, Zrínyi Ilonával is 
szembefordította. Fia halála 
után nemsokára ő is „kivágaték 
az élők földjéből", „sok keserves 
sóhajtozásai, Istenes buzgó kö-
nyörgései, szt. Sakramentu-
mokkal való élése és egy heti be-
tegség után, lelkét az ő Teremtő 
Istenének ajánlva" meghalt 
Munkács várában. A kassai je-
zsuita templomba helyezték 
örök pihenőre fia hamvai mellé. 
A Szentháromság tiszteletére 
1671-ben ő építtette ezt a 
templomot. Életében írt egy 
imakönyvet, amelyet a XVIII. 
században kinyomtattak. Emlí-
tésre méltóak fennmaradt leve-
lei. 

írod. Kiss Kálmán: Báthori 
Zsófia életrajza (Nagybánya, 
1879); Lehoczky Tivadar: Bereg-



vármegye monographiája I., II. 
(Ungvár, 1881); Az ungi refor-
mátus egyházmegye. Adalékok 
az ungi református egyházme-
gye történetéhez (Szerk. Ha-
raszy Károly, Nagykapos, 1931). 

Szi. Passuth László: Sasnak 
körme közt (г., Bp., 1956). 

Batizi András (Batiz, 1510 
körül — ?, 1546—52 között). Ev. 
prédikátor, énekszerzó'. Gálszé-
csi István hatására lett egyike 
az első reformátoroknak. 1530-
ban írta első verseit Kassán. 
1542-ben iratkozott be a witten-
bergi egyetemre, ahonnan Me-
lanchton ajánlatára Perényi Já-
noshoz Ugocsa és Máramaros 
vármegyék főispánjához került, 
akinek az ajánlására Drágfi 
Gáspár vette pártfogásába. 1545-
ben tokaji prédikátor. 1550-ben 
másodszor is megfordult Wit-
tenbergben. Luther tanáról át-
tért Kálvinéra, a beregszászi 
zsinat (1552) cikkelyeiben ő is 
megegyezett. Tíz éneket, egy há-
zasságról szóló verset és négy 
verses bibliai elbeszélést írt. 
Szilády Áron összes versét kiad-
ta életrajzi jegyzetekkel (Régi 
magyar költők tára II., Bp., 
1880). 

írod. Thury Etele: B. A.-ról. 
(Prot. Szle., 1915); Horváth Já-
nos: A reformáció jegyében (Bp., 
1953). 

Batizi András (Técső, 1810 
— Técső, 1877). Ref. lelkész, es-
peres. Máramarosszigeten és 
Debrecenben tanult. 1837-ben 
Péterfalván, 1841-től Técsőn 
lelkész, ahol újjászervezte az 
egyházat, templomot, iskolát 
építtetett, alapítványokat szer-
vezett, papi könyvtárat alapí-
tott. Célszerű elemi iskolai tan-
rendszert honosított meg, s 
érdemeiért 1856-ban az elemi 
iskolák felügyelőjévé tették. 
1855-tól máramaros—ugocsai 
esperes volt. — M. Kis éneklés-
tan (Debrecen, 1851); Kis temp-
lom (1855). 

Batizi Mihály (XVI. sz ). Ev. 
ref. prédikátor. Egyike volt az 
1552. dec. l-jén Beregszászon 
tartott zsinat részvevőinek. Irt 
egy magyar katekizmust, 
amelynek megjelenési éve és he-
lye ismeretlen. 

Bay András (a XVIII. sz. ele-
je). Kuruc diplomata. Bay Mi-
hály fia. 1706-ban Rákóczi meg-
bízásából a moldvai vajdánál, 
1707-ben a határ menti török 
pasáknál járt követségben. 1707 
tavaszán rövid időre az aradi 
szerb határőrök fogságába ke-
rült. 

Bay György (Surány, 1792. 
márc. 19. — Pest, 1849. jún. 
15.). Költő, politikus. Sárospata-
kon tanult. 1815-ben belépett a 



bécsi magyar testőrségbe. Bécs-
ben került kapcsolatba Kisfa-
ludy Károllyal. 1825-ben Bereg 
megyében főszolgabíró, 1832-től 
1841-ig első alispán, 1841—49 
között alországbíró, alnádor és 
hétszemélynök. Fiatal korában 
verseket írt és fordított. Köze-
lebbi viszonyba került Kazinczy 
Ferenccel, akivel levelezett is. 
1818—1823-ból Kazinczynak 9 
hozzá írott levele maradt fenn. 
Versei és Goethe-fordítása ko-
rabeli zsebkönyvekben jelent 
meg. Pesten halt meg kolerá-
ban. 

Bay Ilona, Reviczky József-
né (Surány, 1837. szept. 4. — ?, 
?). A Magyar Történelmi Társu-
lat pártfogója, a magyar műve-
lődés támogatója. Apja Bay Gá-
bor, anyja csicseri Ormos 
Katalin. A szülői háznál nevel-
kedett, ahol nevelőitől elsajátí-
totta a festészetet, zenét, meg-
szerette az irodalmat. Reviczky 
József felesége lett. Sokat uta-
zott, szellemes útleírásokat és 
más cikkeket közölt az időszaki 
kiadványokban. Alapító tagja 
lett a Magyar Történelmi Társu-
latnak, amelynek javára 2020 fo-
rintnyi alapítványt tett. Áldo-
zatkészségének köszönhetően 
vált lehetővé II. Rákóczi Ferenc 
életrajzának megjelenése Márki 
Sándortól három díszesen kiál-

lított kötetben. Több pályadíjat 
tűzött ki, s maga is foglalkozott 
családja történetével. Csarodai 
örökségét bérbe adva Debrecen-
be költözött. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881). 

Bay István (Bökény, 1676 — 
Bökény, 1742. okt. 24.). Földbir-
tokos, naplóíró. Bay Mihály 
naplóíró és Korna Borbála fia. 
1699. ápr. 4-én feleségül vette 
Újhelyi Júliannát. „Memoriale 
diarium" c. 240 oldalas eredeti 
emlékkönyvéből az Ugocsa c. 
lap (1890. 22. sz.) szemelvénye-
ket közölt. Ebben a naplóban a 
családi eseményeken kívül a re-
formátus egyház akkori viszon-
tagságait és egyéb történelmi és 
művelődéstörténeti adatot jegy-
zett fel. Részletesen bemutatta 
az 1717-es tatárjárás esemé-
nyeit. 

írod. В. I. (Turul, 1890, 80. 
old.) 

Bay Mihály (1640-es évek 
vége — ?). Kuruc diplomata és 
naplóíró. Bay István és Rády 
Zsuzsánna fia. 1665-ben Bereg 
megye főjegyzője. 1671-ben 
Eperjesen Komlósy Mihállyal és 
Kisfalusy Györggyel együtt Be-
reg megye követeként sürgették 
a protestáns vallás elnyomása 
és a német katonák zaklatásai 



miatt emelt panaszok orvoslá-
sát. 1682-től munkácsi várpa-
rancsnok, 1685-ben beregi első 
alispán volt. 1692-ben Thököly 
Imre Inczédi Mihállyal együtt 
Konstantinápolyba küldte kö-
vetként. Erről az útjáról magyar 
nyelvű naplót ír. Thökölyt a buj-
dosásba is elkísérte, ő is Niko-
démiába költözött. Követként 
részt vett az 1705-ös szécsényi 
országgyűlésen. Thököly halála 
után hazatért, s II. Rákóczi Fe-
renc szolgálatába állott, aki Pá-
pay Gáspárral a Krímbe, a tatár 
kánhoz küldte követségbe. Erről 
az útjáról is naplójában számolt 
be. A szabadságharc leverése 
után a derceni—kerepeci részjó-
szágát hűtlenségi perben elko-
bozták. — F. m. Portai naplója 
(Monum. Hung. Hist. II., 23, 
Pest, 1868); Tatárországi követ-
ségének naplója (Századok, 
1873). 

Bekényi Benedek (XVI. sz.). 
Humanista költő és tudós. Ne-
véről ítélve valószínűleg az Ugo-
csa megyei Bökényből szárma-
zott. Werbőczi István familiárisa 
volt. Itáliában és Bécsben ta-
nult. 1505-ben kancelláriai tit-
kár, 1514-ben latin nyelvű ver-
seit Janus Pannonius tíz 
elégiájával együtt Bécsben ki-
adta. 1524-ben nádori ítélőmes-
ter. 

írod. Horváth János: A ma-
gyar irodalmi műveltség meg-
oszlása (Bp., 1935); Kardos 
Tibor: A magyarországi huma-
nizmus kora (Bp., 1955). 

Bellyei László, Zapf (Bereg-
szász, 1910 — ?, ?). Gimnáziumi 
tanár, irodalomtörténész, író. A 
beregszászi magyar gimnázium-
ban érettségizett 1928-ban. 
1934-től 1944-ig ugyanebben a 
gimnáziumban tanított magyar, 
cseh és német nyelvet. 1941-től 
igazgatóhelyettes. A Podkár-
pátszká Ruszi Magyar Kultúr-
egyesület (PRMKE) beregszászi 
körzetének titkára, 1938 után a 
Kárpátaljai Magyar Kultúr-
egyesület (KMKE), majd az 
Északkelet-Magyarországi Ma-
gyar Kultúregyesület (ÉMKE) 
központjának főtitkára és a be-
regszászi csoport titkára. Iro-
dalmi tanulmányai, kritikái, 
színművei és szlovák költemé-
nyekről készült fordításai jelen-
tek meg a Csehszlovákiában ki-
adott Magyar Minerva c. 
irodalmi folyóiratban. „Magyar 
irodalom Csehszlovákiában" c. 
egyetemi szakdolgozatát a po-
zsonyi Akadémiai Kiadó kiadá-
sában megjelenő Bujnák-em-
lékkönyv 1933-ban tette közzé. 
„Kisebbségi magyar intelligen-
cia" című cikkét, továbbá Győry 
Dezsőről, Mécs Lászlóról, Darkő 



Istvánról, Szabó Dezsőről írt 
kritikai tanulmányait a Magyar 
írás közölte. „Tavaszi ébredés", 
„Nagy érzések" és Bujdosók c. 
drámáit műkedvelő csoportok 
sikerrel színre vitték. 1938 után 
rendszeres szerzője a Kárpáti 
Magyar Gazdának és a Felvidé-
ki Magyar Hírlapnak, cikkeket 
írt ezenkívül a Kárpáti Hiradó-
ba és a Felvidéki Nevelőbe. 
„Prágai napló" c. önéletrajzi re-
gényét a Kassán megjelenő Új 
Magyar Múseum folytatások-
ban közölte. „A Tegnap és a Ma 
irodalma az iskolákban" c. 
tanulmánya a beregszászi gim-
názium 1939/40. évi Értesítőjé-
ben jelent meg. Főmunkatársa 
volt a Magyar írásnak; szer-
kesztője a Magyar Munka c. fo-
lyóiratnak; tagja az Új Magyar 
Múseum és a Kárpáti (később 
Tiszaháti) Magyar Gazda szer-
kesztőbizottságának. Hadifog-
ságból Kaposvárra áttelepült 
családjához hazatérve először a 
Táncsics Gimnáziumban, majd 
a Munkácsy Mihály Leánygim-
náziumban tanított. 1959-ben 
az akkor alakult Kaposvári Fel-
sőfokú Tanítóintézet, később a 
Tanítóképző Főiskola tanára 
lett. Titkára, később elnöke a 
Somogy megyei írócsoportnak. 
Lapjának, a Somogyi írásnak 
szerkesztője — számos kritikai 

írása, tanulmánya, drámaelem-
zése, színházi kritikája, novellá-
ja, verse jelent meg benne —, 
valamint a Somogyi Szemlében, 
a Somogyban, a pécsi Jelenkor-
ban, a szombathelyi Életünk-
ben, a szegedi Tiszatájban, a Lá-
tóhatárban, a Somogyi írók 
Antológiájában. Szerzője „A né-
met irodalom a XX. században" 
c. tanulmánykötet egyik fejeze-
tének. Főiskolai tanárként so-
kat tett az anyanyelvi oktatás 
színvonalának emeléséért. Társ-
szerzője az „Anyanyelvi tan-
tárgypedagógia" c. főiskolai 
jegyzetnek. 

írod. A beregszászi magyar 
gimnázium története. 1864— 
1989. (Bp., 1990.) 

Benda Kálmán (Csány, 
1843. aug. 15. — ?, ?). Ügyvéd, 
író. Sárospatakon jogot végzett. 
1866—67-ben Kassán joggya-
kornok. 1868-ban ügyvédi iro-
dát nyitott Beregszászban, s 
amikor 1874-ben megindult a 
Bereg c. hetilap, állandó mun-
katársa lett. Tárcákat, vezércik-
keket és humoreszkeket írt, Ka-
rakánka álnév alatt karakán 
ideákat. 

Bendász István (Borhalom, 
1903. aug. 3. — Beregszász, 
1991. aug. 13.). Gör. kat. kano-
nok, egyháztörténész. Apja, Mi-
hály szintén lelkész volt. Szüle-



ivei 1906 és 1910 között Ameri-
kában tartózkodott. Itt járt az 
elemi iskola első osztályába. A 
másodikat Munkácson, a harma-
dikat Szentmihálykörtvélyesen, 
a negyediket Máramarosszige-
ten végezte el. A gimnázium 
1—VII. osztályát a máramaros-
szigeti piarista gimnáziumban 
kezdte, a VIII. osztályt Sárospa-
takon fejezte be. Budapesten 
beiratkozott az egyetem jogi ka-
rára, de tanulmányait meg-
szakítva, visszatért szüleihez. 
Ungváron teológus lett. Tíz sze-
meszter elvégzése után 1926-
ban be kellett vonulnia a cseh 
hadseregbe. 1928. február 12-
én pappá szentelték, s kinevez-
ték a máramarosi Taracújfalu-
ba. Szentelése előtt, február 
2-án feleségül vette Bacsinszky 
Máriát, Bacsinszky Gyula pap 
lányát. 13 évig működött első ál-
lomáshelyén. 1934-ben a dom-
bói kerület esperesévé nevezték 
ki, 1939-ben pedig megkapta az 
Ugocsa megyei Felsőveresmart 
parókiáját. 1949-ben, amikor 
közigazgatási rendelettel betil-
tották a gör. kat. egyház műkö-
dését, mivel nem volt hajlandó 
a hittagadásra, lágermunkára 
ítélték. 1955 januárjában szaba-
dult Kazahsztán és Szibéria 
lágereiből, ahol szén-, réz-, 
ólom- és mangánércbányákban, 

majd pedig építkezéseken dolgo-
zott. 1956-ban egy rövid időre a 
beregszászi levéltárban helyez-
kedett el, de hamarosan el kel-
lett tűnnie Beregszászból, mert 
ismét letartóztatás várt volna 
rá. Csatlakozott egy, a szűzföl-
dek feltörésére Közép-Ázsiába 
induló csoporthoz, de Kara-
gandában tartózkodó ismerősei 
arra bírták rá, hogy az ott 
száműzetésben élő galíciai uk-
ránoknak görög szertartású, a 
litvánoknak, lengyeleknek, né-
meteknek pedig latin ritusú 
papja legyen. 1959-ben tért ha-
za, s 1961-től 1972-ig, nyugdí-
jazásáig éjjeliőrként kereste a 
kenyerét Beregszászban. Irodal-
mi tevékenysége sokrétű. Első 
nagyobb terjedelmű munkája, a 
„Taracújfalú története és króni-
kája" megsemmisült. 1942-ben 
írta „Felsőveresmart króniká-
ját", amelyet kéziratban őrzött 
meg. 1943—48 között gyűjtött 
anyagok alapján írta meg „A 
munkácsi egyházmegyében mű-
ködő görög katolikus papok élet-
rajzi adatai a legrégibb időktől 
1949-ig" c. művét. Megsemmi-
sült „A görög katolikus Vasváry 
Pál és Görög Demeter, a Kis-
Kossuth és Kis-Széchenyi" cí-
mű és a „Munkácsi egyházme-
gye püspökeinek életrajza" című 
munkája. Kéziratban található 



A munkácsi egyházmegye pa-
rókiái és az azokon múködó pa-
pok névsora a legrégibb időktől 
1949-ig" és „A munkácsi egy-
házmegye püspökei, kanonokai, 
külhelynökei, főesperesei, kerü-
leti esperesei, prodirektorai, 
teológiai tanárai, rektorai, spiri-
tuálisai, vicerektorai, prefektu-
sai, püspöki titkárai, szentszéki 
jegyzői, fogalmazói, levéltárosai, 
oktatói, karnagyai, alapkezelő-
ségi pénztárosai és ellenőrei, ta-
nítóképezdei tanárai stb." című 
munkája. 1948-ban írta meg 
„Az 1848—49-es szabadságharc 
és a görög katolikus egyházme-
gye" c. munkáját. Ugyancsak 
kéziratban maradt a „Bendász 
családfa és családi krónika" c. 
műve, akárcsak az 51 fejezetből 
álló „Mit adott a katolikus egy-
ház a világnak?" c. hatalmas 
munkája. Nagyobb anyagot 
gyűjtött a „Kimagasló ruszin 
származású egyéniségek" és az 
,Adalékok Kárpátalja helysége-
inek történetéhez" című befeje-
zetlenül maradt munkájához. 
Lágeréletének történetét napló-
ban örökítette meg. — M. Mo-
nografija szela Velika Kopánya. 
(Literaturna Negyilja. 1943); Öt 
év szögesdrót mögött (Bp., 
1991); Kárpátálja első főiskolai 
jellegű intézménye. (Kárpáti 
Igaz Szó, 1991. dec. 19.); Kárpát-

aljai specialitás. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1992. febr., márc., ápr. ...) 

írod. Hetényi Varga Károly: 
Parochus a börtönt választotta. 
(Igen. 1990. márc. 2.); „Ti ukrá-
nok vagytok, akár akartok, akár 
nem." Inteijú В. I. görög katoli-
kus parochussal. (Igen. 1991. 
111/15, 16, 17, 19, 20, 21. sz.) 

Beniczky Gáspár (XVII— 
XVIII. sz.). II. Rákóczi Ferenc 
titkára. 1707-től a fejedelem 
belső bizalmas embere, aki nap-
ról napra mellette volt, elkísérte 
őt a tanácsülésekre és a tábo-
rokba. Naplót írt 1707. május 
24-tól (az ónodi ország-
gyűléstől) 1710. márc. 1-jéig. 
Részletesen beszámol benne 
Rákóczi munkácsi, ungvári, be-
regszászi tartózkodásáról. 
1710-ben a Nemesi Compánia 
gondviselője. 1711-ben a bujdo-
só fejedelemmel egészen Danc-
káig elment. Naplója a szabad-
ságharc történetének értékes 
forrása. Kiadta Thaly Kálmán 
(Rákóczi Tár., I., Pest, 1866.) 

Bercsényi Miklós, gróf (Te-
metvény, 1665. szept. v. okt. — 
Rodostó, 1725. nov. 6.). Kuruc 
főgenerális, II. Rákóczi Ferenc 
mellett a szabadságharc egyik 
fő szervezője és irányítója. Ta-
nulmányait a nagyszombati egye-
temen fejezte be, majd Ester-
házy Pál nádor udvarába ke-



rült. 1685-ben vágsellyei kapi-
tány. 1686-ban Buda ostromá-
nál kitüntette magát. Ezredes, 
majd Szeged várának főkapitá-
nya lett. 1687-ben aranysar-
kantyús vitéz. 1691-től Ung 
vármegye főispánja, kir. taná-
csos és bányavidéki vicegenerá-
lis. 1696-től 1698-ig Felső-Ma-
gyarország főhadbiztosa. 
Bercsényi, második felesége, a 
Drugeth-rokon Csáky Krisztina 
révén jutott az ungvári vár és 
vártartomány birtokába. Kija-
víttatta és megerősíttette a vá-
rat, rangjához méltóan még ab-
ban a korban is szokatlan 
fényűzéssel rendezte be a várpa-
lotát. A várat kívülről is öt gyö-
nyörű virágos park övezte. Köz-
vetlenül a keleti bástya alatt 
terült el a vadaskert. Bercsényi 
kezdetben császárpárti volt, de 
később a német zsoldosok garáz-
dálkodása miatt szembefordult 
az uralkodóval. Az ungi renge-
tegekben sokat vadászott a 
szomszédos munkácsi földes-
úrral, Zrínyi Ilona fiával, Rákó-
czi Ferenccel, s együtt készültek 
a cselekvésre. Rákóczi letartóz-
tatása után 1701-ben Szirmai 
Miklóssal együtt titokban Len-
gyelországba menekült, s itt 
előbb egyedül, majd Rákóczival 
karöltve a francia és a svéd ki-
rályt akarta megnyerni a ma-

gyarországi felkelés tá-
mogatására. A tiszaháti parasz-
tok kezdeményezésére a mun-
kácsi Papp Mihály és Bige 
György Bercsényit és Rákóczit 
Brezanban kereste fel, s meg-
nyerte őket az ügyüknek. Előbb 
Rákóczi, majd 1703. jún. 29-én 
Bercsényi is Magyarországra ér-
kezett, hogy a megindult 
szabadságharc élére álljon. Ber-
csényi Zavadkán találkozott Rá-
kóczival. Magával hozta a kijevi 
palatinustól nyert két század 
oláhot, ugyanennyi lovast és két 
századot Visznicveezky herceg 
vezénylete alatt. Hozott pénzt is 
a felkelés támogatására. Miután 
egyesült Rákóczi seregével, 
megindultak a hátmegi, bródi s 
borsovai völgyeken Beregszász 
felé. Júl. 8-án Bercsényi Po-
lyánkáról írt Kende Mihálynak, 
régi barátjának, hogy álljon a fe-
jedelem pártjára, s tudatja vele, 
hogy elegendő1 sereggel érkez-
tek: „Pénzünk, hadunk, kirá-
lyokkal kötésink, minden készü-
leteink megvannak. Az Istennek 
vére hullásáért, ne rontsátok 
magatokat s az országot, ne bosz-
szantsátok a mélt. fejedelmet, 
ne húzzátok magatokra erőha-
talommal s minden jószágtokra 
az ellenség tüzes fegyverét. Jön 
húszezer fizetett tatár Márama-
rostul által: megadja ott a dol-



hai kölcsönt! Csáky István sógor 
úr legyen veszteg, se magának, 
se jószágának nem lesz kára..." 
Ettól az időtói kezdve Bercsényi 
8 éven át szinte állandóan had-
ban forgott, hadat vezetett. Fon-
tos részt vállalt a diplomáciából 
is, a fejedelem egyik legbizalma-
sabb tanácsadója volt. 1707-ben 
a szövetkezett rendek főgenerá-
lisa, a szenátus első tagja. 1707-
ben fejedelmi helytartó, a Var-
sóban I. Péter cárral titkos 
szövetséget kötő delegáció feje, 
az orosz orientáció lelkes híve. 
1707. július 24—én Rákóczi Ber-
csényivel együtt éppen Ungváron 
fogadta a lengyel és az orosz kö-
vetet, Dávid Ivanovics Corbeát. 
A várban a „mosqua cár kö-
vettye újonnan feljött és sokáig 
mind két követ úr a fölséges fe-
jedelemmel és a méltóságos fő-
generális úrral beszélgetvén, 
majd három óra tájban délután 
asztalhoz leültenek." A fogadá-
son Bercsényi és felesége, Rá-
day Pál, Barkóczy Ferenc, Orosz 
Pál és a szabadságharc több 
más vezetője is részt vett. Rá-
kóczi Bercsényit azért küldte 
követségbe a cárhoz, mert ő volt 
az, „aki szlávul is tud, németül 
is tud". 1710 végén az orosz ka-
tonai segély kieszközlésére Ber-
csényi Lengyelországba távo-
zott. Az 1711—i szatmári békét 

nem fogadta el. 1711-től 1716-
ig a lengyelországi Brezan várá-
ban élt, majd Törökországba 
ment, 1718-ban Rodostóba köl-
tözött. Ott halt meg. Hamvait 
1906-ban hozták haza. Javait 
és ungvári várát elkobozták, s a 
királyi kincstár tulajdonába 
ment át. — M. B. M. levelei Ká-
rolyi Sándorhoz (Kiadta Thaly 
Kálmán: Rákóczi Tár., II., Pest, 
1868); B. M. levelei Rákóczi fe-
jedelemhez (Kiadta Thaly Kai-
mán, I—IV., Bp., 1875—79); Ar-
chivum Rákóczianum (I. oszt. 
IV—VII.) 

írod. Thaly Kálmán: A. B. 
család (I—III. Bp., 1881—92); 
Köpeczi Béla—R. Várkonyi Ág-
nes: II. Rákóczi Ferenc (Bp., 
1955); Váradi-Sternberg János: 
Az 1707-es tárgyalások és az 
orosz—magyar szerződés. Szá-
zadok öröksége (Uzshorod, 
1981). 

Beregi Sámuel (? — 1944). 
Munkácsi festőművész. „Kitűnő, 
biztos portréfestő, interieurjei 
művészi alkotások, erős grafi-
kus, éles-élezett-találó-művé-
szi karikaturista." Akadémiai 
tanulmányainak elvégzése, Pá-
rizs, London művészetének 
megismerése után tíz évig a vi-
lághírű Bruck munkatársa, ta-
nítványa volt. Két évig Mün-
chenben dolgozott, kiállított a 



Heineman Galerie-ban. Pesten 
tagja volt a müvészháznak. Ké-
pei a Nemzeti Szalon kiállítása-
in szerepeltek. Kitűnő kritikát 
közölt alkotásairól a Pester 
Loyd, Várady Antal méltatta az 
Ország-Világban, Elek Arthúr 
is elismerően szólt róla. Katona-
ként szolgált az első világhábo-
rúban. A háború után Munkács-
ra tért haza, bár rövid időre még 
visszament Münchenbe, de az-
tán végleg Munkácson telepe-
dett le. 1921-ben Munkácson 
alakult meg az a művészklub, 
amely erős, egységes elindulást 
jelentett Kárpátalja művé-
szetében. Az egyesület szeniorja 
Beregi volt. Tagjai: Boksay, Er-
délyi, Ruszinko. 1925-ben Kas-
sán volt kiállítása. Szoros baráti 
szálak fűzték Kutlán Istvánhoz, 
a fancsikai festőművészhez. 
Több ízben nyaralt a Kutlán-
villában, megfestette a családta-
gok portréját. 1944-ben kon-
centrációs táborba hurcolták, 
ahol meg is halt. 

írod. Új Közlöny. 1925. dec. 
4.; Kutlán István leszármazot-
tainak szóbeli közlése. 

Beregszászi Irodalom- és 
Műpártoló Egyesület (BIME). 
A beregszászi közművelődés 
szervezője a két világháború kö-
zött. Elnöke Klein Jenő ügyvéd 
(írói neve Kispál János), titkára 

pedig Demjén Ferenc volt. A be-
regszászi Kaszinó épületében 
tartotta összejöveteleit. Rend-
szeresen került sor itt irodalmi 
estekre, előadásokra. Járt Be-
regszászban a BIME vendége-
ként Móricz Zsigmond, Koszto-
lányi Dezső (itt szavalta el 
először Ilona c. versét!), Marko-
vits Rodion, Szép Ernő, Barta 
Lajos, Fabry Zoltán író, Beregi 
Oszkár, Fehér Artúr, Gellért La-
jos színművész, Zathureczky 
Ede hegedűművész, Zádor De-
zső zeneszerző. 1924-ben nagy-
szabású Csokonai-emlékünnep-
ségre került sor. Gyakoriak 
voltak az ismeretterjesztő és tu-
dományos előadások, a kiállítá-
sok. 1924 tavaszán képkiállítást 
rendeztek a város lakosságának 
magángyűjteményéből. 169 fest-
ményt mutattak be, köztük 
Csók István, Csordák Lajos, 
Neogárdy Antal, Ferenczy Ká-
roly, Erdélyi Béla és más híres 
festők alkotásait. A BIME meg-
rendezte Fábry Zoltán írói 
estjét, Haba Ferenc, Haba Fe-
rencné, Izay Károly helyi festő-
művészek tárlatait. 

írod. Dalmay Árpád: Megúju-
ló műemlékeink. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1987. nov. 22.) 

Beregszászi Kaszinó. A Ca-
sino intézményét Bereg várme-
gyében 1841-ben Eötvös Tamás 



másodalispán hozta létre. Az in-
tézménynek először az Oroszlán 
vendégfogadó, majd 1890-tól az 
átalakított uradalmi nagykocs-
ma adott helyet. 1911. okt. 3-án 
a város pályázatot hirdetett az 
új Kaszinó építésére. Az ezer ko-
ronás pályadíjat Besenszky 
Gyula munkácsi építész nyerte. 
A kivitelezés jogát Méhes Samu 
beregszászi építész kapta. Az 
építkezés 1912. ápr. 28-án kez-
dődött és fél esztendő alatt el is 
készült az épület, s 1913. ápr. 
elsejére beköltözhetővé vált. A 
választmány első ülését 1913. 
jún. 18-án tartotta az új palo-
tában. A Kaszinó a két világhá-
ború közötti időszakban élte 
virágkorát, ekkor vált a közmű-
velődés igazi otthonává. Itt tar-
totta rendezvényeit a BIME 
(Beregszászi Irodalom- és Mű-
pártoló Egyesület). A Kaszinó 
épületében jelenleg az Arany 
Páva étterem van. 

írod. Dalmay Árpád: Megúju-
ló műemlékeink. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1987. nov. 22.) 

Beregszászi Nagy Pál 
(Nagymuzsaly, 1750 körül — 
Beregszászvégardó, 1828. máj. 
18.). Nyelvtudós, sárospataki 
tanár. Nemes, de nem vagyonos 
szülőktől származott. Alsóbb 
osztályait a helybeli és a bereg-
szászi iskolában végezte. 1774-

ben Sárospatakra ment tanulni. 
Kitűnően tanult. Az iskola el-
végzése után Mezőkeresztesen 
tanított. Megtakarított pénzéből 
két évre az erlangeni akadémiát 
kereste fel, ahol a keleti nyelve-
ket tanulmányozta. Már itt 
megjelent egy latin nyelvű érte-
kezése a perzsa és a magyar 
nyelv közti párhuzamról (1795). 
A tanulóifjúság köré gyűlt, hogy 
elsajátítsa a magyar nyelvet. 
Ezért egy német nyelven írt ma-
gyar nyelvtant adott ki 1797-
ben. Irodalmi munkásságáért 
Erlangenben bölcsészet-doktori 
oklevelet nyert. 1798. júl. 15-én 
Sárospatakra került, teológiát 
és keleti nyelveket tanított. 
1800-ban rektorrá választották, 
1801-ben a göttingeni tudós tár-
saság tagja. Tanári működése 
azonban nem járt sikerrel. 
Gyönge hangja nem önthetett 
előadásába életet s elevenséget, 
ezért az egyházkerületi hatóság 
Beregszászi szép úton való eltá-
volítására gondolt. 1803-ban 
külföldre küldték segélygyűjtő 
útra. Öt évet engedélyeztek ne-
ki, azonban Bécsben nem kapott 
útlevelet, ezért visszatért Pa-
takra. Barátai megsúgták neki, 
hogy mi volt a segélygyűjtő út-
nak az igazi célja. 1803-ban ön-
ként lemondott a katedráról. 
Egy ideig Kassán élt, Kazinczy 



Ferenc fia, István mellett volt 
nevelő. 1806-ban Muzsalyba 
költözött. Nyolc évig művelte itt 
saját kezével a „muzsalyi vincel-
lér" — amint magát nevezte — 
kis szőlőjét, fáradalmait a mé-
hesben pihenve ki. Gyakran 
meglátogatta itt báró Vay Mik-
lós tábornok, aki papi állás elfo-
gadására biztatta, s mivel erre 
nem volt hajlandó, neki ajándé-
kozta a muzsalyi iskolával 
szemközt álló egyik üres telkét, 
amelyet használt is haláláig. 
Később Perényi Zsigmond fogad-
ta magához családi levéltárának 
rendezésére Beregszászvégar-
dóba. Mint levéltáros élt a ne-
mes bárónál, s idejét kedvenc 
tanulmányainak, a nyelvészet-
nek szentelte. Máramaros, 
Zemplén és Ugocsa vármegye 
táblabírájává választotta. Csa-
ládot nem alapított. Szelíd, ma-
gábavonuló, szótlan természetű 
ember volt. Ortológus, a Ka-
zinczy-féle nyelvújítás retrog-
rád szemléletű ellenfele és a 
finnugor nyelvrokonság ellenző-
je. Latin és német nyelvű 
tanulmányaiban a magyar nyel-
vet a keleti, a török, ill. a perzsa 
nyelvvel próbálta rokonítani. 
„Dissertatio philologica de vo-
cabulorum derivatione ac for-
matione in lingua magyarica" 
(Pestini, 1815) c. munkája „pen-

naháborúra" adott alkalmat 
közte és Kazinczy között. 
Szatmár vármegye rendei és ka-
rai ezer forinttal jutalmazta a 
tanulmányt, s ez összeget Be-
regszászi az 1817-es ínség 
idején a Muzsalyban lakó test-
vérének adta. Kazinczyt a nyelv-
rontás vádjával illette. (Pen-
naháború nemzeti nyelvünk 
dolgában. Pest, 1820.) A hazai 
nyelvről több értekezése jelent 
meg a Tudományos Gyűjte-
mény, a Felső-Magyarországi 
Minerva, az Élet és Litteratura 
hasábjain. Legnemesebb jótevő-
je Perényi Zsigmond volt, aki 
1826-ban, amikor Beregszászit 
szélhűdés érte, a fővárosból is 
hazautazott, hogy ápoltathassa, 
orvosoltathassa megbecsült tit-
kárát, aki valódi családias gond-
viselés és ápolás közt halt meg. 
A legegyszerűbb szertartással 
temették el az ardói köztemető-
ben. 

írod. Balajthy József: B. N. P. 
(Felső-Magyarországi Minerva, 
1836. és Társalkodó, 1840. 64— 
65. sz.); Molnár Antal: Tudósok 
kép- és könyvcsarnoka (hivat-
kozással a Társalkodó 1840. 
sz.); Imre Sándor: Beregszászi 
Nagy Pál élete és munkái. (Bp., 
1880); Zsoldos Benő: B. P. élete 
és külföldi működése (Egyet. 
Phil. Közi., 1896). 



Bernáth Dezső (Tarnóc, 
1841 — ?, 1907). Országgyűlési 
képviselő. Mikszáth Kálmán ba-
rátja. Középiskoláit Kassán, 
Bp.-en és Sárospatakon végez-
te, a jogot Utrechtben majd Lon-
donban hallgatta. 1862-ben 
ügyvédi vizsgát tett. 1870-ben 
miniszteri titkár lett. 1876-ban 
országgyűlési képviselővé vá-
lasztották. 1884-tól képviselte 
az Ung megyei nagykaposi ke-
rületet. Mikszáth tőle hallotta a 
Buttler-legendát. A Bernáth 
család Ung megyében került 
kapcsolatba Buttler Jánossal, 
akinek az Ung megyei Bozoson 
kastélya és birtoka volt. A „Kü-
lönös házasság" c. regény meg-
jelenése után Bernáth Dezső is 
megírta gróf Buttler János tör-
ténetét (Vasárnapi Újság, 1901., 
48. évf., 6., 7., 8. sz.) 

Bernáth Zsigmond (Mán-
dok, 1790. okt. 20. v. 1789. okt. 
30. — ?, 1882. jan. 28.). Ország-
gyűlési képviselő, politikus, 
Mikszáth Kálmán „Különös há-
zasság" c. regényének egyik fő-
hőse. Ósei szintén közéleti pá-
lyán működő Ung megyei 
nemesek voltak. Apja, Zsigmond 
Ung megyének több éven át volt 
alispánja, országgyűlési követe. 
Az akkori idők szelleme szerint 
fiát gondos nevelésben részesí-
tette. A fiú iskoláit Kassán, Pa-

takon, a jogi tanfolyamot Bp.-en 
és Bécsben végezte. 1812-ben 
letette az ügyvédi vizsgát. Köz-
életi pályája Ung és Bereg kö-
zött oszlott meg. 1816-ban Ung 
megyében főszolgabíró, 1825-
ben a megye követe a pozsonyi 
országgyűlésen. Az 1833—36—i 
országgyűlésen Kölcsey Ferenc-
cel együtt választották kerületi 
jegyzőnek. Ezen az ország-
gyűlésen aktívan részt vett a 
vallási sérelmek megvitatásá-
ban. Az 1839—40-i és az 1847— 
48-i országgyűlésen is Ung me-
gyét képviselte, a protestáns 
érdekek szorgalmas munkása 
volt. A szabadságharc után 
visszavonult, s csupán a gazda-
ságának élt. Az 50-es években 
a protestáns pátens tárgyában 
tartott egyházi üléseken újból a 
politikai küzdőtérre lépett. 
1860-ban tagja lett annak a 
küldöttségnek, amely a protes-
tánsok sérelmeit Bécsbe vitte. 
1861-ben ismét megválasztot-
ták Ung megye képviselőjévé. 
Az 1865-i országgyűléskor ő 
volt a korelnök, a legidősebb 
képviselő. 1868 végén vonult 
vissza a közéletből, s családja 
körében élte le hátralevő éveit. 
Nem volt a regénybeli Buttler 
Jánosnak a valóságban az isko-
latársa, de az 1825. évi ország-
gyűlés óta közvetlen kapcsolat-



ban állott a szintén liberális po-
litikát folytató Buttlerrel. 

Szi. Mikszáth Kálmán: Külö-
nös házasság (г., Bp., 1960). 

Bertalan (XVI. sz. eleje). Ha-
lábori származású pap, az egyik 
korai magyar nyelvű kódex, a 
Döbrentei-kódex írója. Szüle-
tésének éve Mátyás király korá-
ra tehető. 1495-ben a krakkói 
egyetemen tanult. Feltehetően 
azonos egy 1512. jún. 26-án kelt 
oklevél kiállítójával. Ezen okle-
vél tanúsága szerint „halábori 
Dobos Gergely fia Bertalan pap, 
királyi közjegyző' és nyilvános 
íródeák" volt. Magyar nyelvű 
munkáját, amint az a zsoltárok 
után vetett megjegyzésből kitű-
nik, 1508-ban fejezte be: „Berta-
lan pap bereg vármegyei halá-
bori faluból nemzett: ez zsoltárt 
írta: születés után ezerötszáz-
nyolc esztendőben." Nincs kizár-
va, hogy a kódex írója Perényi 
Gábor udvarához tartozott. 
Komjáti Benedek saját Biblia-
fordításához bizonyíthatóan fel-
használta művének egyes feje-
zeteit. 

írod. Hubert Emil: Ki volt 
Bertalan pap, a Döbrentei-kó-
dex másolója? (Magyar Könyv 
Szemle, 1898); Vargha Dámján: 
A Döbrentei-kódex, mint Halá-
bori Bertalan pap írása (A Szent 
István Ak. Értesítője, IV., 1919). 

Bertók János (? — 1944). A 
Sarló-mozgalom részvevője, a 
munkácsi református püspök 
fia. A sárospataki református 
kollégiumban tanult, itt fedez-
ték fel rendkívüli tehetségét. Az 
Eötvös-kollégiumba került. Gö-
rög-, latinszakos tanárnak ké-
szült. Rajk Lászlóval egyidőben 
volt a kollégium lakója. Az 
1930-as évek elején kommunis-
ta szervezkedésben vett részt, 
ezért kicsapták a kollégiumból 
és az egyetemről, kitoloncolták 
Magyarországról. Csak apja te-
kintélye miatt nem került bör-
tönbe. Munkácson élt. Görög 
klasszikusokat fordított, naplót 
vezetett, nyelveket tanult. Tíz 
nyelven beszélt különböző szin-
teken. Lefordította a Háború és 
békét. Munkácson is tagja lett 
az először legálisan, majd illegá-
lisan működő cseh kommunista 
pártnak. Balogh Edgárékkal 
együtt részt vett azokon a nép-
rajzi gyűjtőutakon, amelyeket a 
sarlósok végeztek Bereg megye 
falvaiban. 1944 őszén őt is elvit-
ték a „háromnapos" munkára, 
akárcsak a kárpátaljai magyar 
férfiak zömét. A Vörös Újság 
szerkesztősége készített egy lis-
tát azokról a kommunistákról, 
akiket elengedtek a gyűjtőtábor-
ból. Helyette unokatestvére, egy 
szintén Bertók János nevű asz-



talos szabadult ki tévedésből. 
János egy szót sem szólt a téve-
désről, mert unokatestvérének 
két gyermeke volt. A foglyokat 
Munkácsról Szolyvára vitték, 
majd gyalogmenetben a Kárpá-
tokon keresztül a Szovjetunióba 
hajtották. János még az út ele-
jén meghalt. 

írod. Balogh Edgár: Hét pró-
ba. (Bp., 1981., 226. és 231. old.); 
Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő 
feljegyzései. (Bp., 1984., 41. 
old.); Balogh Edgár: Tíz nap 
Szegényországban. (Bp., 1988.) 

Bethlen István, iktári 
(1580-as évek — 1648. jan. 10.). 
Erdély fejedelme, Bethlen Gábor 
fejedelem öccse. 1616-tól Mára-
maros, 1622-től Hunyad várme-
gye főispánja. 1612-tól 1621-ig 
bátyja helyetteseként, majd an-
nak halála után, 1629—30-ban 
özvegye, Brandenburgi Katalin 
mellett Erdély kormányzója. 
1630. szept. 28-án fejedelemmé 
választották, de már dec. l-jén 
lemondott/. Rákóczi György ja-
vára. A fejedelemmel később 
fegyveres konfliktusba került, s 
csak az erdélyi és máramarosi 
nemesek közbenjárására békül-
tek ki. Bethlen István, Márama-
ros megye örökös főispánjaként 
és a huszti vár uraként életének 
egy részét Huszton töltötte. 
Bethlen Huszton fényes udvart 

tartott, pártfogója volt a tudo-
mányoknak. 1644 szeptemberé-
ben például Pálóczi Horváth 
Miklós fiát Ung vármegyéből 
Husztra vitte hozzá iskolába. 

írod. Ifj. Pap József: Adalékok 
Máramaros történetéhez (Mára-
marossziget, 1909). 

Bethlen Mihály (Bethlen-
szentmiklós, 1673 — Brassó, 
1706). Naplóíró, a XVII. századi 
Erdély történelmét megörökítő 
Bethlen János unokája, s a leg-
nagyobb magyar önéletíró, 
Bethlen Miklós fia. 1691-ben 
Huszton, Munkácson, Ungváron 
keresztül indult Bécsbe, ahon-
nan a frankfurti és a franekeri 
egyetemre ment, majd bejárta 
Németországot, Hollandiát, 
Svédországot, Dániát, Angliát, 
Belgiumot, Svájcot, Olaszorszá-
got, Ausztriát s Nagyszőlősön, 
Huszton keresztül 1695-ben 
visszatért Erdélybe. Úti élmé-
nyeit naplóban örökítette meg, 
amely művelődéstörténeti érté-
kű írás, korának valóságát tük-
rözi. Hazatérése után megnő-
sült, Rákóczi Ferenc későbbi 
bizalmasának, Vay Ádámnak a 
lányát, Erzsébetet vette fele-
ségül. 1702-ben apja lemondása 
után ő vehette volna át a mára-
marosi főispánságot s Huszt 
főkapitányi tisztét, de a Rákó-
czi-szabadságharc eseményei 



minden bizonnyal meggátolták 
e tisztei gyakorlásában, mert a 
történések elől Brassóba húzó-
dott, ahol fiatalon meghalt. — 
M. B. M. útinaplója. 1691— 
1695. (Sajtó alá rendezte és az 
utószót írta Jankovics József. 
Bp., 1981). 

Bethlen Miklós, bethleni, 
gróf (Kisbun, 1642. szept. 1. — 
Bécs, 1716. okt. 27.). Erdélyi ál-
lamférfi, kancellár, emlékíró. 
1664. jún. l-jén Párizsból haza-
térőben Husztra érkezett, ahol 
az öreg Rhédey Ferenc és né-
hány szép asszony fogadta. 
„Huszton egy férj nélkül való, 
más férjes, de mégis özvegy, két 
igen szép ifjú úri dáma pánt-
likás köntösömet s magamat 
sokat nézett, szeretett." 1681. 
augusztus utolsó heteiben a 
Thökölyvel szövetségben indí-
tott magyarországi hadjáratá-
ban az erdélyi hadak főstrázsa-
mestere volt. 1686 márciusában 
Máramarosban annak a bizott-
ságnak a tagja volt, amely ki-
vizsgálta az ide vezényelt csá-
szári katonák visszaéléseit. A 
zsoldosok „török módra" visel-
kedtek, zsarolták, lopták a né-
pet. „Nagy sokaság, irtóztató 
tereh egy olyan sovány várme-
gyén" — állapította meg Beth-
len. 1690. ápr. 15-én meghalt 
Apafi fejedelem. Utódja a fia, II. 

Apafi Mihály lett. Megerősítését 
Bécsből várták a rendek. Beth-
len szept. 8-tól Bécsben tár-
gyalt, s kieszközölte az Erdély 
helyzetét szabályozó diplomát, 
maga számára pedig megszerez-
te Máramaros megye főispáni 
székét. Beiktatása 1692. máj. 
29-én történt, azonban ritkán 
tartózkodott a megyében. Neki 
köszönhető, hogy Lipót megerő-
sítette az öt koronavárost (Técsőt, 
Husztot, Visket, Hosszúmezőt, 
Szigetet) jogaiban. Bethlen 1704-
ben tiltakozott Rabutin újabb 
pénzkövetelései ellen: „Husztért 
a korona és citadella engem 
megett vala, sőt ha a háború 
Máramarost el ne szakassza 
egészen, az odaadott 21 000 Rh. 
forinthoz még kilencezret execu-
tióval is megvesznek vala raj-
tam jószág nélkül is." Tiltakozá-
sa miatt kizárták a tanácsból és 
házi őrizetbe vették. 1704—1712 
között raboskodott, s Bécsben 
1708—10 között megírta Önélet-
írását, a magyar irodalom egyik 
remekét. 

írod. Deák Farkas: Gróf B. M. 
életrajza (Pozsony—Bp., 1885); 
Páris Sándor: Gr. B. M. élete 
(Kolozsvár, 1907). 

Szi. Ligeti Ernő: Noé galamb-
ja (г., Bp., 1943); Németh Lász-
ló: Eklézsia-megkövetés (tört. 
dráma, Bp., 1946). 



Bloksay István (Nyitra, 
1826. ápr. 26. — Beregszász, 
1884. nov. 18.). Ügyvéd, író, az 
1848—49-es szabadságharc szá-
zadosa. A gimnáziumot Nyitrán 
végezte. Jogot Pesten tanult. 
Ügyvédi vizsgáit már honvéd 
egyenruhában tette le. A 65. 
zászlóaljban szolgált, s a száza-
dosi rangig felvitte. 1850-ben 
Beregszászban telepedett le, 
ahol elóbb ügyvédként, majd 
1861-ig közjegyzőként műkö-
dött. Egy időre dédai birtokára 
vonult gazdálkodni, majd a tör-
vénykezés rendezése után ismét 
közjegyző lett. Testvére, Blok-
say Ferenc Kaszonyban volt or-
vos. 1857-ben megnősült, fele-
sége Buzáth Etelka. A kaszonyi 
választókerületben kétszer vá-
lasztották meg képviselőnek. 
Különös figyelemmel kísérte a 
népiskolai oktatást. írt humoros 
cikkeket, néprajzi tanulmányo-
kat a Pesti Divatlapba (1847— 
48), gazdasági és jogtudományi 
munkákat a Jogtudományi Köz-
lönybe (1876—80). Alapító tagja 
volt a Bereg című lapnak, 
amelyben cikkei is megjelentek. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár, 1881); В. I.: Bereg, 
1884. nov. 23.; Bagu Balázs— 
Szakáll Mihály: Kárpátaljai 
honvédtisztek. (Szab.-Szatm. 

Szemle., XXVI. évf., 2. sz., Nyír-
egyháza, 1991). 

Bodnár Gáspár (Bereg-
szász, 1861. jan. 6. — Szatmár, 
1921). Kat. pap és tanár, író. Ap-
ja Beregszászban volt tanító. A 
gimnáziumot Szatmáron végez-
te, majd tanulmányait a papne-
velőben folytatta. 1884-ben Sze-
rednyén volt segédlelkész. 
Innen Felső-Belyére majd Szat-
márra került. 1891-ben a szat-
mári női tanítóképző tanárá-
nak, 1901-ben a papnevelő 
tanárának nevezték ki. Szered-
nyéről írt rövid elbeszéléseket. 
Cikkei, elbeszélései jelentek 
meg különböző katolikus lapok-
ban. — M. Az Isten nem halt 
meg (Szatmár, 1896); Vissza a 
műhelybe! (színmű, Szatmár, 
1891); A Katholikus népies iro-
dalom műveléséről (tanulmány, 
1896); Költő királyunk, Vörös-
marty Mihály élettörténete 
(Szatmár, 1900). 

Boksay József (Gyertyánli-
get, 1891 —Ungvár, 1975). Fes-
tőművész, a kárpátaljai festőis-
kola jeles alakja. 1915-ben 
végezte el a rajztanárképzőt, 
majd a frontra és orosz hadifog-
ságba került. Hazatérése után 
az ungvári gimnázium rajztaná-
ra lett. 1931-ben Erdélyi Bélá-
val együtt megalakították' a 



Kárpátaljai Képzőművészek 
Egyesületét. 1945 után az Ung-
vári Képzőművészeti Főiskolán, 
majd az Iparművészeti Szakis-
kolában tanított, ezután nyuga-
lomba vonulásáig a Lvovi Ipar-
művészeti Főiskola tanáraként 
működött. A kijevi, moszkvai 
tárlatok állandó résztvevője 
volt, elnyerte a Szovjetunió ki-
váló művésze címet, a képzőmű-
vészeti akadémia levelező tag-
ságát. Budapesten Révész Imre 
növendéke volt, de mesterének 
Raffaelót, Tiepolót, Andrea del 
Sartót és Roskovics Ignácot is 
vallotta. Egyházi festészetében 
az ő hatásukat figyelhetjük 
meg. Tájképein inkább Szinyei 
impresszionizmusát követte. 
„Freskókompozíciói telve van-
nak lüktető barokkos mozgás-
sal. Görög rítusba öltözteti pap-
jait — Krisztust a ruszinok közé 
állítja »hegyibeszédében«. Fres-
kóit az ungvári gör. kat. püspöki 
kápolnában, az ungvári gör. kat. 
püspöki rezidenciában, az ung-
vári Szent Bazil-rendű temp-
lomban — itt található egyik 
legjobb freskója: Az apotheozis 
— és Kárpátalja több templo-
mában — Nagyberezna, Galam-
bos — láthatjuk. Szereti a béka-
perspektívát, amely erősen 
dominál freskóin." „Másik fő 
műfaja a tájkép. Ennek valóban 

virtuóza. ízes impresszionizmu-
sa a fényárnyékjátékok mesteri 
kiaknázására épül; tájai sajáto-
san ünnepélyesek, mégis inti-
mek, közvetlenek, szomorkásán 
derűsek, jellemzően fülledt ár-
nyékaik kölcsönöznek nekik 
egyfajta feszült pikantériát. Kü-
lönös szerephez jut bennük egy 
nagyon szép barna, a caput mor-
tuum, amelyet uralkodó szerepe 
miatt akár Boksay-barnának is 
nevezhetnénk." „Zsánerképeit 
(„Tutajosok búcsúztatása") egy-
fajta ünnepi hangütés, cseppnyi 
teatralitás jellemzi." 

írod. Erdélyi Béla: Képzőmű-
vészet. Ungvár és Ung várme-
gye. (Bp., 1940); В alla László: 
Ma már fogalom a neve. (Naptár 
1964); В alla László: Erdélyi és 
Boksay. (Kalendárium '91. Ung-
vár, 1990). 

Bonkáló Sándor (Rahó, 
1880. jan. 22. — Bp., 1959. nov. 
3.). Filológus, irodalomtör-
ténész, műfordító. Egyetemi ta-
nulmányait Bp.-en, Lipcsében 
és Szentpétervárott végezte. 
1905-től a szegedi, majd a gyön-
gyösi, 1916-tól a zalaegerszegi 
gimn. tanára. 1917-től a bp.-i 
egyetemen az orosz nyelv és iro-
dalom magántanára, 1919-től a 
ruszin nyelv és irodalom ny. r. 
tanára. Tanszékének 1924-ben 
történt megszüntetése után 



nyugdíjasként élt Bp.-en. Szá-
mos, az orosz és ukrán iroda-
lommal és történelemmel foglal-
kozó cikke és tanulmánya jelent 
meg. Magyarra fordította Tolsz-
toj és Dosztojevszkij több művét. 
— F. m. A szlávok (Bp., 1915); 
A magyar rutének (Bp., 1920); 
Az ukrán mozgalom története 
1917—22. Bp., 1922); Az orosz 
irodalom története (I—II. Bp., 
1926); A kárpátaljai rutén iro-
dalom és művelődés (Bp., 1935). 

Bornemisza Péter, Abste-
mius (Pest, 1535. febr. 22. — 
Rárbok, 1584 tavasza). író, 
evangélikus prédikátor és szu-
perintendens. Szüleit 1541-ben 
egy török támadás alkalmával 
vesztette el. A felső-tiszavidéki 
nemesi udvarokban nevelke-
dett. 1548-tól Kassán diákosko-
dott, de onnan 1553-ban mene-
külnie kellett. Hogy pontosan 
hová is került, nem lehet tudni. 
De tény az, hogy műveibe sok 
olyan adat került be, amiből kö-
vetkeztetni lehet rá, hogy Ung-
vár, Beregszász, Nagyszőlős, 
Huszt vidékén járt. Többször 
említi műveiben Ungvárt, a pá-
los kolostort, amelyet 1384-ben 
alapított Homonnai Drugeth 
László. A virágzó és gazdag 
klastromot Homonnai Drugeth 
Ferenc fosztotta ki és rombolta 
le 1553-ban és 1556-ban. 

Bornemisza tudott a rombolás-
ról. Többször emlegette a Ho-
monnai Drugetheket kegyetlen-
ségükről. Ismert olyan urakat, 
akik ezen a vidéken éltek, s 
1560 körül meghaltak. Ilyenek: 
„Tibai Gergely Ung vármegyé-
ben", Serédi Gáspár, Csikós 
András. Mivel a költő 1557-tól 
külföldön tartózkodott, csak ifjú 
korában hallhatott róluk. Látta 
gyermekkorában Kálmáncsehi 
Sánta Mártont, aki 1552-ben 
Munkácson lelkészeskedett, 
majd a „Kárpátok mellett levő 
Újhelyen" volt pap. Talán a 
huszti Balázs prédikátor is 
gyermekkori ismerőse volt. Sze-
mélyesen ismernie kellett e vi-
dék reformátor íróit, haladó tör-
ténelmi hagyományait. Ezen a 
vidéken élénk irodalmi élet zaj-
lott. A Perényiek támogatását 
élvezve itt működött az erazmis-
ta Komjáti Benedek, a lutherá-
nus Gálszécsi István, Farkas 
András, Székely Balázs, Dobai 
András, Benczédi Székely Ist-
ván, Radán Balázs. Ezek az írók 
ismerték egymást és Bornemi-
sza is ismerte műveiket, hisz ké-
sőbb kinyomtatta azokat. 
1556—57-ben Huszton tartóz-
kodott, látta a vár ostromát. 
1557. jan. 20-án foglalták el a 
várat Izabella katonái. Szemta-
núja volt a keserves ostromnak. 



Éhínség, skorbut pusztította a 
katonákat. A vár 800 védőjéből 
40 ember maradt meg. Bornemi-
sza később szemtanúként írta le 
ezeket az „Ördögi kísírtetek"-
ben. Huszton szerezte a „Cantio 
de Szent János látásáról" c. éne-
két és a „Siralmas énnéköm" 
kezdetű búcsúversét, a világi té-
májú magyar líra egyik első re-
mekét. Bornemisza Husztról 
külföldre ment tanulni. 1564-
től Balassi János prédikátora 
lett Zólyomban, ő nevelte és ta-
nította Balassi Bálintot. 1565-
ben Balassi János megbízásából 
a Schwendi Lázárral együtt ha-
dakozó Balassi Menyhárt tábo-
rában járt Ungvárott. Bornemi-
sza novellaszerű elevenséggel 
örökítette meg műveiben a vidé-
künkön látott és tapasztalt él-
ményeit. 

írod. Nemeskürty István: B. 
P. az ember és az író (Bp., 1959); 
Keresztyén Balázs: „Ez éneköt 
szörzék jó Husztnak várában" 
(Kárpáti Igaz Szó. Lendület, 
1985. szept.). 

Bródy Pál (Ungvár, 1898. 
dec. 13. — ?, ?). Rendező, drama-
turg. Egyetemi tanulmányai 
után 1922-től rendezőként dol-
gozott a Vígszínházban. 1929-
ben a Belvárosi Színház főren-
dezője, 1932-ben a Magyar 
Színház társigazgatója lett. Bo-

lyai Pál néven cikkeket, kritiká-
kat írt a Nyugatba és más egy-
korú folyóiratokba. 

Buday Zsigmond (a XVIII. 
sz. eleje). A máramarosi só-
aknák és a kincstári birtokok 
főinspektora a Rákóczi-szabad-
ságharc idején. Az ő nevéhez fű-
ződik Huszt várának 1704. 
márc. 7-i leltározása, amely fel-
tüntette a vár korabeli állapo-
tát. Fegyver és állomány szem-
pontjából jó felszereltséggel bírt 
még ekkor az erősség, de bás-
tyáit megrongálta az idő, düle-
dezett. A kuruc harcok miatt 
lassan haladt a belső várban 
folytatott építkezés. Buday egy 
régi urbáriumból összeállította 
a huszti vár főkapitányának és 
vicekapitányának a fizetését. 
Mindketten egyforma járandó-
sággal bírtak, csak a főkapitány 
az erdélyi kormányszéktől, az 
alkapitány pedig a huszti ura-
dalomtól kapta a fizetését, ami 
készpénzben 400 /orintot, ter-
mészetben 300 köböl bort, 10 
köböl ecetet, 100—100 köböl bú-
zát és zabot, 6 vágómarhát, 12 
kövér disznót, 30 berbécset, 
100—100 bárányt és tyúkot, 25 
ludat, 2 köböl borsót, 6 köböl kö-
leskását, 2—2 köböl aszaltszil-
vát és vajat, 1 köböl mézet, 2 kö-
böl lenmagot, 1—1 köböl 
kendermagot, 500 káposztafőt 



és 12 szekér szénát tett ki. De 
akkorra már elmúlt az az idő, s 
nem mérték ilyen bőven a fize-
tést. Buday leltárából az derül 
ki, hogy abban az időben igen 
sanyarú sorsa volt a várbeliek-
nek. A várőrség „hun 100, hun 
130" emberből állott, „kinek egy 
hadnagyoknál soha több nem 
volt, kinek fizetése havonként 8 
magyar forint, a hajdúknak 3 
magyar forint." Eleimet nem 
kaptak. Az előző évben 80 hajdú 
tanyázott a várban, s csak a fele 
kapott kenyeret. A tizedeseknek 
4—4 forint járt, de ezért felesé-
geiket is dolgoztatniuk kellett a 
vár érdekében. Nem csoda, hogy 
a hajdúk felzúdultak és kijelen-
tették, hogy inkább leteszik a 
fegyvert, mintsem ilyen olcsón 
szolgáljanak. Talán ezért is vál-
toztatta állandóan a fejedelem a 
huszti őrséget. 1706 áprilisában 
a belényesi hajdúkat rendelte 
ide az addig itt tartózkodó palo-
tás-testőr vitézek felváltására. 
A várban elzárt raboknak is 
jobb dolguk volt az élelmezés 
szempontjából, mert azok na-
ponta 2 font húst és ugyanannyi 
kenyeret kaptak, míg a katonák 
csak gyenge zsoldot. 

Buttler János, gróf (Erdőte-
lek, 1773. febr. 25. — Dobórusz-
ka, 1845. máj. 3.). Főnemes, 
Mikszáth Kálmán „Különös há-

zasság" c. regényének főhőse. 
Valóságos, történelmi személy. 
Anyját korán elvesztette. Apja 
1779-ben újra nősült. Buttler 
János egész ifjúságában nélkü-
lözte a család melegét, alig ta-
nult valamit, csak a gimnázium 
második osztályát végezte el. (A 
sárospataki kollégiumban so-
sem tanult). 1791-ben bátyjá-
nak, 1792-ben pedig apjának 
bekövetkezett halálával gazdag 
örökségre tett szert. Birtokai 
voltak Ung, Bereg megyében. 
Kastélya az Ungvár melletti Bo-
zoson. Még atyja életében, 
1791-ben Sályban (Borsod me-
gye) báró Eötvös Ignác házánál 
megismerkedett ennek unoka-
húgával, gróf Dőry Katalinnal, 
gróf Dőry Gábor és báró Eötvös 
Katalin legidősebb, akkor 18 év 
körüli lányával. Buttler bele-
szeretett a lányba. Eötvösék 
előtt fel is tárta érzelmeit. Az 
1792. évi farsangot a lánnyal 
Egerben töltötték. A farsang vé-
gén Kassán megkérte a lány 
kezét. A fiatalok 1792. ápr. 24-
én Girincsen (Zemplén megye) 
és a koronázó országgyűlésen 
Pesten találkoztak. Itt történt 
meg az eljegyzés máj. 31-én. 
Megkötötték a házassági szerző-
dést. Az apa kezdettől fogva 
nem jó szemmel nézte a fia kap-
csolatát, de ez János grófot nem 



tudta eltéríteni céljától. Házas-
ságuk azonban boldogtalan lett. 
A katolikus egyház hosszas hu-
zavona után sem akarta felbon-
tani a frigyet. 

Ekkor a gróf elfordult a kato-
likus egyháztól, áttért a refor-
mátus hitre, de így sem szaba-
dulhatott meg a házasság 
bilincseitől. Hatalmas vagyoná-
ból ekkor alapítványokat tett, 
hogy gyűlölt felesége minél ke-
vesebbet örökölhessen. Alapít-
ványából jutott a máramaros-
szigeti gimnáziumnak is. A 
regénybeli és a valóságos Butt-
ler élete összefonódott vidé-
künkkel. Amikor meghalt, holt-
testét az Ung megyei palágyi 
református templom kriptájá-
ban helyezték örök nyugalomba, 
amit az 1845. évi anyakönyv 7. 

sorszámú bejegyzése igazol: 
„Máj. 7. Méltóságos Bardányi 
Gróf Buttler János Úr Meghalt 
Dobóruszkán, tétetett a' Palágyi 
Református Templom alatti sír-
boltba, hol nyugodjon békesség-
be, meg holt csuklásba, volt 73 
éves; szolgáltak felette Fdo Já-
szay Mihály Esperes és Kovács 
János E. megyei Fo Jegyzó' De-
regnyói és Eszenyi Lelkész 
Urak". (Mikszáth regénye sze-
rint Bécsben halt meg, Bozoson 
ravatalozták fel és Dobóruszkán 
temették el). 

írod. Mikszáth Kálmán: Kü-
lönös házasság (г., Bp., 1960); 
Bernáth Dezső: A gróf Buttler 
János története (Vasárnapi Új-
ság. 1901. 48. évf., 6., 7., 8. sz.); 
Dóry Ferenc: Gróf Buttler János 
házassága (Bp., 1931). 



С, CS 

Csaplovics János (Felsőpri-
bél, 1770. szept. 21. — Bécs, 
1847. máj. 29.). író, ügyvéd, jó-
szágigazgató. Iskolái elvégzése 
után törvénygyakornok lett 
Besztercebányán. 1804-ben Zó-
lyom megye aljegyzője, 1805-
ben ügyvédi oklevelet szerzett s 
a bécsi királyi kancelláriánál 
dolgozott. 1813-ban Schönborn 
Fülöp gróf gazdasági tanácsosa, 
a munkácsi s a szentmiklósi 
uradalmak igazgatója lett. 
Gyakran tartózkodott Munká-
cson, bár többnyire Bécsben la-
kott. Zólyom, Máramaros és 
Ugocsa megválasztotta tábla-
bírájának. Számos bírálatot, 
humoros elbeszélést, jogi, föld-
rajzi, statisztikai s gazdasági 
cikket írt magyar, latin és né-
met nyelven. A Tudományos 
Gyűjteményben megjelent ta-
nulmányával polemizált Dóho-
vics Vazul munkácsi tudós köl-
tő, filozófus. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár, 1881). 

Csengeri Dezső (Palló, 1926. 
márc. 20. — Nagydobrony, 
1982. jún. 26.). Tanár, író. 1937-
től 1945-ig gimnáziumba járt; 
hét osztályt Ungváron, a nyolca-
dikat Kisvárdán végezte. Két 
szemesztert végzett a budapesti 
tudományegyetemen, de családi 
okok miatt nem folytathatta ta-
nulmányait. Az 1946—47-es tan-
évben Nagydobrony ban, 1947 és 
1952 között pedig Eszenyben ta-
nított. 1952-ben orosz nyelv és 
irodalom szakos tanári képesí-
tést szerzett az ungvári egyetem 
levelező tagozatán. 1952-től 
1963-ig a nagydobronyi kö-
zépiskola igazgatója, majd egé-
szen haláláig a tanára volt. 
Több tankönyvet írt. Első írása 
1943-ban jelent meg az ungvári 
Drugeth Gimnázium Dayka Gá-
bor Önképző Körének lapjában. 



Magyarra fordította M. Sz. Bub-
jonnov „Fehér nyírfa" című regé-
nyét (Ungvár, 1953). „Lángoló 
ugar" c. színdarabja 1970-ben je-
lent meg folytatásokban a Kárpá-
ti Igaz Szóban. — M. Fellegomlás 
(novellák, Ungvár, 1959); Szél 
zúg a Latorcán (novellák, Ung-
vár, 1978); A Tiszánál, pirkadat-
kor (kisregény, Ungvár, 1980). 

írod. Sugaras utakon. A kár-
pátontúli magyar nyelvű iroda-
lom antológiája (1945—1985). 
(Uzshorod, 1985); Vergődő Szél. 
A kárpátaljai magyar irodalom 
antológiája 1953—1988. (Bp.— 
Ungvár, 1990). 

Csiba Márton, Tejfalvi 
(XVII. sz.). Ev. ref. lelkész. 1637 
táján Beregszászban reformá-
tus lelkészként működött. Buz-
gó hittérítő volt. Könyvet írt 
Pázmány Péter Kalauza ellen 
„Romano-categoricus, az az, Az 
Apostoli vallással ellenkező, mi-
napi, Római-Catholicusok tudo-
mányának mutató Laistroma. 
Melyet az Nemes Szemely Tey-
Falvi Chiba Marton egy Papista 
vallásra tevelyedett Attyafia-
nak írt" (Debrecen, 1637) címen. 
A művet Perényi Gábornak, 
Ugocsa és Abaúj vármegye főis-
pánjának és nejének, Salgai Ka-
ta asszonynak ajánlotta. 

Csomár István (Ladmócz, 
1839. jan. 14. — ?, ?). Gimnázi-

umi tanár. Középiskoláit 1848-
tól 1856-ig Sárospatakon végez-
te, ezután három évig bölcsésze-
tet és teológiát hallgatott. 
1860-ban Óliszkára ment taní-
tónak. 1862-ben kápláni vizsgát 
tett, 1863-ban Kisruszkán ne-
velősködött. 1865. aug. l-jén 
Munkácsra költözött, ahol szept. 
l-jén magángimnáziumot szer-
vezett, amely alapja lett a ké-
sőbbi államinak. 1866-ban papi 
vizsgát tett Debrecenben. 1867-
ben iskoláját községinek nyilvá-
nították, majd pedig állami keze-
lés alákerült. 1876-ban Kolozsvárott 
letette a tanári vizsgát magyar 
nyelvből és irodalomból, s az is-
kolájában dolgozott. Iroda-
lomtörténeti és nyelvészeti cik-
kei jelentek meg a munkácsi 
gimnázium Értesítőjében (Pár-
huzam Zrínyi és Gyöngyösi mint 
eposzköltők közt, 1874; Az ik-es 
igeragozás törvényes használa-
ta, 1875; Kisfaludy Sándor és je-
lesebb kortársai lyrai költészete 
1772-tól 1808-ig, 1877). 1881-
től a Magyar Nyelvőr népnyelvi 
gyűjtője lett. 1884 júniusától a 
Munkács c. lap munkatársa 
majd segédszerkesztője. Szer-
kesztette 1889. okt. 27-től az év 
végéig a Kárpátalja c. politikai 
és társadalmi lapot is. 

Csomár Zoltán (Ungpinkóc, 
1906 — ?, ?). Ref. lelkész. Közép-



iskoláit Ungváron, a teológiát 
Losoncon végezte. 1929-ben hit-
oktatóként kezdte működését 
Beregszászban. 1933-ban Kis-
rátra választották meg vezető-
lelkésszé. Számos cikket és több 
egyháztörténeti művet írt. 
„Húsz év Ungvár történetéből" 
című könyvével pályázaton első 
díjat nyert. — M. Ung vármegye 
magyar lakosainak néprajza; A 
református egyház In. Ungvár 
és Ung vármegye. (Bp., 1940.) 

Csopey Antal (Száldobos, 
1816 — Ungvár, 1877. szept. 
10.). Gör. kat. kanonok, tanár. 
A Máramaros megyei száldobosi 
lelkész fia. A gimnáziumot 
Máramarosszigetep végezte, a 
bölcsészetet Pesten hallgatta, 
teológiai tanulmányait Nagy-
szombatban kezdte és Ungváron 
végezte. 1839-ben pappá szen-
telték, másfél évet Bocskón volt 
segédlelkész. Ezután Pesten 
doktori oklevelet szerzett és 
egyházmegyéjében a papnöven-
dékek lelkészévé nevezték ki. 
1845-ben az erkölcstant és a 
pásztorkodástant tanította a 
papnevelőben. 1845-ben ungvá-
ri kanonok és a megye népokta-
tási tanintézeteinek kir. főfelü-
gyelője. 1864-ben Popovics 
Vazul halála után ideiglenesen 
megbízták a munkácsi gör. kat. 
püspökség irányításával. Ma-

gyar nyelvre fordította görög 
eredetiből az óhitűek számára a 
szertartásukat. Neveléstani ké-
zikönyvet és a szertartásokhoz 
írt magyarázatokat készített a 
papnevelő-intézet tanuló pap-
sága számára. 

írod. Cs. A. (Vasárnapi Újság, 
1864. 44. sz., 1877. 37. sz.) 

Csopey László (Ramocsahá-
za, 1856. okt. 1. — Bp., 1934. 
jún. 23.). Pedagógus, fordító. Be-
reg megyei gör. kat. néptanító 
fia. A gimnáziumot Munkácson 
és Sárospatakon végezte. 1876-
tól 1879-ig a bp.-i egyetemen 
matematikát és fizikát tanult, 
de a szakjába vágó előadásokon 
kívül látogatta Gyulai Pál, Gre-
gus Ágost, Budenz József elő-
adásait is. 1883-ban kapott 
tanári oklevelet. 1879-től a 
miniszterelnöki fordítóosztá-
lyon rutén-orosz fordító, 1883— 
1925 között bp.-i gimnáziumi 
tanár. Több éven át a Nemzet 
munkatársa volt, de művei je-
lentek meg a Budapesti Szemlé-
ben, a Fővárosi Lapokban. 
1885-ben a Magyar Ifjúság 
Lapja szerkesztője, 1896-tól 
1905-ig a Természettudományi 
Közlöny társszerkesztóje. Ter-
mészettudományi és szépiro-
dalmi műveket fordított orosz-
ból, s így kiemelkedő érdemei 
vannak az orosz irodalom meg-



ismertetésében. Számos rutén 
tankönyvet adott ki a rutén nép-
iskolák számára. — F. m. Buly-
ba Tarasz. Beszély, oroszból for-
dította Almási László (-Bp., 
1878); Orosz beszélyek. írták 
Puskin S., Gogoly M., Krylov I. 
és Dosztojevszkij F. (Bp., 1882); 
Ruthen—magyar szótár (Bp., 
1883); Turgenyev: Költemények 
prózában (Bp., 1884); Turge-
nyev: Egy vadász iratai (Bp., 
1885); Tolsztoj Leo: Szevaszto-
pol (Bp., 1888). 

Csulak (Dobrai) Sámuel 
(XVII. sz. vége). Ev. ref. prédi-
kátor volt Salánkon Ugocsa me-
gyében. Egy imakönyvet írt 
1673-ban, amelyet Apafi Mi-
hály fejedelemnek ajánlott, 
azonban csak később, Rhédei 
Krisztina költségén jelent meg 
ilyen címmel: „Lelki olaj, melyei 
az egészséges lélek a beteges lel-
ket nagy húséggel kenegeti, s 
onnan magát is vidámítja." (Ko-
lozsvár, 1730). 

Csurgovics György (Parasz-
nya, 1864. máj. 2. — ?, ?). Gör. 
kat. teológus. Iskoláit az ungvá-
ri főgimnáziumban végezte. Az 
ifjúsági Dayka-körnek alelnöke 
volt. Egy évig katonáskodott, 
majd pap lett. Az ungvári püs-
pöki papneveldében tanult. Ez-
után nevelősködött. Költemé-
nyei és szépprózai írásai 

jelentek meg az Ungvári Köz-
löny, Ung, Felvidéki Sión c. hír-
lapokban és folyóiratokban. 

Csurgovics János (Újke-
mence, 1791. jan. 26. —Ungvár, 
1862. okt. 2.). Gör. kat. nagy-
prépost, tanár. Ung megyei gör. 
kat. lelkész fia. Középiskoláit 
Ungváron és Pesten folytatta. A 
hittant az ungvári teológiai líce-
umban végezte. 1817-ben szen-
telték pappá, s ekkor mint gim-
náziumi tanár működött. 
1819-től Bécsben tanult, ahol 
1823-ban teológiai doktor lett. 
1827-ben Ungvárra a főgimná-
zium igazgatójává nevezték ki. 
Nagyprépost csak 1844-ben 
lett. Hatásos egyházi szónok és 
kiváló pedagógus volt. Értekezé-
sei jelentek meg a Felvidéki Si-
onban. „Peadagogia és Methodi-
ka" c. tankönyve rutén és 
magyar nyelven jelent meg. 
Igen művelt ember volt, hét 
nyelven írt és beszélt. Több mint 
kétezer kötetes könyvtára Ung-
váron az egykori Duchnovics-
ház jobboldali szárnyában he-
lyezkedett el. 

Czabán Samu (Rozsnyó, 
1878. febr. 17. — Nagyszőlős, 
1942. dec. 16.). Pedagógus. Az 
eperjesi tanítóképző elvégzése 
után Pest, Nyitra majd Temes 
megyében lett tanító. 1912-ben 
az Állami Tanítók Országos 



egyesületének elnökévé válasz-
tották. 1914-ben izgatás miatt 
elbocsátották állásából. 1918-
ban a közoktatási minisztérium-
ban kapott állást. A Tanácsköz-
társaság idején a bp.-i III. 
kerületi direktórium elnöke 
volt. A Tanácsköztársaság bu-
kása után börtönbe, majd ren-
dőri felügyelet alá került. 1921-
ben Csehszlovákiába emigrált. 
A csehszlovák tanügyi hatósá-
gok a beregszászi 2. sz. elemi is-
kolába nevezték ki. (Jelenleg a 
4. Sz. Kossuth Lajos Közép-
iskola épülete). A Czabán család 
Beregszászban a Bankudvarnak 
nevezett épületsorban bérelt la-
kást. Czabán Samu tanított, ter-
mészettudományi, történelmi 
előadásokat tartott gyári munká-
soknak, gyermekkórust szerve-
zett, olvasókönyvet szerkesztett, 
Samu bácsi néven megindította 
a Jó Barátom Kiskönyvtárát, 
színdarabokat jelentetett meg, 
módszertani könyvet írt. 1927 
decemberétől 1929 végéig Jó 
Barátom címmel illusztrált 
gyermeklapot jelentetett meg, 
amelyben saját verseit, elbeszé-
léseit Tóni bácsi, Tanító bácsi, 
Samu bácsi aláírással közölte. A 
lap illusztrációi között megtalál-
hatók Boksay József rajzai. 
1934-ben Új Korszak címen 
megindította a „csehszlovákiai 

progresszív irányú magyar taní-
tók lapjá"-t. A lap főmunkatár-
sa veje, Ilku Pál, Vári község ál-
lami tanítója volt. A lap utolsó 
száma 1936. dec. 10-én jelent 
meg. Czabánt 1938-ban újra 
megfosztották állásától, fegyel-
mi eljárást indítottak ellene. A 
család ezután Nagyszőlősre köl-
tözött, de a csendőrség itt is le-
tartóztatta és vallatta. A zakla-
tások és súlyos szívbaja 
megtörte egészségét. A nagysző-
lősi temetőbe helyezték örök 
nyugalomra. — F. m. Kertfalu 
(Képes Olvasókönyv, Praha, 
1930); A főpróba (I felvonásos 
színdarab iskolás gyermekek 
számára, Beregszász, 1932); 
Mese az erdőben (gyermekszín-
darab, Beregszász, 1932); Utasí-
tás a fonomimikai módszer 
alapján történő olvasás és írás 
tanításához (Tomcsányiné 
Czukrász Róza „Phonomimikai 
gyakorlatok..." c. művének fel-
használásával, Beregszász, 
1935). 

írod. Bihari Mór: Cz. S. (Ped. 
Szle., 1958. I. sz.); Bihari Mór: 
Cz. S. (Kioltott fáklyák, Bp., 
1963); Gönczy Pál: Emlékez-
zünk Czabán Samura, a népta-
nítóra. (Kalendárium '80, Uzs-
horod, 1979); Komlósi János: 
Gyermekek képeslapja. (Kalen-
dárium '81, Uzshorod, 1980); 



Rotman Miklós: Híveket szer-
zett az igazságnak. (Kalendári-
um '84, Uzshorod, 1983); Dal-
may Árpád: „Szabadság nélkül 
nem ember az ember." (Kalen-
dárium 1988, Uzshorod, 1987). 

Czeglédi István (Berény, 
1620. nov. 19. — Nagyszombat 
vidéke, 1671. jún. 5.). Ref. pré-
dikátor. Tanulmányait Debre-
cenben, Sárospatakon és külföl-
dön végezte. 1647-ben tért 
haza, Kassán iskolaigazgató 
lett, majd pedig tállyai lelkész. 
1651 végén Lorántffy Zsuzsan-
na fejedelemnő ajánlatára a be-
regszászi egyházba vitték, itt 
működött 1653-ig, majd Kassán 
lelkészkedett. A Wesselényi-
féle összeesküvés felszámolása 
után üldözőbe vették, vagyonát 

elkobozták, öt magát megkí-
nozták és fogságba vetették. 
1671-ben Pozsonyba idézték, 
összeesküvéssel vádolva, útköz-
ben azonban meghalt. Korának 
egyik legjelentősebb protestáns 
prédikátora volt. Hitvitázó mű-
veket írt Sámbár Mátyás és má-
sok ellen. — F. m. Az országok 
rombolásáról írott könyveknek 
előrésze (Kassa, 1659); Rövid le-
írás (Abafi Mihálynak Ahmet 
pasánál tett látogatásáról, 1663, 
megjelent az Új Magyar Múze-
um 1860. évfi). 

írod. Czeglédi Istvánnak sok 
szenvedéseiről... írott siralmas 
versek. (Lőcse, 1710); Kocsi 
Csergő Bálint: Kősziklán épült 
ház ostroma (Lipcse, 1866). 



D 

Danilovics János (Őrmező, 
1836 — Hajdúdorog, 1895. okt.). 
Gör. kat. kanonok Munkácson, 
hajdúdorogi püspöki helynök, 
egyházi író. Iskoláit Sátoraljaúj-
helyen, Ungváron, Kassán vé-
gezte. A papi pályára az ungvári 
papnevelőben és líceumban ké-
szült. 1859-ben igazgató lett, 
1862-ben szentelték fel misés-
pappá s 1867-ben titkári állás-
ba helyezték. 1871-től lett ka-
nonok és 1875-ben hajdúdorogi 
püspöki külhelynök, majd 
1886-ban zárni apát. Az ő veze-
tése alatt egy bizottság fordítot-
ta ószláv nyelvből magyarra a 
gör. kat. szertartási könyveket, 
s ezzel a gör. kat. magyar nyel-
vű istentisztelet megalapítója 
volt. — F. m. Beszédek (Bp., 
1870); Aranyszájú Szt. János li-
turgiája (Debrecen, 1882); Egy-
házi szerkönyv (Uo., 1883); Úr-
szág-e vagyis a Munkács 
egyházmegyei Roskovics-féle 

kiskáté különlegességeinek 
megvitatása (Uo., 1888); Szt. 
Bazil liturgiája (Uo., 1890); Gö-
rög szert, általános egyházi 
énekkönyv, a hozzávaló imákkal 
(Uo., 1892). 

Darmay Viktor, Vicmándy 
Győző (Őrdarma, 1850. dec. 2. 
— Kozma, 1878. márc. 28.). 
Költő. Ung megyei kisnemesi 
családból származott. Tanul-
mányait Eperjesen, Kassán 
majd Pesten folytatta. Jogot ta-
nult. Versei 17 éves korától je-
lentek meg különböző lapokban. 
Atyai jóbarátjának, Szemere 
Miklósnak, a szabadságharcban 
részt vevő költőnek, Kossuth 
rendíthetetlen hívének a hatá-
sára fordult érdeklődése az iro-
dalom felé. A Communeről c. 
versciklusában kiállt a párizsi 
kommün mellett. 1875. ápr.— 
aug.-ban a Garabonciás Diák 
szerkesztője. Fiatalon, 28 éves 
korában halt meg. Tiszteletére 



a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 
1912. jún. 3-án az őrdarmai ál-
talános iskola falán emléktáblát 
helyezett el ezzel a szöveggel: 
„Ebben a községben született 
1850. december 2-án Darmay 
Viktor költő. Emelte a Gyöngyö-
si Irodalmi Társaság 1912-ben." 
— M. Felhők és csillagok (Bp., 
1872); Újabb költemények (Bp., 
1877). 

írod. Komlós Aladár: A ma-
gyar költészet Petőfitől Adyig 
(Bp., 1959); Geréb László: D. V. 
politikai költészete (A munkás-
ügy irodalmunkban, Bp., 1961); 
Váradi-Sternberg János: A pá-
rizsi kommün első magyar dal-
noka (Kárpáti Kalendárium, 
1971). 

Dayka Gábor (Miskolc, 
1769. márc. 21. — Ungvár, 
1796. okt. 20.). Költő, katolikus 
pap, gimnáziumi tanár. Édesap-
ját, aki szabómester volt, korán 
elvesztette. Nehéz körülmények 
között végezte iskoláit. 1787-
ben az egri, majd a pesti papne-
veldébe lépett. A magyar nyelv 
és irodalom pártolására önkép-
zőkört szervezett. Itt látogatta 
meg 1790-ben Kazinczy Ferenc, 
s kötött vele egy életre szóló ba-
rátságot. 1790-ben visszakerült 
Egerbe, de 1791-ben kilépett az 
egyházi rendből. Szikszón, Mó-
ron, majd Lőcsén élt, s 1792-

ben a lőcsei kir. kat. gimnázi-
umban lett tanár. 1795. jún. 5 -
én itt szerzett tudomást arról, 
hogy az ungvári gimnázium II. 
humán (retorikai) osztálya tan-
székére pályázatot hirdettek. 
Beadta folyamodványát, s 1795 
okt. 30-án kelt 22/701. sz. hely-
tartótanácsi rendelettel Ung-
várra helyezték át. Br. Sahlha-
usen Mór, a kassai tankerület 
főigazgatója 1795. nov. 6-án ér-
tesítette Dayka áthelyezéséről 
Fekete Imrét, az ungvári gimná-
zium igazgatóját, s meghagyta 
neki, hogy amint Dayka Ung-
várra érkezik, őt tanári tisztébe 
a szokásos módon azonnal ve-
zesse be, s egyúttal értesítse őt 
erről, hogy a tanítás megkezdé-
sének a napjától folyósítani tud-
ják Dayka fizetését. Lőcsén 
mint a grammatikai osztályok 
tanárának évi 400 frt. fizetése 
volt. Ungvárra évi 450 frt. fize-
téssel nevezték ki. Dayka 1795. 
dec. 20-án teljesen betegen ér-
kezett nejével, Reich Zsuzsan-
nával együtt Ungvárra. Más-
nap, dec. 21-én Fekete igazgató 
a rendelkezésnek megfelelően 
tisztébe bevezette. A beteg költő 
letanította az 1795—96-os ta-
név első szemeszterét, s az 1796. 
márc. 15—30 között lefolyt első 
félévi vizsgán részt vett. Az ung-
vári gimnázium irattárában őr-



zött osztályozó napló (Classifi-
catio generalis) mutatja osztá-
lyának eredményét és a költő 
saját kezű aláírását. A második 
szemeszterben már valószínű-
leg kevés időt tölthetett a taní-
tással az elhatalmasodó beteg-
sége miatt. Csupán annyi 
ismeretes, hogy szabadságot 
kért és 1796. júl. 26-án gyógy-
kezelés céljából Kassára uta-
zott, s az ősz végéig ott tartóz-
kodott. 1796 októberében 
lemondott tanári állásáról, mert 
teljesen letörve tért vissza Ung-
várra, ahol a halál okt. 20-án 
megváltotta szenvedéseitől. Az 
őszi iskolai szünet alatt kitelhe-
tő ünnepélyességgel az ungvári 
templomban Sándrovics I. gim-
náziumi hitoktató által végzett 
szertartás, gyászbeszéd és Fe-
kete igazgatónak a költőről szer-
zett elégiájának a szétosztása 
után a Kálvária-hegyen fekvő 
közös temetőbe temették el. Ha-
lála után néhány évvel Kazinczy 
Ferenc, amint kiszabadult a 
munkácsi börtönből, hozzálátott 
kedvelt költőtársa műveinek az 
összegyűjtéséhez és kiadásához. 
1805-ben a Magyar Kurir c. fo-
lyóiratban felhívást intézett a 
„szépnek, jónak és igaznak ba-
rátjaihoz", akiknél esetleg Day-
ka versei volnának, küldjék meg 
neki. Palágyi Kárner László, 

Ungvár akkori második alis-
pánja, az egyik Kazinczy-lány 
művelt lelkű férje megszerezte 
Kazinczy számára Fekete Imré-
től Dayka verseit. A gimnázium 
igazgatója maga is levélben 
számolt be a költő ungvári 
tanárkodásáról. Valkovszky Já-
nos, Dayka egykori tanítványa 
Kricsfalusi György ungvári prof. 
úr nevében elküldte számára 
DayLa 10 versét. Kazinczy 
1813-ban megjelentette Dayka 
verseit. A költő sírja Ungváron 
már a múlt század 30-as évei-
ben ismeretlen volt. A költőt 
méltató Bajza József írta: „Az 
Ungvárt megforduló, ki talán 
Daykának tisztelője, hiába fogja 
kérdeni, hol nyugszik a Grátiák 
e kedvelte. A domb, mely egykor 
fölötte emelkedett, lesüllyede s 
nincs ki a szent helyet kimutas-
sa többé." Később a Dayka Gá-
bor sírhelyét kutató ungvári 
diákok és tanárok megállapítot-
ták, Jiogy az egykori parochiális 
kert fölötti temetőrészben nyug-
szik a költő, mert a XVTII. szá-
zad végén ide temetkeztek, de 
pontosan nem találták meg a 
sírhelyet. 1857-ben Zoltsák Já-
nos, az ungvári főgimnázium 
magyartanára foglalkozott Dayka 
életével és sírjának felkutatásá-
val. 1864-ben felhívással for-
dult a Felvidék c. hetilapban az 



olvasókhoz, s Dayka emlékének 
méltó ápolására szólított fel. 
1868-ban ünnepélyt rendezett a 
költő tiszteletére. 1870-ben 
megalakult a Dayka Gábor Ön-
képzőkör, amely minden okt. 
20-án színvonalas irodalmi ün-
nepéllyel tisztelgett a költő em-
léke előtt. 1892-ben egy diák 
megtalálta Dayka állítólagos 
sírkeresztjét, s ez az esemény 
egy méltó emlékmű elkészítésé-
nek a tervét indította el. Később 
kiderült, hogy a Dayka feliratos 
kereszt hamis, de a gimnáziumi 
bizottság rhár határozatot ho-
zott a Dayka-emlékmű felállítá-
sáról. Megindult a gyűjtés, de az 
emlékműből nem lett semmi. 
1907-ben Romanecz Mihály fő-
gimnáziumi igazgató vezetésé-
vel új gyűjtés indult meg, s 
Szamovolszky Ödönt, a nagybe-
reznai születésű szobrászt bíz-
ták meg a költő carrarai már-
ványból való mellszobrának az 
elkészítésével. Varannai István 
főgimnáziumi tanár időközben 
pontosította Dayka születési dá-
tumát 1768. márc. 22-ről 1769. 
márc. 2l-re. Dayka Gábor szob-
rának felállítására a gimnázium 
előtti parkban 1909 októberében 
került sor. Képviseltette magát 
a magyar vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium, az MTA, a 
Kisfaludy és a Petőfi Társaság. 

Romanecz Mihály igazgató 
mondott beszédet. Fülöp Árpád 
költeménye hangzott el Dayka 
emlékezetére. „Ezen szobor hi-
vatva lesz nemcsak ezen tért 
díszíteni, hanem Ungvár iroda-
lomtörténetét, jelentőségét or-
szágszerte hirdetni" — hangsú-
lyozta Országh Jakab, a város 
helyettes polgármestere. A költő 
szobrát azonban 1945 után el-
tüntették a térről, s „területi 
székvárosunk Dayka Gábor-
szobra egy raktárban, ládába 
szegezve várta, hogy újra meg-
láthassa a napvilágot". Erre 
csak napjainkban kerülhetett 
sor, amikor 1994-ben visszahe-
lyezték talapzatára. 1991-ben a 
magyar taî nyelvű Ungvári 10. Sz. 
Zalka Máté Középiskola felvette 
Dayka Gábor nevét. — M. Újhe-
lyi D. G. versei (Kiadta Ka-
zinczy Ferenc, életrajzzal, Pest, 
1813); D. versei (sajtó alá ren-
dezte Toldy Ferenc, Buda, 
1833); D. G. költeményei (kiadta 
Abafi Lajos, Pest, 1880). 

írod. Balogh Ádám: Újhelyi 
D. G. (1913); Mazuch Ede: D. G. 
(Gyöngyösi írod. Társ. Evk. II. 
1912); Mazuch Ede: D. G. ung-
vári tanársága (írod. tört., 
1913); Gálos Rezső: D. G. költé-
szete (Egyet. Phil. Közi., 1913); 
Csatáry György: Egy szoborava-
tás 80. évfordulója (D. G. emlé-



kére. Kárpáti Igaz Szó, 1989. 
okt. 22.); Keresztyén Balázs: D. 
G. Ungváron (Kalendárium '92, 
Ungvár, 1991). 

Deák Gyula (a XX. sz. első 
fele). Pedagógus, író és publicis-
ta. Az Ungvári Gyöngyösi Iro-
dalmi Társaság alapítótagja és 
titkára. Több helyi vonatkozású 
irodalmi tanulmány szerzője. 

Debreceni Péter (XVII. sz.). 
Tanító, református prédikátor. 
Tanulmányait Debrecenben 
kezdte, majd Nagyszőlősön lett 
iskolaigazgató. 1636-tól több 
hollandiai egyetemen tanult. 
Hazatérte után Munkácson lel-
készkedett. „Tizenkét idvessé-
ges elmélkedések" (Leiden, 
1637) címen fordította magyar-
ra Philipp Kegel népszerű imád-
ságos könyvét. Kegel munkája 
különös színt jelentett a protes-
tantizmus irodalmában, mivel 
imakönyvének anyagát kizáró-
lag katolikus művekből válogat-
ta össze. 

Deskó András, Andrej Pet-
rovics Desko (Deskófalva, 1816 
— Szentpétervár, 1874). Tanár, 
az Oroszországban kiadott ma-
gyar nyelvtan szerzője. Apja a 
Bereg megyei Deskófalván volt 
gör. kat. lelkész. О is erre a pá-
lyára készült. A gimnáziumot 
Máramarosszigeten és Ungvá-
ron végezte. Szatmáron és Kas-

sán tanult bölcsészetet, majd az 
ungvári gör. kat. papneveldébe 
járt. Nagylucskára került pap-
nak, de összetűzött egyházme-
gyei feletteseivel, s 1841-ben 
eltávolították plébániájáról. Ez-
után először Huszton, majd a 
pesti egyetemen folytatta tanul-
mányait. Itt ismerkedett meg 
1845-ben Balugyánszkyval, a 
pétervári egyetem rektorával, 
és segítségével kijutott Oroszor-
szágba. 1847-ben elvégezte a 
kijevi egyetemet. Ezután egy 
ideig Kamenyec-Podolszkban 
élt, majd kinevezték a szim-
birszki gimnázium tanárává, 
ahonnan Pszkovba helyezték át. 
Innen szeretett volna elkerülni, 
ezért 1863-ban felkereste szülő-
földjét és megpróbálta megnyer-
ni magának a pesti orosz konzu-
li állást, amelynek megnyitását 
bizonyára őmaga kezdeményez-
te. Terve azonban nem vált va-
lóra. Pszkovban kellett marad-
nia, a nemes ifjak intézetének 
felügyelőjeként ment nyugállo-
mányba és ezután költözött Pé-
tervárra. Az irodalommal már 
fiatal korában kapcsolatba ke-
rült. Drámát írt „A munkácsi 
vár égése, vagy az új tőr" cím-
mel. 1847-ben Kijevben jelent 
meg első cikke szülőföldje nép-
rajzáról. 1855-ben a Szemejna-
ja Bibliotyeka c. folyóirat közöl-



te „О Kárpátszkoj Ruszi" (A 
Kárpáti Oroszországról) c. írá-
sát. 1856-ban Pétervárott jelent 
meg fó' műve: Vengerszkaja 
grammatyika sz ruszkim 
tyeksztom... — Magyar nyelv-
tan orosz szöveggel és összeha-
sonlítás a cseremisz és csuvas 
nyelvvel. Összeállította Desko 
Andrej címzetes tanácsos. 
Szentpétervár. A Tengerészeti 
nyomdában. 1867-ben az Orosz 
Földrajzi Társaság etnográfiai 
osztályának közleményében je-
lent meg két tanulmánya (Na-
rodnije pesznyi, poszlovici i po-
govorki Uhorszkoj Ruszi — 
Magyarországi oroszok népda-
lai, közmondásai és szólásai — 
és a Szvagyba na Uhorszkoj Ru-
szi — Lakodalom a magyaror-
szági oroszoknál). Szülőföldjén 
tett látogatásának tapasztala-
tait is megírta. Szolgálatainak 
elismeréséül orosz birodalmi ne-
mességet, államtanácsosi címet 
és a Szaniszló lovagrend ke-
resztjét nyerte el. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár, 1881); Váradi-Stern-
berg János: Egy Oroszország-
ban kiadott magyar nyelvtan és 
szerzője. Századok öröksége 
(Bp.—Uzsgorod, 1981). 

Dercsényi János, Weisz 
(Szepesszombat, 1755. máj. 16. 

— Munkács, 1837. jún. 27.). 
Természettudós, orvos, Bereg 
megyei táblabíró. Apja, Weisz 
János Szepes megyei lelkész 
volt. Iskoláit Lőcsén és Pozsony-
ban végezte, 1780-ban a bécsi 
egyetemen orvosi diplomát szer-
zett. 1782-ben megválasztották 
Zemplén megyei főorvosnak. 
1785-ben feleségül vette Ka-
zinczy Ferenc húgát, Júliát. 
Nemsokára lemondott hivatalá-
ról és Munkácsra költözött Be-
reg megyei birtokai közelébe. Itt 
kedvenc tudományágának, a 
mineralógiának szentelte életét. 
Beregszász környékén, a mu-
zsalyi hegyekben aranybánya 
művelését kezdte meg, de mivel 
az kevés haszonnal kecsegte-
tett, felhagyott vele. 1793-ban 
királyi adományul Dercenben 
birtokot nyert, s ekkor változ-
tatta nevét Dercsényire. 1800-
ban Munkács környékén, Pod-
heringen timsógyárat létesített, 
s mivel a beregi timsó veteke-
dett a rómaival, 1809-ben egy 
újabb timsógyárat alapított Ko-
vászon, 1825-ben pedig egy har-
madikat Pusztakerepecen. 
1814-ben királyi tanácsos lett. 
Több külföldi tudós társaság vá-
lasztotta meg tagjául, számos 
tanulmánya jelent meg azok fo-
lyóirataiban és évkönyveiben a 
Kárpátok ásványairól. Cikkei 



magyar és német nyelven láttak 
napvilágot. Magyarul írt a Tu-
dományos Gyűjteménybe (A 
Magyarországi boroknak a kül-
földiekkel való egyben hasonlí-
tása, 1825.1.), a Tud. Tárba (Eu-
rópa levegői mérsékletéről, 
1835. VII.; Az artézi kutakról 
honunkra alkalmaztatva, 1836. 
XI.), a Társalkodóba (A földren-
gésről, 1835). A derceni temető-
ben helyezték örök nyugalomra. 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében. (Pest, 1860); Le-
hoczky Tivadar: Beregvármegye 
monographiája. II. (Ungvár, 
1881). 

Dercsényi László (Debre-
cen, 1822 — Dercen, 1899. ápr. 
21.). Bereg megye levéltárnoka, 
az 1848—49-es szabadságharc 
századosa. Édesapja Dercsényi 
Ferenc, középbirtokos. Jogot 
végzett. 1848 márciusában az 
országgyűlési küldöttséget 
Bécsbe kísérő ifjak egyike. 1848 
áprilisától fogalmazó a magyar 
pénzügyminisztériumban. 1848. 
aug. 24-től a kolozsvári Kos-
suth-huszárezred önkéntese. 
Az erdélyi hadjárat során kapta 
meg a főhadnagyi, főszázadosi 
rangot. 1849. máj. l-jén Bem ki-
tüntetésében részesült. 1849. 
aug. 18-án Dévánál tette le a 
fegyvert. Rövid időre besorozták 

a császári hadseregbe. A bukás 
után visszavonult birtokára. 
Csak a kiegyezés után vállalt 
közéleti szereplést. 1871—1893 
között törvényszéki bíró. Bírói 
tevékenysége elismeréséül kirá-
lyi tanácsossá nevezték ki. 
1868-tól a Bereg megyei hon-
védegylet tagja, 1890-tól elnö-
ke. 1893-tól megyei levéltárnok, 
ezt a tisztséget Lónyay Sándor 
főispán ajánlotta fel neki, amit 
aztán haláláig be is töltött. A 
derceni családi sírboltba helyez-
ték örök nyugalomra. 

írod. Bagu Balázs — Szakáll 
Mihály: Kárpátaljai honvédtisz-
tek. (Szabolcs-Szatmári Szem-
le, XXVI. évf., 2. sz., Nyíregyhá-
za, 1991). 

Dier Lajos (Ungvár, 1827. 
aug. 16. — ?, ?). Római kat. ál-
dozópap és gimnáziumi tanár. 
Szülei iparosok voltak. Középis-
koláit Ungváron és Szatmáron 
végezte. 1844-ben Hám János 
püspök növendéke lett, 1851-
ben pedig miséspappá szentel-
ték. 1851-ben az ungvári gim-
náziumba nevezték ki helyettes 
tanárnak. Az 1854—55-ös tan-
évet a bécsi egyetemen töltötte, 
ahol a főgimnáziumra érvényes 
mennyiség- és természettanból 
oklevelet szerzett, s mint rendes 
tanár folytatta munkáját az 
ungvári gimnáziumban. Itt je-



lentek meg tanulmányai ma-
gyarul és németül. (Az algymna-
sium mértanáról. Értesítő, 1854 
és Die gesetze de Electrodyna-
mik. Értesítő, 1859). 1861-től 
Sándorfalvára ment lelkésznek, 
ahol a vízkutatás tudományával 
(hydroskopia) foglalkozott. Ered-
ményeiről tudományos cikkei-
ben számolt be. Több vízforrást 
tárt fel, többek között Nagy-
szőlősön a Siroka-völgyben, 
ásványvízforrásokat és forrásvi-
zeket Munkács tájékán a Lo-
vácska és a Lauka körül. A geo-
lógia területén is vannak 
eredményei, de foglalkozott a 
földrengések tanulmányozásá-
val és az ősrégészettel. Jártas 
volt a régi kódexek olvasásában, 
amelyek közül több is megtalál-
ható volt a birtokában. Legré-
gibb kódexe 1266-ból szárma-
zott. — M. Mértani falitáblák az 
algymnasiumok és alreáliskolák 
számára... Hillardt F. K. után 
magyarítá. (Bécs, 1857). 

írod. Az ungvári gymnasium 
Értesítője 1852—1858 és 1884; 
Lehoczky Tivadar: Beregvármegye 
monographiája. II. (Ungvár, 1881). 

Dobai András (XVI. sz ). 
Ref. prédikátor. 1540-ben Peré-
nyi Péter prédikátora Sárospa-
takon, Dévai Bíró Mátyás távo-
zása után. 1541-ben Bártfán a 
Stockei Lénárd iskolájába járó 

Révay fiúk nevelője. 1560 őszén 
elsőpap volt Ungváron. Egyet-
len verse maradt fenn: Az utolsó 
ítélet (1540) Bornemisza Péter 
Énekes könyvében. (Kiadva Ré-
gi Magy. Költők Tára, Szerk. 
Szilády Áron, II., Bp., 1880). 

írod. Horváth János: A refor-
máció jegyében (Bp., 1953). 

Dobay Zsigmond (XVII. sz.). 
Lovas vitéz. Absolon Dánielnek, 
Thököly kancellárjának szolgá-
latában állott és részt vett 
Munkács védelmében 1686-
ban. Novemberben Absolonnal 
Lengyelországban is járt a len-
gyel királynál. Naplója napról 
napra való hű és pontos leírása 
Munkács 1686. évi ostromának. 
Az eredeti kézirat 1735-ben Do-
bai Székely Sámuel birtokában 
volt, majd az eperjesi ág. ev. kol-
légium tulajdona lett. — M. Dia-
rium continens ea, quae in arce 
Munkács, dum Anno 1686 per 
comitem generalem Antonium 
Caraffa obsidebatur et per He-
lenam Zrínyi conjugem Emerici 
Thököly et Andreám Radies de-
fendebatur, dietim acta sunt. 
Conscriptum per Sigismundum 
Dobay de Eadem. Bevezetéssel 
kiadta Thaly Kálmán: Monu-
menta Hung. Historica. II. oszt. 
írók. XXIII. kötet (Pest, 1868). 

Dobos Kálmán (Sátoraljaúj-
hely, 1840. ápr. 2. — ?, ?). Hon-



védőrnagy. Iskoláit szülővárosá-
ban, Sárospatakon és Eperje-
sen, a jogot magánúton végezte. 
1861-ben aljegyző lett Ung me-
gyében, 1865-ben főispáni tit-
kár Ugocsában, 1869—70-ben 
segédlevéltáros Ungváron. 
1870-ben bírói vizsgát tett, s 
tényleges hadnagyként, majd a 
katonai ranglétrán az őrnagyi 
rangig jutva szolgált. Munka-
társa volt az Ung c. lapnak. Cik-
keket, tárcákat írt a Pesti Nap-
lóba (1889. 109., 187. sz. Adatok 
a magyar szent korona törté-
netéhez), az Ungvár (1880. jún. 
12.) és az Ung (1869. 44. sz., 
1875. 27—32. sz., Úti emlékek) 
c. lapokba... írt még cikkeket az 
Esti Lapokba és a Reformba. 

Doby Antal, Feöldy (Vitka, 
1826. okt. 8. — ?, 1908. jan. 4.). 
Királyi sótárnok, történész. 
Doby József kántortanító és tus-
nádi Pálffy Júlianna fia. 1848— 
49-ben huszárőrmesterként vett 
részt a szabadságharcban. Ké-
sőbb Tiszaújlakon saját költsé-
gén gazdag könyvtárat állított 
fel, amelyet Ugocsa, Szatmár és 
Bereg megyék néptanítói 14 
évig díjtalanul használtak, de 
1869-ben a megáradt Tisza a 
2600 kötetből álló könyvtárat, 
házával és egyéb vagyonával 
együtt elsodorta. Ugocsa megyé-
ből Bártfára került. Főleg a ma-

gyar főrangú s nemesi családok 
történetével és címereinek leírá-
sával foglalkozott. Több cikke 
jelent meg a Századok c. folyói-
ratban (Ugocsa megyei főispá-
nok, 1874; Az Istvánffyak ősi cí-
mere, 1875; Adalék a hazai 
babonák történetéhez, 1876; 
Nyílt kérelem Magyarország és 
a kapcsolt részek főuraihoz, 
1883), a Történelmi Tárban 
(Ugocsa vármegye alispánjai, 
1878), vegyes cikkeket írt a ti-
szaújlaki Két Garasos Újságba 
(1859), művei jelentek meg a 
Máramaros és a Bereg c. lapok-
ban. — M. Podmanini és aszódi 
báró Podmaniczky család. (Bp., 
1892). Ez a munkája mutatvány 
egy nagyobb, kéziratban lévő 
művéből, „A magyarországi 
bennszülött és beköltözött mág-
nás családok ismertetése" c. 
munkájából, amely az A—T be-
tűk alá tartozó 784 család törté-
neti ismertetését foglalja magá-
ban tizenegy nagy kötetben, 
nemzedéki táblázatokkal és 
másfél ezret meghaladó nagy-
részt színezett címerrel, sírem-
lékkel stb. Ebben a nagy mun-
kában munkatársa volt fia, 
Doby István (szül. 1871. jan. 3.), 
aki fiatal kora óta foglalkozott 
heraldikával. Vannak adatok 
egy másik nagy munkájáról, a 
terjedelmes, 1516 nyomtatott 



ívnyi „Perényi-család történeti 
ismertetése" avagy „Perényi-
család (Perényi, Nyalábi és 
Nagyszöllősi hzg. és báró) s a 
Perényiekkel egy törzsből eredt 
Marcifalvi Dobos-család ismer-
tetéséről." Egy monográfiát is 
készített az Ugocsa megyei csa-
ládok történetéről, s azt bemu-
tatta 1878-ban a vármegye bi-
zottságának. Kisebb terjedelmű 
munkája: Báró Perényi Zsig-
mond, a magyar nemzet dicső 
vértanújának élete. (Nagy-Szől-
ló's, 1899). 

Doby Béla, Feöldy (Tiszaúj-
lak, 1859 — Ungvár, 1885. okt. 
23.). Vasúti pénztárnok. D. An-
tal kir. sótárnok és Késmárky 
Anna fia. Iskoláinak elvégzése 
után nevelősködött a báró Lu-
zsénszky családnál Osgyánban 
Gömör megyében, azután vasúti 
pénztárnok lett. Munkatársa 
volt a Gömör-Kis-Hont c. lap-
nak. Kéziratban maradtak mű-
vei: Jegyzetek a magyar iroda-
lom történetéhez; A bölcsészeti 
tudományok encyclopédiája és A 
Ludányi Bay család ismerteté-
se. 

Döbrentei-kódex (XVI. sz. 
eleje). Szentírási részleteket 
tartalmazó magyar nyelvű kó-
dex. A halábori származású Ber-
talan pap műve 1508-ból. A 
Magy. Tud. Akadémia nevezte 

Döbrentei-kódexnek. 150 zsol-
tárt, az Énekek énekét, Jób 
könyvét — bár hiányosan —, az 
evangéliumokat és episztolákat 
tartalmaz. A zsoltárokat Berta-
lan pap írta. Vagy a kódex ma-
ga, vagy szövegének egy másik 
kézirata a királyházi Nyalábvár-
ban Perényiné Frangepán Kata-
lin birtokában lehetett. Komjáti 
Benedek a maga bibliafordításá-
ban bizonyíthatóan felhasználta 
a kódexet. A 262 levélből álló 
mű teljesen és híven a Volf 
György által szerkesztett Nyelv-
emléktár XII. kötetében (Bp., 
1884) jelent meg. 

írod. Farkas Gyula: A Döb-
rentei-kódex és Komjáti Bene-
dek (Magyar Nyelv, 1914); Hor-
váth Károly: Széljegyzetek az 
Apor- és a Döbrentei-kódexhez 
(Melich-Emlékkönyv, 1942). 

Dóhovics Vazul, Vaszilij 
Dovhovics (Ötvösfalva, 1783. 
márc. eleje — Huszt, 1849. dec. 
13). Gör. kat. lelkész, a felvilá-
gosodás kiváló képviselője, az 
MTA levelező tagja (1831), köl-
tő, tudós. Máramaros megyei 
jobbágy szülők leszármazottja. 
A falusi kántortól tanult meg ír-
ni és olvasni. Elemi iskoláit 
Drahovón kezdte és Huszton 
folytatta. Itt fogott hozzá 13 
éves korában a magyar nyelv el-
sajátításához. Gimnáziumi ta-



nulmányait Máramarosszige-
ten, a bölcsészetet Nagyvára-
don, a teológiát Nagyszombat-
ban és Ungváron végezte. Már 
gyermekkorában vonzódott a 
költészethez. Három nyelven írt 
verseket: magyarul, latinul és 
oroszul (ruszinul). Első magyar 
nyelvű verse 1807-ben jelent 
meg Nagyváradon. Lírai alkotá-
sainak sorát az 1806—1807-ben 
írt Ágnes-ciklus nyitja, amelyet 
Vizer Ágneshez, egyik tanítvá-
nyához írt, akit magyar nyelven 
filozófiára tanított. A lány iránt 
érzett romantikus szerelem tük-
röződik költeményeiben. Feltét-
lenül hatással volt rá Csokonai 
Vitéz Mihály, aki élete utolsó 
éveiben (1802—1804) gyakran 
megfordult Váradon. „Szerelem-
dal a csikóbőrös kulacshoz" c. 
költeményét Dóhovics lefordí-
totta anyanyelvére. Ez Csokonai 
verseinek első idegen nyelvű 
fordítása. Költeményeiben tár-
sadalmi problémáknak is han-
got ad. Bölcseleti tartalmú latin 
verseiben Spinoza, Voltaire, 
Rousseau, Kant tanaivál peres-
kedik. Ugyancsak latin nyelvű 
verseiben állít emléket szigeti 
tanárainak, akik közül Simon-
csics Ince, Varga Márton, Ke-
resztury József, Hanullik János, 
Tertina Mihály a korabeli mű-
velődési élet számon tartott 

alakjai. Népköltészeti hatásúak 
ruszinul írt költeményei. 1811-
tól Dolhán élt. Itt vette fel a Dó-
hovics nevet. 1824-ben Nagy-
lucskára került, ahol négy évet 
töltött. Első tanulmánya 1824-
ben a Tudományos Gyűjte-
ményben látott napvilágot „Et-
nográphiára, mint tudományra 
szolgáló észrevételek" címmel, 
amelyben bátran polemizált 
Csaplovics János író nézeteivel. 
Bölcseleti munkásságára jelen-
tősen hatottak a nyugati filozó-
fusok tanai, jól ismerte Newton, 
Descartes elméleteit, s „Kant, 
Fichte, Schelling valának sok 
ideig bálványai". A Felső-Ma-
gyarországi Minervában jelent 
meg folytatásokban 1825—26-
ban „A világ alkotmányáról egy 
lépéssel feljebb, mint Cartese és 
Newton" c. tanulmánya. 1828-
ban került Munkácsra, „a ru-
szinság metropolisába", ahol pa-
pi teendői mellett a helyi, saját 
maga alapította ruszin iskola 
igazgatói és oktatói tevékenysé-
gét is ellátta. Alkotói tevékeny-
ségében fontos esemény, hogy 
1831-ben a Magyar Tudós Tár-
saság levelező tagjává választot-
ta, bár a tudomány székházát 
nem igen látogatta, annak ülé-
sein sem vehetett részt, írásai is 
nehezen jutottak el Pestre, 
„mert Munkácstól Pestre ritkán 



járnak az irományokat vihető 
alkalmak." Későbbi bölcseleti 
tanulmányai során túljutott a 
német idealista filozófia tanain, 
s kísérletet tett egy eredeti, sa-
ját kidolgozású filozófiai rend-
szer kialakítására, amely során 
eljutott a racionalizmusig, va-
gyis a vallással, a teológiával, a 
miszticizmussal és az irraciona-
lizmussal szemben álló filozófiai 
irányzathoz, amely az emberi 
ész erejét és korlátlan megisme-
rőképességét hirdette. Azonban 
saját rendszere kidolgozására 
mindennapi elfoglaltsága miatt 
nem jutott ideje. Összeütközés-
be került a földesúri hatalom-
mal is, feljelentést intéztek elle-
ne a bécsi hatóságokhoz, s 
1844—ben távoznia kellett a 
Schönborn-uradalom területé-
ről. Huszton telepedett le. Itt élt 
haláláig. Tevékenysége sokirá-
nyú volt. Foglalkozott nyelvé-
szettel, zenével, csillagászattal, 
jog- és természettudománnyal, 
antropológiával. írt több önálló 
zenedarabot és jól kezelte az 
ecsetet is. Részt vett a Magy. 
Tud. Akadémia filozófiai műszó-
tárának a szerkesztésében. Mű-
veinek nagy része azonban kéz-
iratban maradt, mintegy 1694 
ív terjedelemben. Közöttük 48 
latin, 36 magyar és 10 ruszin 
nyelvű munka. — F. m. Carmen 

hungaricum leonino-elegicum 
in laudem Agnellis Viser. (Vara-
dini, 1807); Oda ruthenica ad 
monumentum Joannae Kova-
chich. (Budae, 1807); Elégia pro 
onomasi d. Joannis Stankovics, 
theol. prof. (Tyrnaviae, 1809); 
Epicedion super obitu exc., ill., 
ас rev. dni Andreae Bacsinszky, 
episcopi Munkácsiensis ... in so-
lennitati exequiarum Ungvari-
ni, die 29. Januarii 1810. celeb-
ratum (Cassovie); A ^világ 
megnézéséből a teremtő s gond-
viselő Isten léte természetesen 
mutatva (Buda, 1823); Ba-
csinszky András munkácsi me-
gyés püspök élete (Felső-Ma-
gyarországi Minerva, 1827); Az 
egész látható világ rende tudo-
mányosan előadva, a legújabb 
felfogások szerint (Felső-Magy. 
Minerva, 1829); Lidércz, sár-
kány, tüzes golyóbis, lámpás, 
ugrókecske az égen, meteorok, 
futó s szakálos csillagok sat. tü-
netei, új magyarázás szerint; 
Tenger duzzadás tünete egy raj-
zolattal (Felső-Magy. Minerva, 
1830); Az 1834-es földrengésről 
(Társalkodó, 1834). 

írod. Toldy Ferenc: Emlékbe-
széd (M. Akad. Értesítő, 1850); 
Lehoczky Tivadar: Beregvárme-
gye monographiája. II. (Ungvár, 
1881); Váradi-Sternberg János: 
A Magyar Tudós Társaság tagja 



(Kalendárium '81, Uzshorod, 
1980); Dóhovics magyar versei 
(Kalendárium '84 Uzshorod, 
1983); Az ismeretlen Dóhovics 
(Kárpáti Igaz Szó, 1983. márc. 
5.) 

Dolhai Petrovai Ákos (?, 
1823 — Császlóc, 1893. márc. 
31.). Ung vármegye aljegyzője, 
majd táblabírája, az 1848—49-
es szabadságharc őrnagya. Apja 
P. István nagy műveltségű, szé-
les látókörű férfiú. Tóle örökölte 
a fiatal Ákos fogékonyságát a 
társadalmi kérdések iránt. 
1845-ben másod, 1847-ben első 
aljegyzője a vármegyének, majd 
táblabírája. A szabadságharcot 
honvédként küzdötte végig, a 
schwechati csatában még nem-
zetőrként harcolt. Bem nevezte 
ki huszárszázadossá, majd hősi-
ességéért őrnaggyá. A bukás 
után nem vállalt hivatalt, birto-
kán gazdálkodott. Társadalmi 
téren érvényesítette képessége-
it. Az ungvári gazdasági egyesü-
let, a színház, a Deák-kör mun-
kájában vett részt. 1860-ban 
országgyűlési képviselő. 1877— 
1884-ben kataszteri felügyelő. 
1884-ben vonult nyugalomba és 
Császlócon gazdálkodott. 

írod. Bagu Balázs—Szakáll 
Mihály: Kárpátaljai honvédtisz-
tek (Szab. Szatm. Szmle., XXVI. 
évf., 2. sz. Nyíregyháza, 1991). 

Drávai Gizella (Kovászó, 
1911. máj. 8. — Beregszász, 
1981. aug. 28.). Pedagógus. Ap-
ja, Legeza Jenő gör. kat. lelkész, 
anyja Skira Gizella, aki férje ha-
lála után (1915) özvegyen nevel-
te. Anyjával Beregszászba köl-
tözött, ahol elvégezte az elemi és 
a polgári iskolát. Ezután egy 
évig a beregszászi Kálvin nyom-
dában dolgozott. 1926—30 kö-
zött az ungvári tanítóképzőben 
tanult. 1930-tól 1944. okt. 29-ig 
elemi iskolai tanítónőként dol-
gozott Miszticén, Bilkén, Ráká-
szon, Újlakon, Jánosiban és Ba-
lazséron. 1944-től 1954-ig a 
beregszászi 4. sz. iskolában ma-
gyar nyelvet és irodalmat taní-
tott. 1944. aug. 26-án feleségül 
ment Drávai Lajoshoz, a helyi 
gimnázium tanárához, aki ez-
után bevonult a hadseregbe, s a 
háború után nem tért vissza 
Beregszászba, Bp.-en maradt. 
1946 januárjában szakvizsgát 
tett és képesítést szerzett az uk-
rán nyelv és irodalom, orosz 
nyelv és irodalom, cseh nyelv és 
irodalom, valamint testnevelés 
tanítására. 1954-től 1972-ig a 
beregszászi 6. sz. általános isko-
lában tanított magyar nyelvet is 
irodalmat. Egész életét a taní-
tásnak szentelte, rajongva sze-
rette tanítványait. Foglalkozott 
műfordítással és számos peda-



gógiai cikke jelent meg a Kárpá-
ti Igaz Szóban, tankönyveket 
írt. A beregszászi temetőben 
helyezték örök nyugalomra, sír-
jára Horváth Anna szobrászmű-
vész készített emlékművet. Ne-
vét az ungvári művelődési kör 
viseli. — M. Szöveggyűjtemény 
az 5—7. oszt. számára (Kijev— 
Uzshorod, 1957); Magyar nyelv 
(Uzshorod, 1966); Irodalom 10. 
oszt. (Uzshorod, 1966); Tanács-
adó nyelvtanítók számára (Ki-
jev—Uzshorod, 1969). 

írod. Kovács Vilmos: Gizi né-
ni (Kárpáti Kalendárium, 1969, 
Uzshorod, 1968); Penckófer Má-
ria: Egy tanár emlékezete (Köz-
nevelés, XLVII. évf., 21. sz., 
1991. máj. 31.) 

Drohobeczky Gyula (Kará-
csonyfalva, 1853. nov. 5. — ?, ?). 
Körösi gör. kat. püspök. Tanul-
mányait Ungváron végezte a 
gör. kat. papnevelő intézetben. 
1876-ban püspöki levéltáros, 
1877-tól 1880-ig az ungvári 
papnevelő tanulmányi felügye-
lője volt. 1883-ban a tanítókép-
ző igazgatója lett. 1888-ban 
megalakította a gör. kat. papság 
érdekeit felkaroló Kelet c. lapot. 
Ungváron töltött évei alatt a 
székesegyház énekkarát és a vá-
rosi dalárdát vezette, amellyel 
számos győzelmet aratott az or-
szágos dalversenyeken. 

Drugeth Bálint, homonnai 
(?, 1577 — Ungvár 1609. nov. 
9.). Nagybirtokos főnemes, köl-
tő, naplóíró. 1604 elején a Ka-
mara, hogy birtokait megszerez-
ze, pert indított ellene. 1604 
novemberében az elsők között 
csatlakozott Bocskaihoz, aki 
1605. ápr. 28-án a szerencsi or-
szággyűlésen a magyarországi 
fölkelt hadak fővezérévé nevez-
te ki. Végigharcolta a felvidéki 
hadjáratot, Bocskai kíséretében 
ott volt Rákos mezején, a nagy-
vezérrel való találkozáskor. 
Bocskai őt jelölte ki utódjául az 
erdélyi fejedelmi székbe. Bocs-
kaival való rokonsága — felesé-
ge, Pálóczi Horváth Krisztina, 
Bocskai nővérének volt a lánya 
— jogán jutott a huszti várhoz. 
Bocskai 90 ezer tallérnyi összeg-
ért íratta rá a várat. Bálintot a 
rendek nem választották fejede-
lemmé, hanem rövid időre Rá-
kóczi Zsigmond lett a fejedelem, 
majd pedig Báthori Gábor. 1607-
ben Bálint visszautasította a 
hajdúk ajánlatát, hogy álljon a 
felkelésük élére. Báthori meg-
erősítette Huszt várának birto-
kában, de ez a megerősítés csak 
neki szólt, utódainak nem. 
1608-ban országbíró lett, de 
nemsokára meghalt. Halálát a 
kortársak mérgezésnek tulajdo-
nították. Tetemét az ungvári 



várkápolnában temették el. Sír-
ját 1672-ben felnyitották, de 
csak egy gyűrűt találtak ott, 
amelynek értéke 80 körmöci 
arany volt. Drugeth Bálint buz-
gó református volt, vallási köl-
teményeket is írt, amelyeken ér-
ződik Balassi Bálint verseinek a 
hatása. 1605-ös, lírai megnyi-
latkozásokat is tartalmazó nap-
lója fontos történelmi forrás. 
(Kiadva: Tudománytár, 1839). 

Drugeth György, homonnai 
(?, 1583 — Leskov, 1620. jún. 
21.). Zemplén és Ung megyei fő-
nemes, erdélyi trónkövetelő, 
költő. Drugeth Bálint unoka-
öccse. Fiatal korában Bocskai 
István lelkes híve, s protestáns-
ként üldözte a katolikusokat. A 
Drugethek mint Ungvár és 
Homonna földesurai korán elfo-
gadták Luther tanítását, s bir-
tokaik egy csapásra a protestán-
tizmus védbástyái lettek. 
Drugeth György és anyja ellen 
eleinte hat vármegye panaszko-
dott a pozsonyi országgyűlésen 
a nemességen elkövetett sa-
nyargatások miatt, azonban 
Pázmány Péter, az ellenrefor-
máció fővezére olyan hatással 
volt rá, hogy 1610-ben vissza-
tért a katolikus egyházba, s ed-
digi tevékenységét azzal igyeke-
zett jóvá tenni, hogy híven 
szolgálva a császárt, templomok 

és iskolák alapításához fogott. 
1613-ban Homonnán kollégiu-
mot alapított, s ő az ungvári kir. 
kat. főgimnázium első alapítója 
is. A katolikus vallás érdekében 
kifejtett buzgalmáért a jezsui-
ták pártfogásával az aranygyap-
jas rendet kapja, és kinevezik 
királyi főkamarásnak. 1611-
ben Forgách Zsigmond seregé-
ben részt vett a Báthori Gábor 
elleni hadjáratban. Nem tet-
szett neki az sem, hogy Báthori 
magának foglalta le Husztot 
Drugeth Bálint halála után. О 
is jogot formált az örökségre, 
ezért a vár katonáit a fejedelem 
ellen lázította. A Habsburgok őt 
jelölték az erdélyi fejedelmi 
trónra. 1616-ban császári támo-
gatással sikertelen fegyveres kí-
sérletet tett a fejedelemség meg-
szerzésére. Erős ellentétbe 
került Bethlen Gáborral is. Ré-
sze volt a bécsi udvar titkos vál-
lalataiban, de, csalódva, a csel-
szövések hálójába került, s a 
hűtlenség vádja alól csak nehe-
zen tudta tisztázni magát. Len-
gyelországba menekült. Ott ha-
dat gyűjtve 8000 főnyi lengyel és 
kozák haddal tért vissza 1619 
novemberében. Homonnára tört 
és szétszórta Rákóczi György 
hadát. Seregéhez csatlakoztak 
birtokairól a jobbágyok is. A 
kortárs krónikás szerint: „Ho-



monnaiban igen bíznak és posz-
tóból keresztet varrván süve-
güknek elein, a magyarokra dü-
hösséggel indulnak". A harcban 
járatlan parasztok azonban ha-
marosan vereséget szenvedtek a 
katonáktól, így csupán a kozá-
kok jelentettek veszélyt. Ho-
monnai a nagyidai táborból nov. 
30-án megadásra szólító levelet 
küldött a kassaiakhoz, akik vi-
szont ágyúkkal zavarták el kö-
veteit. Drugeth György sem ma-
radt sokáig birtokain. Portyázó 
zsoldos hada elszéledt, s mara-
dék hadával Lengyelországba 
menekült Abaffi tokaji kapitány 
csapatai elől; Leskov várában 
érte a halál 37 éves korában. Ál-
lítólag őt is megmérgezték. Te-
temét a család hazahozatta, s a 
nagyszombati székesegyházban 
nyugszik. Birtokait elkobozták, 
majd csak tíz év múlva adták 
vissza fiának. Drugeth György 
is foglalkozott versírással, vallá-
sos témájú költeményeket írt, a 
hagyományos reneszánsz ének-
típust művelte. Nem folytatott 
azonban állandó költői tevé-
kenységet, csupán életének 
egy-egy válságos szakaszában 
keresett alkalmi vigaszt, meg-
nyugvást a vallásos énekek 
megírásában. 

írod. Kontratovics Irén: Az 
ungi vár és Ungvár története. 

Ungvár és Ung vármegye. 
(Szerk. Csíkvári Antal, Bp.; 
1940); Nagy László: A „bibliás 
őrálló" fejedelem. I. Rákóczi 
György a magyar históriában. 
(Bp., 1984). 

Drugeth István, homonnai 
(?, 1543 — ?, 1598). Zempléni és 
ungi főnemes, hadvezér, költő. 
Jelentős szerepet játszott a XVI. 
sz. második felének törökellenes 
harcaiban. Korának egyik legvi-
tézebb katonája volt. Rákóczi 
Zsigmonddal együtt küzdött a 
szikszói ütközetben. Tardi 
György XVI. századi költő éne-
kelte meg hőstetteiket. Szoros 
kapcsolata volt a szerednyei 
várban élő Dobókkal, őt is hűt-
lenséggel vádolták. 1566-ban a 
tatárok a Szamos és Tisza mel-
lékét elpusztítva, a munkácsi és 
az ungi várakat elkerülve a 
Krajnába törtek be, hogy meg-
sarcolják a vidéket. Miksa 
császár Ungvár védelmére 
Schwendi Lázárt küldte, aki 
meghúzódott a várban. Ezalatt 
Drugeth István zsoldosaival és 
fegyveres parasztjaival a tatáro-
kat Ungvártól Kapósig szorítot-
ta, ott megverte őket és a deb-
receni puszták felé űzte. Itt 
János Zsigmond várta őket és 
Újvárosnál tönkreverte a tatár 
csapatokat. Homonnai István is 
kedvelte az irodalmat. Szoros 



kapcsolatban volt Rimay János-
sal, aki az ő kérésére írta a „Ka-
tonák hadnagya" és az „Igaz 
általút..." kezdetű verset. Má-
gocsy Ferenccel, Bereg és Torna 
vármegyék főispánjával együtt 
támogatta az irodalmat. Maga 
is verselt. Két éneke maradt 
fenn: egy zsoltárparafrázis 
1581-ból és egy lendületes vité-
zi ének a tizenötéves háború 
idejéből, amelynek minden so-
rát áthatja a végvárak világá-
nak a szelleme. Versének kéz-
iratos másolata Szepsi Laczkó 
Máté krónikájában (1624 körül) 
maradt fenn. Kiadásuk: RMKT, 
XVII. sz., I. köt. (1959). 

Drugeth János, homonnai 
(?, ? — ?, 1645). Zempléni és un-
gi főnemes, Drugeth György fia. 
Buzgó katolikus volt. Zempléni 
birtokain teljesen rekatolizálta 
a vidék lakosságát, de Ungvá-
ron sok protestáns család élt, 
ezért elhatározta a homonnai je-
zsuita kollégium áthelyezését 
Ungvárra. 1640. júl. 31-én kelt 
alapítólevelében hálából köte-
lezte magát, hogy a kollégium 
részére új épületet, szerzeteshá-
zat, templomot építtet, s az ed-
digi alapítványait még jobban 
megnöveli. Az új kollégium már 
majdnem készen volt, amikor 
1644-ben Rákóczi György erdé-
lyi fejedelem Kassára menet 

megszállta Ungvárt és bombái 
súlyosan megrongálták a kollé-
giumot. Drugeth János a galí-
ciai Leskovba menekült. 1645-
ben tért vissza, de még abban az 
évben meghalt. Felesége, Jaku-
sics Anna hajtotta végre férje 
végakaratát. 1646-ban a jezsu-
iták már Ungváron vannak, s 
megkezdik misszionárius és 
kulturális tevékenységüket. Eb-
ben az időben, 1646. ápr. 24-én, 
Szent György napján az ungvári 
uradalom 63 görög keleti papja 
egybegyűlt a várba, s Roszto-
sinszky Péter és Kosovics Gábor 
kezdeményezésére csatlakoztak 
a római egyházhoz. A várkápol-
nában tartott egyházi szertartás 
után a jelenlevő Jakusics egri 
püspök előtt letették a katolikus 
egyház hitvallását, s vala-
mennyien kijelentették, hogy 
ragaszkodnak a katolikus egy-
ház dogmáihoz és szabályaihoz, 
elfogadják az egyház látható 
fejéül a római pápát, ha: 1. a ke-
leti egyház rítusát teljes egé-
szében megtarthatják; 2. püspö-
küket a papság választja, a 
pápa csak megerősíti; 3. az 
unitusok teljesen egyenlő jogú-
ak lesznek a római katoliku-
sokkal. Drugeth János két gyer-
meke, Katalin és György 
folytatta Ung megyében a reka-
tolizációt. 



írod. Kontratovics Irén: Az 
ungi vár és Ungvár története. 
Ungvár és Ung vármegye 
(Szerk. Csíkvári Antal, Bp., 
1940). 

Drugeth László, homonnai 
(XIV. sz.). Ungi főnemes, János 
fia. О fejezte be az ungvári vár 
építését, amely akkor a vársán-
con belül két palotából, a ma is 
fennálló négy sarokbástyából ál-
lott. A vár alá mesterembereket 
telepített, akik a vár hadiszük-
ségleteinek a kiegészítésén dol-
goztak. Tökéletesítette a külső 
sáncokat, falakkal erősítette 
meg. A mesterek termékfelesle-
geit az ungvári és a szomszédos 
piacokon értékesítette, s virágzó 
vásárokat teremtett. 1384-ben 
a vár déli árkai mellett a pálo-
soknak kolostort és templomot 
építtetett. 

Drugeth Zsigmond, homon-
nai (1657 — 1684. ápr. 19.). Un-
gi főnemes. György és Esterházy 
Mária fia. Miután hazájában be-
fejezte tanulmányait, külföldre 
utazott. 1677-ben Rómában is 
járt, s a pápától egy vértanú te-
temét nyerte ajándékul. Eleinte 
Thököly Imrével tartott, de mi-
után ungvári várába befogadta 
a török ellen küzdő lengyel és 
kozák segélycsapatokat, kihívta 
maga ellen Thököly haragját. 
1684. január 9-én este Petne-

házy az „Ung vizén jég hátán" 
átmenve meglepte az ungvári 
őrséget. A lengyelek a jezsuiták 
kollégiumába és a várba mene-
kültek, s puskáik tüzével távo-
zásra kényszerítették a kuruco-
kat, akik ezután felperzselték a 
várost. Tíz háznál több lakható 
ház nemigen maradt benne. 
Gazdag zsákmánnyal tértek ha-
za. Ezután a lengyel király em-
berei és Absolon Dániel nyilat-
kozatot írtak alá, hogy Thököly 
szabadon engedi a lengyeleket, 
s Homonnai az ungvári várban 
rekedt lengyelekkel együtt ki-
vándorolhat Lengyelországba, 
jószágaikat senki nem fogja 
bántani, míg semlegesek 
maradnak. Február végén Ung-
vár tájékán tatár és kuruc 
hadak pusztítottak. Thököly fel-
szólította Homonnait az or-
szágból való távozásra, de az 
hajthatatlan maradt: „Ha a né-
met igájától kellene is félnünk, 
vajon szabadságot nyerünk-é a 
pogány alatt?" Thökölyt bosz-
szantotta Homonnai állhata-
tossága. Csicsva és Varannó 
elfoglalása után karóba húzatta 
a tőle elpártolt kurucokat. 
Mielőtt Ungvár ostromába fog-
tak volna emberei, Homonnai 
Zsigmond meghalt (Jenei Sá-
muel levele Thökölyhez. Da-
rócz, jún. 7. Orsz. Levéltár. 



Lymbus). Jún. 15-én kezdődött 
a vár ostroma, s jún. 27-én el-
foglalták a várat. Egyes forrá-
sok úgy tudják, hogy Thököly el-
fogatta Homonnait és Kassán 
lefejeztette. Erről a tényről gr. 
Draskovics Zsuzsanna (Homon-
nai Zsigmondné, gr. Draskovics 
Zsuzsanna, az utolsó Drugeth 
özvegye, naplóíró) egykorú 
naplójában így emlékezik a Thö-
köly által ostromlott ungvári 
várban elhunyt férjére: Anno 
Domini 1684. 19-e április nehéz 
és súlyos betegeskedése után 
múlt ki ez világbúi boldogúl az 
én édes hitves társam tekintetes 
és nagyságos gróf Drugeth 
Homonnai Sigmond uram a fel-
séges római császár és ma-
gyarországi király etc. tanácso-
sa és komornyikja, nemes Ung, 
Zemplén és Borsod vármegyék-
nek főispánja, életének 27. esz-
tendejében, kit az örökkévaló 
nyugalomba az Isten nyu-
gosszon. Ámen." A napló a Dru-
geth család levéltárából került 
elő. Homonnai Zsigmonddal ki-
halt a Drugeth család, bár még 
élt Homonnai Bálint püspök, de 
ő családot nem alapított. Ho-
monnai Zsigmondnak fennma-
radt egy latin nyelvű munkája: 
Nucleus Rerum Hungaricanum, 
Studio non modico excerptus ex 
Bonfmio... (Tynaviae, 1681), 

amit Leopold császárnak aján-
lott. 

írod. Dudás Gyula: Az utolsó 
Homonnay-Drugeth (Századok, 
1910. 405. old.) 

Duchnovics Sándor, Olek-
szandr Vasziljovics Duchnovics 
(Topolja, 1803. ápr. 24. — Eper-
jes, 1865. márc. 29). A ruszin 
költészet, próza és dráma műve-
lője, pedagógus, kanonok, szent-
széki ülnök. A homonnai járás-
ban papi családban született. Az 
ungvári gimnáziumot és a kas-
sai papi szemináriumot végezte. 
1829-ben szentelték föl misés-
pappá. Egy ideig az ungvári és 
az eperjesi püspöki kancellárián 
dolgozott, majd Kelet-Szlovákia 
különböző falvaiban lelkészként 
szolgált. Művei életében az 
általa alapított ruszin nyelvű 
irodalmi almanachokban, ka-
lendáriumokban, galíciai idő-
szaki kiadványokban jelentek 
meg. Vallomás c. költeménye a 
ruszin nép himnusza lett, ame-
lyet Lehoczky Tivadar Nemzeti 
dal címmel a szerző feltüntetése 
nélkül magyarul közölt a „Ma-
gyar—orosz népdalok" c. köteté-
ben. „Privatae cogitationes" 
(Személyes elmélkedések) c. 290 
oldalas kéziratos gyűjteményé-
ben ruszin, latin, szlovák, német 
és francia nyelvű versei, fel-
jegyzései között 13 magyarul írt 



versét is megtalálhatjuk (Az 
Ungvári Állami Egyetem könyv-
tára). Az ungvári teológiai sze-
minárium növendékeként 
(1823—1827) első verseit ma-
gyarul és latinul írta. Magyar 
versei Berzsenyi, Kölcsey, Bat-
sányi, Virág Benedek hatását 
tükrözik. Duchnovics nagyon 
kedvelte a magyar szentimenta-
lizmus jeles képviselőjének, 
Ányos Pálnak a költészetét. 
„Egy boldogtalannak panaszai a 
halovány holdnál" c. elégiáját 
1835-ben átköltötte ruszinra. 
Ivan Franko ukrán demokrata 
író Duchnovicsot a ruszinság 
„első nemzeti írója"-ként tartot-
ta számon. — M. Corpus juris 
in compendio exhibens: jus ca-
nonicum, constitutionum et dec-
return. (Eperjesini, 1847); Molit-
vennyik dlja ruszkih gyetyej... 
(Buda, 1854); Narodnaja peda-
gogija (Lemberg, 1857); Hieb 
dusi ili nabozsnyi molitvi i pesz-
nyi dlja Ruszinov (Bp., 1883 és 
1886); Bohoglasznik ili szobrá-
nyije pisznyej (Ungvár, 1886); 
Az eperjesi egyházmegye tör-
ténetét, melyet latinul írt és 
kéziratban hagyott hátra, Dro-
hobeczky Gyula magyarra fordí-
totta és kiadta a Kelet c. lapban 
1890-ben; Vibrane. (Prjasev, 
1963); Műveinek nagy része he-
lyett kapott a „Hresztomatyija 

novoji zakarpatszkoji ukrajinsz-
koji literaturi (druha polivina 
XIX. szt.) (Bratislava, 1964); a 
Poeti Zakarpatyja c. antológiá-
ban és a Piszmenniki Zahidnoji 
Ukrajini 30—50-h rokiv XIX. 
szt. (Kijev, 1965) c. gyűjte-
ményes kötetben. 1967-ben 
Eperjesen megkezdődött Duch-
novics eddig ismert műveinek a 
kiadása. 

Dudinszky István (Nagy-
mihály, 1866 — ?, ?). A taní-
tóképző igazgatója, szentszéki 
tanácsos. Tanulmányait Ungvá-
ron végezte, s ugyanitt kezdte 
működését, mint tanár. 1925-
ben lett az intézet igazgatója, 
1931-ben vonult nyugalomba. 
Újságírással és zenével is fog-
lalkozott. О alapította az Ung-
vári Közlönyt, számos más lap-
nak is a munkatársa volt. 
Egyházi főkarnagy volt, 1933-
ban díszkarnaggyá válasz-
tották. A Magyar—Ruszin 
Szövetség sajtófőnöke. Több tör-
ténelmi és pedagógiai könyvet 
írt. 

Duliskovich Elek (1874 — 
?). Gör. kat. lelkész Minajban. 
Egyetemi tanulmányait Bp.-en 
végezte. Az ungvári tanítóképző 
tanára volt. 1919-től lett a mi-
naji egyházközösség vezetője. A 
Görögkatolikus Szemlének 18 
éven át volt a szerkesztője. 



Duliskovics János (Holja-
tin, 1815. nov. 14. — Bereg-
szentmiklós, 1883. márc. 5.). 
Gör. kat. lelkész, történeti író. 
Máramaros megyei papcsalád-
ból származott. A gimnáziumot 
1825-ben kezdte Ungváron és 
ott is fejezte be. A bölcsészetet 
és a hittudományokat is Ungvá-
ron hallgatta. 1841-ben szentel-
ték fel, s 1848 végéig a Bereg 
megyei Szkotárszkán lelkész-
ként működött. 1850-ig Felso-
vereckén, lS60-ig Alsóverec-
kén, majd élete végéig 
Beregszentmiklóson volt lel-
kész. Szabad idejét tudományos 
művek olvasásával és történel-
mi adatok gyűjtésével töltötte. 
— M. Egy pár szó Szigethról 
Máramarosban (Századunk, 
1838. 69. sz.); Az oláhok ismer-
tetése (Tudom. Gyűjtemény, 
1840. V.); Máramaros vármegye 
részletes rövid ismertetése (Tu-
dom. Gyűjtemény, 1841. X.); Isz-

toricseszkije cserti ugroruszkih 
I—III. (Ungvár, 1874—77). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár, 1881). 

Duliskovics Mihály (Tyuska, 
1813 — Bustyaháza, 1873). Gör. 
kat. lelkész. János testvérbáty-
ja. Iskoláit Ungváron végezte. 
Egy ideig az ungvári gör. kat. 
papnevelő intézet főnöke volt, 
majd Bustyaházára nevezték ki 
lelkésznek, ahol haláláig műkö-
dött mint kerületi esperes, 
szentszéki ülnök és címzetes ka-
nonok. Történeti és néprajzi cik-
kei jelentek meg. — M. Vercho-
vina (Hasznos mulatságok, 
1838. I. II.); Máramaros megye 
Verchovinai járásának ismerte-
tése (Tudom. Gyűjtemény, 1838. 
XII.); Az oláhok ismertetése 
(Tud. Gyűjt., 1840. V., VI.); Má-
ramaros vármegyének részletes 
rövid ismertetése. Felső járás. 
(Tud. Gyűjt., 1841. X.). 



E 

Egan Ede (Borostyánkő, 
1851. júl. 13. — Szerednye, 
1901. szept. 20.). Mezőgazdasá-
gi szakember, kultúrpolitikus. 
Nagyapja Írországból települt 
Magyarországra, apja Vas me-
gyében vásárolt birtokot, amit 
fia örökölt, aki iskolái elvégzése 
után külföldi egyetemeken ta-
nult, és több uradalomban tevé-
kenykedett, ismert mezőgazda-
sági szakemberré vált. Magyar 
és német nyelvű szakmunkái-
ban tudományos alapossággal 
bizonyította a kárpáti tejgazda-
ságok, a magashegyi legelők 
nagy jelentőségét, ezek haszno-
sításának útjait. Sokat tett 
Magyarország tejtermelésének 
fellendítéséért. A kormány kine-
vezte az ún. hegyvidéki akció 
élére. 1897. febr. 15-én alakult 
meg Munkácson a hegyvidéki 
kirendeltség, amely a magyar 
földművelésügyi minisztérium-
nak volt alárendelve. Darányi 

Ignác földművelésügyi minisz-
ter javaslatára Egan Edét ne-
vezték ki a kirendeltség élére. 
Támogatta az akciót Firczák 
Gyula munkácsi püspök is. Az 
akciót Egan először a Bereg vár-
megyéhez tartozó szolyvai já-
rásban indította el. Két évvel 
később azonban, a viszonylagos 
eredmények láttán, tervbe vette 
kiterjesztését Bereg, Ugocsa, 
Ung és Máramaros megye vala-
mennyi hegyvidéki járására. 
Egan, mielőtt kidolgozta mun-
katervét, hónapokat töltött a 
hegyvidéki járásokban. Faluról 
falura járt, beszélgetett a hely-
beli ruszinokkal, adatokat gyűj-
tött, tanulmányozta az emberek 
életkörülményeit, s megírta „A 
ruszin parasztság helyzete Ma-
gyarországon" c. tanulmányát. 
1897 közepén kezdetüket vették 
„a magyar ruszinok gazdasági 
helyzetének javítását" célzó in-
tézkedések. 20 lelkészt és több 



hivatalnokot rendeltek ki Egan 
mellé az intézkedések megvaló-
sítására. 1897-ben a Schön-
born—uradalomból kibéreltek 
25 évre a földművesek részére 
12 600 katasztrális holdat. A 
kirendeltség minden évben a 
nyári mezőgazdasági munkák 
idejére idénymunkásokat szer-
ződtetett az Alföldre, s így éven-
te 5—10 ezer ember talált mun-
kára. Egan a ruszin parasztság 
nehéz helyzetéért elsősorban a 
Galíciából és az Oroszországból 
bevándorolt zsidó uzsorásokat 
tette felelőssé. Szerinte Ók zül-
lesztették le erkölcsileg a népet, 
megszámlálhatatlan kocsmáik-
ban ösztönözték az italozást, el-
lenőrizhetetlen zughitelfolyósí-
tással foglalkoztak. Egan nézete 
és tevékenysége elégedetlensé-
get keltett a helybeli hivatalno-
kok és egyes politikusok köré-
ben. Üldözték, meg akartak 
szabadulni tőle. Amikor 1901. 
szept. 20-án Ungvárról Szered-
nye felé kocsizott, a Lázi-domb 
közelében rejtélyes körülmé-
nyek között hplálos lövés érte. 
Fogaton vitték be az ungvári 
kórházba, ahol rövidesen meg-
halt. A halál okát a hivatalos 
vizsgálat nem állapította meg. 
Egyesek öngyilkosságról, mások 
véletlen balesetről beszéltek. 
Feltételezték azt is, hogy gyil-

kosság áldozata lett. A ruszin 
lakosság nagy tömege vett részt 
Ungváron a temetésén. A Lázi-
dombon, az emlékezetes helyen 
vaskerítéssel körülvett feliratos 
kőkeresztet állítottak Daróc 
község lakosai, amely nemrég, 
az autópálya szélesítésekor tűnt 
el nyomtalanul. 

írod. E. E. (Köztelek, 1901. 
75. sz.); Mandrik Ivan: E. E. és 
a hegyvidéki akció (Kalendári-
um '91, Ungvár, 1990). 

Egressy Emil (Zárnya, 1893 
— ?, ?). Ungvári építészmérnök, 
tanítóképzői tanár. Budapesten 
végezte a műszaki egyetemet. A 
világháborúban egy vasutas ez-
redben szolgált. 1919-ben az 
ungvári kormányzóság szerző-
déses tisztviselője lett. Három 
évig magánmérnökként dolgo-
zott, majd a gimnáziumban, ké-
sőbb pedig a tanítóképzőben 
matematikát tanított. A gör. 
kat. egyház műszaki tanácsosa 
volt, kb. húsz templomot terve-
zett. Vasbeton Statika című mű-
ve Budapesten jelent meg. 

írod. Ungvár és Ung megye. 
(Bp., 1940). 

Egri Lukács (? — 1574). Pré-
dikátor, hitvitázó. 1552-ben 
Wittenbergben tanult, majd a 
krakkói egyetemet látogatta. Itt 
került ismeretségbe a német és 
európai reformáció kiemelkedő 



személyiségével, Melanchton-
nal. Egri először Egerben volt 
prédikátor, majd 1558-ban Ko-
lozsvárra ment, s kapcsolatba 
került Dávid Ferenccel. 1565-
ben Kolozsvárról visszatért is-
mét egri prédikátornak, magá-
val hozva Dávid Ferenc 
antitrinitárius tanait. Ez oda 
vezetett, hogy már 1566-ban 
összeütközésbe került a tiszán-
inneni helvét irányú egyházzal, 
s annak egyik legtekintélyesebb 
vezetőjével, Károli Gáspárral a 
gönci zsinaton. Nem lehetett ép-
pen felhőtlen a viszonya Szegedi 
Gergellyel, Mágocsy Gáspár egri 
prédikátorával sem, ezért távoz-
nia kellett Egerből. 1567 elején 
költözött Ungvárra, itt folytatta 
nézeteinek népszerűsítését. 
Nemsokára Ung megye egyik 
legismertebb, legtekintélyesebb 
prédikátora lett. Egy könyvben 
fejtette ki álláspontját, de ennek 
egyetlen példánya sem maradt 
ránk. Művének címe: De contro-
versis fidei questionibus ad-
versus dogmata Calvini... (1567 
körül). 1568. jan. 17-én a kassai 
zsinat elé idézték, ahol a 
Szentháromság felől való véle-
kedését 27 propozícióban ter-
jesztette elő. Mivel a zsinatra 
összegyűlt papok nem tudták 
nézeteinek ellenkezőjéről meg-
győzni, ezért eretneknek nyilvá-

nították, s megbüntetésre átad-
ták Schwendi Lázár felső-
magyarországi főkapitánynak. 
1574-ben a jászóvári börtönben 
fejezte be életét. 

írod. Koncz Ákos: Egri egy-
házmegyei papok az irodalmi té-
ren (Eger, 1892); Kathona Géza: 
Egri Lukács antitrinitárius-
anabaptista nézetei (írod. tört. 
Közi., LXXV. évf. 4. sz. Bp., 
1971); Capovics Árpád: E. L. — 
a népi reformáció jeles képvise-
lője. (Kalendárium '86, Uzsho-
rod, 1985) 

Egry Ferenc (Kisgejőc, 1864 
— ?, ?). Európai hírű harang-
öntő mester. Tizennyolc éves ko-
ráig gazdálkodott, majd a ha-
rangöntő iparra tért át, s az 
ország egyik leghíresebb meste-
re lett. A prágai parlament sze-
nátora, majd 1939 után magyar 
országgyűlési képviselő volt. 

írod. Ungvár és Ung várme-
gye. (Bp., 1940). 

Ember János (Gencs, 1856. 
dec. 6. — ?, ?). Pedagógus. A 
gimnáziumot Nagykárolyban és 
Nagyváradon végezte, a taní-
tóképzőt Máramarosszigeten 
fejezte be. 1879-től néptanító-
ként, majd igazgatóként műkö-
dött Ungváron. 1892-től Ung 
megyei segédtanfelügyelő lett. 
Tanügyi cikkei 1879-tól jelen-
tek meg a máramarosszigeti Ne-



velésben, a Népnevelők Lapjá-
ban, a Magyar Paedagogiai 
Szemlében, az Ungmegyei Tan-
ügyben és a Beregben. 1885-től 
az Ung és az Ungvári Közlöny 
munkatársa volt. 1885. jún. 15-
től decemberig szerkesztette Ung-
váron az Ungmegyei Tanügyet. 
1907-ben Győr vármegye, majd 
Pécs és Baranya vármegye kir. 
tanfelügyelőjévé nevezték ki. írt 
több humoros elbeszélést is. — 
M. A magyar néptanító anyagi 
helyzete (Ungvár, 1886, 1889); 
Humanismus az iskolai nevelés-
ben (Ungvár, 1889); Pápaszem 
nélkül (Ungvár, 1891). 

Eördögh Ferenc (Ungpin-
kóc, 1900 — Bodvarákó, 1965). 
Mesemondó. Sokgyermekes sze-
gény kárpátaljai családból szár-
mazott, ruszin anyanyelvű volt. 
Húszéves korában került ma-
gyar környezetbe, anyanyelvét 
elfelejtette. Fél karja béna volt, 
ezért fiatalon csőszködéssel ke-
reste kenyerét, később szociális 
otthonba került. Meséi és hiede-
lemmondái egyaránt merítenek 
a magyar és a kárpátaljai ha-
gyományokból. Meséit 1960-ban 
és 1961-ben a bodrogkeresztúri, 
1963-ban a bodvarákói szociális 
otthonban jegyezte fel Dobos 
Ilona. Kézirata az MTA kézirat-
tárában és a Néprajzi Múzeum 
etnológiai adattárában van. 

Eötvös Tamás (?, ? — Pest, 
1867. szept. 16.). Vásárosnamé-
nyi földbirtokos, Bereg megye 
alispánja és több ízben ország-
gyűlési képviselője. 1841-ben 
Bereg megyében ő hozta létre a 
Kaszinó intézményét. A szabad-
ságharc kitörésekor nemzetőr 
őrnagy, s 1848 novemberétől 
1849 januárjáig Munkács váro-
sának parancsnoka. Febr. 4-én 
Ung megye kormánybiztosa, 
máj. 12-től hatásköre Bereg me-
gyére is kiterjedt. Máj. 16-án 
Bereg megye főispánja lett. A 
megyében ő szervezte meg a 
népfelkelést, ezért a szabad-
ságharc bukása után haditör-
vényszék elé állították, s va-
gyonelkobzásra és kötél általi 
halálra ítélték, de az ítéletet 
1852. máj. 5-én hatévi vár-
fogságra váltották. Munkács vá-
rában raboskodott. 1861-ben 
megválasztották országgyűlési kép-
viselőnek. Ezután visszavonult 
vásárosnaményi birtokaira gazdál-
kodni. 1867-ben ismét ország-
gyűlési képviselőnek választot-
ták. Gazdasági cikkei jelentek 
meg a Magyar Gazdában: Ta-
pasztalatok a burgonyavész kö-
rül (1846); Beszéde (Pest, 1861). 

írod. M. Hírlap. 1852. 59. sz. 
(Haditörvényszéki ítélet); Or-
szág Tükre. 1862. 21. sz. 
(Arcképe Marastonitól); S. Be-



nedek András: Elfelejtett hő-
sök? Extra Hungáriám, (Bp.— 
Ungvár, 1992.) 

Eperjessy József (Ungvár, 
1882 — ?, ?). Ügyvéd. Kassán, 
Budapesten és Kolozsvárott 
végezte jogi tanulmányait. Az 
első világháborút végigküzdöt-
te, tüzérhadnagyi rangban sze-
relt le. Tagja volt a városi kép-
viselőtestületnek, alelnöke a 
magyar színházi szövetkezet-
nek, elnöke a dalárdának és fe-
lelős szerkesztője a Kárpáti 
Naplónak. 

írod. Ungvár és Ung várme-
gye. (Bp., 1940.). 

Erdei Viktor (Bp., 1879. okt. 
16. — Bp., 1945. márc. 9.). Fes-
tő, szobrász és grafikus. 1899 
nyarán Hollósy Simoh szabadis-
kolájában dolgozott Nagybá-
nyán. Később Székely Bertalan, 
majd a nagybányai telepen Fe-
renczy Károly mellett tanult. 
Münchenben, Párizsban képez-
te tovább magát. Budapesten, 
Nagyváradon, Szegeden rende-
zett gyűjteményes kiállítást. 
1919 után Bécsbe emigrált, 
majd 1924-ben Nagyszőlősre 
került. Egy évtizeden át itt, va-
lamint Ungvár és Munkács kör-
nyékén élve tanulmányozta az 
itteni zsidóság életét, ősi hagyo-
mányait. 1934-ben e tárgyú raj-
zaiból gyűjteményes kiállítást 

rendezett az Ernst Múzeumban. 
A 30-as évek közepétől Bp.-en 
élt. 

Erdélyi Béla (Hátmeg, 1891 
— Ungvár, 1955). Festőművész, 
a kárpátaljai festőiskola egyik 
alapítója. Másodéves rajztanár-
jelöltként Bp.-en figyeltek fel 
tehetségére. 1913-ban állami 
ösztöndíjjal a kecskeméti mű-
vésztelepre került, ahol Olgyay 
Ferenc és Iványi-Grünwald Bé-
la voltak mesterei. A rajztanár-
képző elvégzése után négy évet 
Münchenben töltött, majd egy 
évig Olaszországban folytatta 
tanulmányait. Innen Lengyelor-
szágba, Svájcba és Párizsba 
ment, ahol a gargilesse-i mű-
vésztelepen a modern francia 
festőkkel dolgozott hosszabb 
ideig. 12 évi külföldi tartózko-
dás után tért haza egyszerű kö-
zépiskolai rajztanárnak előbb 
Munkácsra, majd Ungvárra. 
Ekkor már több kiállítás volt a 
háta mögött: 1913-ban Bp.-en 
az Akadémián, 1923-ban Mün-
chenben a Glastpalastban, 
1927-ben Prágában, 1928-ban 
Olmützben, 1930-ban Párizs-
ban a Champs Elysées-n, 1931-
ben Brüsszelben, majd többször 
Pozsonyban és Kassán volt kiál-
lítása. 1931-ben megalakult 
Ungváron a Kárpátaljai Képző-
művészek Egyesülete, amely 



egy táborba tömörítette az itteni 
képzőművészeket. Az egyesület 
alapítói Erdélyi, Boksay, Cupal, 
Kaigl és Ozsdián voltak. 1944 
végéig működött. Örökébe az 
Ukrajnai Képzőművészeti Szö-
vetség kárpátaljai tagozata lé-
pett, amelynek Erdélyi lett az 
első, létrehozó elnöke. Ungvá-
ron képzőművészeti főiskolát 
alapított, amelynek szintén ő 
lett az első rektora. Az iskola 
azonban hamarosan megszűnt, 
s helyette az iparművészeti 
szakiskola jött létre, amit szin-
tén Erdélyi igazgatott. Az a tö-
rekvés hajtotta, hogy „Kárpátal-
jai Barbizont" hozhat létre. 
1949-ben azzal vádolták, hogy a 
„képzőművészetben kozmopoli-
ta nézeteket követ". Megpróbál-
ták tevékenységét akadályozni. 
Mindezek ellenére hagyatéka Kár-
pátalj a szellemi értékeinek leg-
nagyobb kincse. Egész életében 
vallotta a természet lényegének 
kevéssel történő kihangsúlyozá-
sát, a festészetet mentesítette a 
sallangoktól, csak azt látta, 
amit a kompozíció felépítése 
szempontjából szükségesnek 
tartott az egységes kép létreho-
zásakor. A legismertebb alkotá-
sai: Sz. A. arcképe; Zádor Dezső 
zeneszerző képmása; XX. szá-
zad; Mezei virágok; Csendélet 
kancsóval; Udvarrészlet; Ung-

völgy, Nevicke; Latorca-kanyar; 
Volóc. Ungváron lakóházának 
falán (ma Erdélyi utca 3.) em-
léktáblát helyeztek el a követke-
ző felirattal: „Ebben az épület-
ben élt és dolgozott 1937-tól 
1955-ig Erdélyi Béla festőmű-
vész." — M. Képzőművészet. 
Ungvár és Ung vármegye 
(Szerk. Csíkvári Antal, Bp., 
1940). 

írod. Balla László: E. B. mű-
vészete (Kárpáti Kalendárium 
1965, Uzsgorod, 1964); Erdélyi 
és Boksay (Kalendárium '91, 
Ungvár, 1990). 

Erdélyi János (Kiskapos, 
1814. ápr. 1. — Sárospatak, 
1868. jan. 23.). Költő, kritikus, 
esztéta, filozófus, népköltési 
gyűjtő. Ung megyei jobbágysor-
ban élő földműves szülőktől 
származott. Apja maga is ver-
selgetett. Tanulmányait 1824-
től a sárospataki kollégiumban 
végezte. Pesten a 40-es években 
az irodalmi élet fő erőssége, ta-
nulmányaival Petőfi útját készí-
tette elő, népköltészeti gyűjtő-
munkájával hozzájárult a 
népies költészet diadalra jutá-
sához. A szabadságharc leveré-
se után menekülnie kellett, 
1851-ben meghívták a Sárospa-
taki Református Főiskola taná-
rának. Itt figyelt fel Lehoczky 
Tivadar népköltészeti gyűjtemé-



nyére. Lehoczky a Felvidék 
1864. évi 3. számában tett közzé 
szemelvényeket „a Bereg megyei 
oroszok" népdalainak magyar 
fordításából. Erdélyi ugyancsak 
e lap hasábjain közölte nyílt le-
velét, amelyben biztatja Le-
hoczkyt a további gyűjtőmunká-
ra, s örömének ad hangot, hisz 
a forradalom után maga is hu-
zamosabb ideig tartózkodott a 
felvidék oroszai közelében, s 
gyűjtött is néhány felső-zemplé-
ni népdalt, de nem ismerte a 
szláv nyelvet, ezért abbahagyta 
a gyűjtést, „...szép és nemes vál-
lalatának, melyet senkinek több 
oka irigyleni, mint nekem, ki a 
felvidék rónáján, a testvéri 
orosz nép szomszédságában szü-
letvén nem juthattam azon sze-
rencséhez, melyben K(egye)d ré-
szesül, hogy egy nép szellemi 
világát a költészetből saját né-
pének tolmácsolhatja" — írta 
Lehoczkyhoz címzett levelében. 
Támogatta a gyűjtemény megje-
lenését. (Magyar—orosz népda-
lok. Gyűjté és fordítá Lehoczky 
Tivadar. Kiadja Erdélyi János. 
Sárospatak, 1864.). 

írod. Váradi-Sternberg János: 
Az első magyar nyelvű ukrán 
népdalgyűjtemény. Utak és ta-
lálkozások (Uzshorod, 1971). 

Erzsébet és Kárpátalja (1300 
— 1380. dec. 29.). Királyné, Lo-

kietek Ulászló lengyel király le-
ánya, I. Károly felesége, Nagy 
Lajos anyja. Beregszászban ud-
vart tartott, felvirágoztatta és 
kiváltságokkal halmozta el a vá-
rost, amely a XIV. században 
Magyarország egyik legvirág-
zóbb településévé lett. 1327 
táján Erzsébet alapította a be-
regszászi Domonkos-rendi ko-
lostort, 1329-ben pedig a kisbe-
regi Pál-rendű szerzetesek 
kolostorát. Fiával együtt fontos-
nak tartották ezt a várost orosz-
országi politikájuk és Lengyel-
országhoz való közelsége miatt. 
A királynénak Marocha beregi 
főispán volt egyszersmind a fő-
lovászmestere, udvarához pedig 
a környék nemes ifjaiból álló ud-
varnoki személyzet és a káplán-
ja tartozott. 1365-ben a Bereg-
szászban élő János a gyóntató 
papja, hadapródja pedig Homo-
ki Bálint és Óbégányi Cseh Ja-
kab. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. 
III. (Ungvár, 1882). 

Esterházy Miklós, galánthai 
gróf (Galánta, 1552. ápr. 8. — 
Nagyhöflány, 1645. szept. 11.). 
Nádor, politikai és vallásos mű-
vek írója. E. Ferenc gróf pozso-
nyi alispán és Illésházy Zsófia 
fia. A nagyszombati főiskolában 
nevelték. Szülei protestánsok 



voltak, de ő 1601-ben áttért a 
katolikus hitre. Emiatt szülei 
kitagadták. Nagybátyja, Illés-
házy István sem tudta semmifé-
le ígérettel megtartani a protes-
táns hiten. Mágocsy Ferenc 
kassai kapitányhoz menekült, 
akinek vezetése alatt hadiszol-
gálatot viselt. 1610-ben fele-
ségül vette Nyári Krisztinát, 
akinek a kezével övé lett a be-
regszentmiklósi uradalom, 1612-
ben pedig Szerdahelyi Dersffy 
Orsolya, Mágocsy Ferenc özve-
gye lett a felesége, akinek a ke-
zével a munkácsi uradalmak és 
Beregszász került a birtokába, 
ezért gyakran tartózkodott ezen 
a vidéken, s emlékezetes intéz-
kedéseket tett. II. Mátyás bárói 
rangra emelte, Regéc törvényes 
urává tette. Egykori hitoktatója, 
Pázmány Péter az ő közbenjárá-
sára lett turóci prépostból esz-
tergomi érsek. 1617-ben beregi, 
1618-ban zólyomi főispán, tit-
kos tanácsos, főudvarmester. 
1622-ben fontos szerepet ját-
szott a nikolsburgi béke megkö-
tésében. Kamarás, országbíró, 
érsekújvári és a bányavárosi vé-
gek főkapitánya lett. 1625-ben 
a soproni országgyűlés az ország 
nádorává választotta. Szemben 
állt az erdélyi fejedelmek füg-
getlenségi törekvésével, Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György ellen 

fegyverrel is harcolt. Ellenezte a 
jobbágyi törekvéseket is, nem 
akart könnyíteni a terheiken, el-
lenezte a hajdúkiváltság adomá-
nyozását. I. Rákóczi Györggyel 
heves küzdelmet folytatott 
munkácsi birtokaiért. — M. E. 
M. levelei (Kiadta Toldy Ferenc, 
Pest, 1825); E. M. munkái (Ki-
adta Toldy Ferenc, Pest, 1852); 
E. M. nádor levelei (Kiadta Ráth 
Károly, Tört. Tár, VIII.); Gr. E. 
M. Magyarország nádora (I—II. 
Szerk. Hajnal István—Fekete 
Lajos, Bp., 1930—1932). 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1860); Le-
hoczky Tivadar: Beregvármegye 
monographiája. II. (Ungvár, 
1881); Márki Sándor: E. M. ná-
dor (Pozsony—Bp., 1884); Csa-
podi Csaba: E. M. (Bp., 1942). 

Esze Tamás (Tarpa, 1666 — 
Nyitra, 1708. május 27.). Tarpai 
jobbágy, kuruc, brigadéros, a 
népi kurucság vezetője. 1697-
ben részt vett a hegyaljai felke-
lésben. A felkelés bukásakor 
fogságba esett, de a vizsgálat 
után szabadon bocsátották. Éve-
ken át sóval kereskedett, 1702-
ben a tiszaújlaki sófelügyelők 
elkobozták szekerét és lovát. Hi-
ába emelt panaszt a sótisztek 
önkénye ellen, panasza nem 
nyert orvoslást. Ezen feldühö-



dött, társaival együtt fegyvere-
sen ment az újlaki mezére, lova-
it kiválasztotta és elhajtotta. A 
császáriak ekkor üldözőbe vet-
ték, el akarták fogni, de ez nem 
sikerült nekik. Családját Debre-
cen vidékére költöztette, s beállt 
a beregi erdőkben bujdosó sze-
génylegények közé. Néhány hó-
nappal később egy éjszakán a ti-
szaújlaki sóházban újból 
megjelent, az ottani tiszteket 
megtámadta, az útját álló szol-
gát megölte és a pénztárt elra-
bolta. A bécsi udvar intézkedett 
Esze és társai elfogása felől, de 
az társult a Váradról szabadult 
Kis Alberttel, aki a hegyekben 
portyázó csapatok vezetője volt. 
Bereg vármegye megbízta Őket 
az örökösödési háború számára 
szervezendő gyaloghad gyűjté-
sével. A kormány, míg a had 
össze nem gyűlt, nem merte 
Eszét elfogatni. Amikor a had 
összegyűlt, Bagossy Pál ezre-
dest bízták meg a császári pa-
rancs végrehajtásával, de Esze 
Tamás több felszerelt katona 
társaságában a hegyekbe és az 
erdőkbe menekült. 1703 húsvét-
ja előtt Esze Tamás és Kis Al-
bert a Tiszától a Beszkidekig 
nyúló erdőségekben bujdosó sze-
génylegényeket tanácskozásra 
hívta össze, hogy megtárgyalják 
az ország szenvedéseit, a sérel-

mek orvoslásának a módját, s 
arra az elhatározásra jutottak, 
hogy szabadságharcuknak meg-
nyerik II. Rákóczi Ferencet, aki 
akkor már Lengyelországban 
tartózkodott. Csatlakozott hoz-
zájuk a munkácsi Pap Mihály, 
Bige György, Nagy Márton, akik 
Lengyelországban felkeresték 
Rákóczit. Addig is, amíg a köve-
tek a határon túljártak, Esze és 
Kis szervezte a vidéken a nép-
felkelést. Esze Tamás később 
személyesen is felkereste Rá-
kóczit, aki őt kinevezte ezeres 
kapitánnyá, és vele küldte el a 
május 6-i felkelésre szóló kiált-
ványát. Károlyi Sándor szatmá-
ri főispán és Csáky István gróf 
Ugocsa és Bereg megyében ne-
mesi hadakat gyűjtött össze, 
hogy szétverje a szervezkedő lá-
zadókat. Miután Rákóczi elfo-
gadta, hogy a felkelés élére áll, 
több aranyos zászlót küldött a 
kurucoknak „Cum Deo pro Pat-
ria et Libertate" felirattal. Esze 
Tamás május 21-én Váriban ki-
bontotta a felkelés zászlaját, s 
csapataival Muzsaly felé vonult. 
Május 24-én reggel két gyalogos 
csapattal és 40 lovassal ismét 
megtámadta az újlaki sóházat. 
A 14 muskétásból és egy had-
nagyból álló őrség közül négyet 
levágtak, a többiek pedig közé-
jük esküdtek. A csapat azután 



Dolhának vette az útját, ahol Úr 
napjára gyülekezni kellett a fel-
kelőknek. A szabadságharc első 
fejezetét képező tiszaháti felke-
lést jún. 7-én Károlyi Sándor a 
megyei bandériumokkal Dolhá-
nál szétugrasztotta, a jobbágy-
felkelésnek nemzeti szabad-
ságharccá való kibontakozását 
azonban nem tudta megakadá-
lyozni. Esze Tamás hajdúezre-
dével 1703—04-ben a Tiszántú-
lon és a Duna—Tisza közén, 
1704—05-ben a Felvidéken, 
1705-től 1708-ig Erdélyben, vé-
gül 1707—08-ban ismét a Fel-
vidéken harcolt. Rákóczi 1707. 
ápr. 18-án brigadérossá nevezte 
ki, 1708. márc. 24-én családjá-
nak nemességet adományozott, 
szülőfaluját, Tarpát pedig ki-
emelte a jobbágysorból, hajdú-
városi kiváltságokkal ruházta 
fel. Esze Tamás két kuruc csa-
pat összetűzése alkalmával bé-

kíteni akarta a veszekedő fe-
leket, s a civakodásban életét 
vesztette. Emlékét emléktábla 
őrzi a vári templom falán és Ti-
szaújlakon. 

Történeti szerepén túl szá-
mos népdal, helyi monda kap-
csolja alakját a helyi művelődési 
hagyományokhoz. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. I. 
(Ungvár, 1881); Köpeczi Béla: E. 
T. (Bp., 1951); R. Várkonyi Ág-
nes: A „népi kurucság" ideológi-
ája (Tört. Szle., 1963. I. sz.); 
Esze Tamás: E. T. és Rákóczi ta-
lálkozása (Élet és Tud., 1966. 
39. sz.). 

Szi. Szántó György: E. T. tal-
pasai (г., Bp., 1951); Komáromi 
János: E. T. a mezítlábasok ez-
redese (г., Bp., 1955); R. Várko-
nyi Ágnes: A kuruckor hősei 
(elb., Bp., 1968). 



F 

Fedák László (Ungvár, 1911 
— Ungvár, 1992). Sporttörté-
nész. Az ungvári Drugeth-gim-
názium ruszin tagozatának el-
végzése után a prágai egyetem 
bölcsészkarának magyar nyelv-
és irodalomszakos hallgatója 
lett. Tanulmányainak befejezté-
vel a huszti járási Szeklencén a 
községi iskola igazgató-tanító-
ja. 1945 után kinevezték a meg-
alakult területi testnevelési és 
sportügyi tanács első elnökévé, 
majd az ungvári Szpartak lab-
darúgó-mestercsapatának fő-
edzőjévé. 1949-ben a sztálini 
koncepciós perek áldozataként 
25 évi munkatáborra ítélték. 
1956-ban szabadult a kolimai 
táborból. Ezután fizikai mun-
kásként dolgozott. A 70-es évek 
elején nyugdíjba vonult, s ekkor 
tért vissza régi szenvedélyéhez, 
a sportújságíráshoz. Első sport-
témájú cikkét 1930-ban a Pcsil-
ka című ifjúsági lap közölte. 

Egyetemi tanulmányai idején 
egyik szakdolgozatának a témá-
ja a kárpátaljai magyar iroda-
lom ismertetése volt. 1936-ban 
adták ki az „Organyizacija fut-
bola" című orosz nyelvű kötetét 
Ungváron a Russzkij Narodnij 
Golosz támogatásával. A vidék 
sporttörténetét, sportéletét is-
mertető cikkei, tanulmányai 
magyarul először a beregszászi 
járási lapban, majd a Kárpáti 
Igaz Szóban és a Kárpáti Kalen-
dáriumokban jelentek meg. Lá-
gerversei az „Istenhez fohász-
kodva" című gyűjteményben 
láttak napvilágot. 

írod. R. Bulecza Rozália: Fe-
dák László 80 éves. (Kalendári-
um '91, Ungvár, 1990); R. Bule-
cza Rozália: Két szólamban 
harmónia. Fedák László 80 
éves. (Kárpáti Igaz Szó, 1991. 
szept. 14.) 

Fedák Sári (Beregszász, 
1879. okt. 26. — Bp., 1955. máj. 



5.). Színésznő. 1897-ben mint 
Rákosi Szidi színésziskolájának 
növendéke a Gésák (Jones) c. 
operett egyik epizódszerepében 
tűnt fel a Magyar Színházban. 
Az iskola elvégzése után egy 
évig Pozsonyban, majd a Nép-
színházban, a Király, a Magyar, 
a Belvárosi Színházban és a 
Vígszínházban játszott felvált-
va. Vérbeli operettszínésznő 
volt. Nagy tánctehetsége, magá-
val ragadó temperamentuma és 
szuggesztív egyénisége feledtet-
ni tudta gyenge énekhangját, s 
divatjamúlttá tette Küry Klára 
édeskés játékmodorát. Ady End-
re nagyváradi vendégjátéka 
után a Nagyváradi Napló 1902. 
máj. 3-i számában így írt róla: 
„A Bereg megyei bakfis egyszer-
re csak fölszaladt a színpadra. 
Mint a gyötrelmes, erős, szűz vi-
har, végigsöpört ott mindent. 
Trónjaikról lerángatott autok-
rata színpadi királynőket, félel-
metes bálványokat, szent és sért-
hetetlen formákat, tradíciókat 
és konvenciókat." „Nekivágott a 
csatatérnek, a színpadnak, s 
megnyert minden csatát." „Ma 
Fedák Sárit rettenetesen gyűlö-
lik, s fanatikusan imádják. 
Színházakat emel és tör le, jám-
bor vidéki helyeket forgat fel, 
ünneplik, hetenként három, 
négy milliomossal jegyzik el, le-

gendákat tudnak róla, ócsárol-
ják, de emlegetik folyton mindig. 
Hát ez, kérem: nagyság." A Fe-
dák Sáriról szóló legendák Be-
regszászban még ma is élnek. 
Első nagy sikere a Bob herceg 
volt. A századik előadás után 
valóságos nemzeti ünnepet ren-
deztek számára. Ady így frics-
kázta az ünneplőket: „Fedák Sá-
ri térdig járt rózsában, mert »a 
tiszta művészet« múzsájaként 
ünnepelték, s Bereg vármegye a 
főnótáriusát küldte fel virághin-
tés és ováció végett, holott még 
egy évvel ezelőtt igen kis véle-
ménnyel és nagy orrfintorgatás-
sal valának iránta a beregi úri 
rendek." „Hiszen ünnepeltük mi 
is és mi is túlságosan Fedák Sá-
rit, de sohse mertük ezt a tiszta 
művészet nevében tenni, s ha 
van politikai primadonna, legin-
kább Fedák Sári az, akit csak a 
minap vágott a zsidókhoz az Al-
kotmány." Beregszász — Ady 
véleményével ellentétben — 
mindig büszke volt Fedák Sári-
ra. A Bereg című lap többször 
beszámolt sikereiről vagy fellé-
péseiről a szülőföldjén. 1900-
ban Rákosi Szidivel látogatott el 
Beregszászba, majd Ungváron 
lépett fel. 1904. szept. 24-én a 
beregszászi vármegyeháza 
nagytermében Szilágyi Arabella 
operaénekesnővel és Huszka Je-



novel adott egy jótékonysági 
hangversenyt a Bereg megyeiek 
lelkes ünneplését kiváltva. Kap-
csolatát szülővárosával élete vé-
géig fenntartotta. Külföldi szín-
padokon is sokszor fellépett. 
Szerepelt Berlinben, Prágában 
és az Egyesült Államokban. 
Szélsőjobboldali tevékenysége 
miatt 1945 után börtönre ítél-
ték. Ezután nem lépett színpad-
ra. Realista ábrázolásmódja és 
átélőképessége révén komoly, 
sőt tragikus jellegű szerepekben 
is kitűnt. Ilyen volt Kamilla 
(Molnár Ferenc: Farsang) és 
Gárdonyi Fehér Annájának sze-
repében. Igazán elemében még-
is az operettszínpadon volt. A 
János vitézt (Bakonyi—Heltai— 
Kacsóh) az őjátéka vitte diadal-
ra. Eletének és pályájának első 
felét maga írta meg Útközben 
I—II., (Bp., 1929) című önélet-
írásában. Szüleinek vásárolt be-
regszászi háza még most is meg-
van. 

írod. Bereg, 1900. máj. 22.; 
1900. júl. 15.; 1900. okt. 14.; Ady 
Endre: Fedák Sári. Az első ven-
dégjáték. Nagyváradi Napló, 
1902. máj. 3.; Ady: Fedák Sári 
térdig rózsában. Nagyváradi 
Napló, 1903. ápr. 10.; Bereg, 
1904. szept. 28. 

Szi.: Ady: Fedák Sári. Lotti 
ezredesei; Nyári strófák III. (Al-

kalmi költemények); Kellér An-
dor: Bal négyes páholy (г., Bp., 
1960) 

Fejér Herman (Tiba, Ung 
m., 1892. jan. 16. — Ungvár, 
1953. aug. 28.). A munkásmoz-
galom harcosa, újságíró. Az I. 
világháború idején orosz fogság-
ba esett. Végigjárta Orenburg, 
Kurgan, Habarovszk hadifo-
golytáborait. Itt ismerkedett 
meg a kommunista eszmékkel. 
1918-ban az első hadifoglyok 
közt tért vissza Ungvárra. 1918 
decemberében a nemrég alakult 
KMP tagja lett. A Tanácsköztár-
saság kikiáltása után az anta-
lóci fűrésztelep vezetőjeként 
dolgozott. A vidék katonai meg-
szállása után, 1919. május 2-án 
Budapestre ment, s jelentkezett 
a Vörös Hadseregbe, 1919 októ-
berében tért vissza Ungvárra. 
Jelentős szerepet játszott 1920-
ban a Nemzetközi Szocialista 
Párt, majd a CSKP kárpátaljai 
szervezetének megalakításá-
ban. Mint az országrészi pártbi-
zottság tagja 1923-ig a szak-
szervezeti mozgalom élén állott, 
1924-ben pedig a pártbizottság 
titkárává választották. Tevé-
kenysége szorosan összefonó-
dott a Munkás Újsággal, amely-
nek Gáti Józseffel együtt 
1929-ig a szerkesztője is volt. 
1939-ben Angliába emigrált, 



kapcsolatban állt a Szovjet-
unióban tartózkodó Borkanyuk 
Olekszával. Egyik híve volt an-
nak, hogy Kárpátalját a Szovjet-
unióhoz csatolják. Amint véget 
ért a háború, visszatért Ungvár-
ra. 1946-tól a Kárpáti Igaz Szó 
szerkesztője lett, majd a területi 
könyvkiadó magyar osztályát 
vezette. 

írod. Rotman Miklós: Fáklya-
vivők (Uzshorod, 1972); Rotman 
Miklós: Kik érted haltak... (Uzs-
horod, 1982). 

Fejér Károly, Károlyi József 
(Eger, 1790 — Arad, 1877. okt. 
29.). Színész és színigazgató. 
1818-ban lépett színpadra. 1821-
ben lett színigazgató. Társula-
tának tagja volt Teleki Miklós, 
id. Lendvay Márton, Szath-
máryné, 1844—45-ben Debre-
cenben tagja volt Petőfi Sándor 
is. Főbb állomáshelyei: Kecske-
mét, Ungvár, Eger, Szatmárné-
meti. 

Fekete Imre (XVIII. század 
vége, XIX. század eleje). Gimná-
ziumi igazgató. 1776-tól 1786-
ig az ungvári gimnázium ta-
nára, s 1786-tól 1820-ig az 
igazgatója. Az ő igazgatása ide-
jén dolgozott az ungvári gimná-
ziumban Dayka Gábor. A költő 
halálára írt egy hosszabb latin 
verset, amely a Bécsi Mercuri-
usban (1796. 98. sz.) jelent meg 

névtelenül. — M. Elégia in prae-
maturum Gabrielis Dayka obi-
tum, cum justa funebria eidem 
anno 1796. 21. Oct. Unghvarini 
persolvesentur; Oratio funebris, 
occasione solemnium exequia-
rum dni Andreae Bacsinszky, 
gr. ritus cath. episcopi Munká-
csiensis... Unghvarini die 29. 
Jan. 1810. celebratum nomine 
regii Ungvarini dicata, et in ae-
dibus ejusdem gymnasii dicta. 
Cassoviae; Oratio funebris, qua 
dnum 1. b. a Sahihausen, die 12. 
Nov. anni 1811. prosecutus est. 
Cassoviae. 

1805. okt. 5-én terjedelmes 
latin nyelvű levélben számolt be 
Kazinczy Férencnek Dayka Gá-
bor ungvári tanárkodásáról és 
haláláról. 

írod. Az ungvári Főgymnasi-
um Értesítője. 1884. 

Fenczik István, dr. (Nagy-
lucska, 1892 — ?, ?). Miniszter, 
országgyűlési képviselő. A gim-
náziumot Ungváron és Bereg-
szászban végezte. Budapesten 
teológiát, Bécsben filozófiát és 
teológiát tanult. Párizsban el-
végzett egy francia nyelvtanfo-
lyamot, Bécsben és Budapesten 
a zeneakadémiát. 1918-ban 
avatták a teológiai és a bölcsé-
szeti tudományok doktorává. 
1918-ban jogi tanulmányokat 
folytatott. 1916 és 1918 között 



ungvári tanítóképzői tanár, 
1918—22 között teológiai tanár, 
1922-től 1926-ig az ungvári re-
álgimnázium, 1926-ban pedig 
az ungvári teológia tanára, 
1929-ben prefektusa lett. 1923-
ban ő szervezte meg Ungváron 
a Duchnovics Kultúregyesüle-
tet, amelynek hosszú ideig 
ügyvezető titkára volt. Megszer-
vezte a kárpátaljai orosz kultúr-
egyesületeket, elnöke lett az 
ungvári városi könyvtári bizott-
ságnak, a Duchnovics-cserké-
szek központjának. 1932-ben 
megindította a Karpatorusszkij 
Golosz c. napilapot. A kárpát-
oroszok küldötteként Párizsban, 
Belgrádban, Lvovban, Rigában, 
Szófiában és Amerikában mun-
kálkodott és több mint 150 elő-
adást tartott. 1935-ben az 
Orosz Nemzeti Autonóm Párt 
vezetőjévé választották, s még 
ebben az évben nemzetgyűlési 
képviselő lett. 1938-ban kárpát-
orosz miniszterré nevezték ki. 
Jelentős irodalmi tevékenységet 
fejtett ki, számos műve látott 
napvilágot. 

írod. Szeghalmy Gyula: Felvi-
dék. 

Fenczik Jenő (1894 — 
1962). Tanár, szakíró, lapszer-
kesztő. 1925-től 1940-ig a be-
regszászi gimnáziumban föld-
rajzot, honismeretet, magyar és 

latin nyelvet, történelmet, ter-
mészetrajzot és rendkívüli tan-
tárgyként ruszin nyelvet taní-
tott. A Duchnovics Kárpátorosz 
Irodalmi Kör ügyvezető elnöke, 
a Nemzeti Vadászati Védegylet 
választmányi tagja, több va-
dásztársulat tagja, járási vadá-
szati felügyelő és tudósító; a 
Magyar Ornitológusok Szövet-
ségének tiszteletbeli tagja, orni-
tológiai megfigyelő; a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesü-
letének alapító tagja; a Magyar 
Turista Egyesület választmányi 
tagja; törvényszéki fegyverszak-
értő; a Magyar Sajtókamara hír-
lapírói szakosztályának tagja, a 
Felvidéki Útmutató munka-
társa, a Der deutsche Jäger 
meghívott munkatársa. Nyolc 
éven át szerkesztette a Kárpáti 
Vadász című erdészeti és vadá-
szati lapot. Számos cikke jelent 
meg a Kárpáti Magyar Hírlap-
ban és a Kárpáti Hírlapban. 
Fontosabb cikkei a Nimród című 
vadászati lapban: A medve vé-
delme Kárpátalján, Kárpátalja 
zergéi, Süketfajdok után Kár-
pátalján, A hiúz és vadászata; a 
Vadászat és Halászat c. szak-
lapban: Kárpátalja vadászati vi-
szonyai, A tacskótenyésztés. 
1940-ben igazgatói kinevezés-
sel a Kárpáti Közigazgatási Ki-
rendeltségre helyezték, és fel-



kérték a területen található le-
véltárak anyagának rendezé-
sére, feldolgozására. A háború 
befejezésekor Budapesten tar-
tózkodott. 1945 tavaszán a Do-
hányjövedék Központi Igazgató-
ságán vállalt munkát. Közben a 
Gorkij Intézet által szervezett 
orosz nyelvtanfolyamok tanára-
ként, majd szakfelügyelóként 
dolgozott. 1952-tól gimnáziumi 
tanár, majd pedig a szlovák ta-
nítási nyelvű Komensky tanító-
képző tanára volt. 

írod. A beregszászi magyar 
gimnázium története. 1864— 
1989. (Bp., 1990). 

Ferge József (Pazony, 1830. 
márc. 27. — Nagybereg, 1891. 
jún. 19.). Ev. ref. lelkész. Sza-
bolcs megyei nemes szülőktől 
származott. 1836—43-ban Sá-
rospatakon tanult. Több évig ne-
velősködött. 1849-ben Márok-
papiban lett tanító. 1850-ben 
visszament Patakra, ahol jogot 
és teológiát tanult. 1852. ápr. 
22-én Nagyberegre ment aka-
démiai promócióra. 1855. máj. 
elsején letette a kápláni vizsgát 
és Beregen káplán lett. 1858-tól 
Kígyóson rendes lelkész. 1865-
től nagyberegi rendes lelkész 
apósa, Bereczky József mellett. 
Ennek halála után (1869) ren-
des lelkész. 1870-től tanácsbíró. 
Kígyós falu községi törvényeit 

közölte a Vasárnapi Újságban 
(1865. 10. sz.). Önéletrajza és 
feljegyzései a nagyberegi egy-
házról a Prot. Egyh. és Iskolai 
Lapban (1891. 30. sz.) jelentek 
meg. 

Feszty Árpád (Ógyalla, 
1856. dec. 24. — Lovrana, 1914. 
jún. 1.). Festő. 1892 nyarán 
Mednyánszky László és más fes-
tők társaságában Munkácson 
dolgozott, hogy a helyszínen ké-
szítse el a Magyarok bejövetele 
című körképének a színvázlata-
it. A művészek heteken át látás-
tól vakulásig dolgoztak a közeli 
hegyekben és estére csengős íi-
ákeren tértek vissza a Csillag 
Szállóba, ahol műtermet ren-
deztek be maguknak. A körkép 
színvázlatain kívül számos 
olyan festményt is készítettek a 
művészek, amelyek a Munkács 
környéki tájat örökítették meg, 
de ott láthatjuk a Latorca-völ-
gyet, a Várhegyet, a Gális-he-
gyet és a klastrom hegyét a „Ma-
gyarok bejövetelé"-n is. 

Figula József (Eperjes, 
1908. ápr. 22. — Ungvár, 1963. 
jún. 28.). A munkásmozgalom 
harcosa, karmester, újságíró, 
író. Az orgonakészítés mestersé-
gét tanulta ki. A húszas évek-
ben több csehszlovákiai, ma-
gyarországi és németországi 
városban dolgozott. 1936-ban 



került Ungvárra mint a Munkás 
Műkedvelő Színjátszók Szövet-
ségének karmestere. 1937—38-
ban az ő rendezésében mutatták 
be Ungváron Karel Capek Fehér 
kór c. drámáját, valamint Vos-
kovec és Werich zenésjátékát, a 
Rongyok balladáját. 1937-ben 
belépett a kommunista pártba. 
Kezdetben az ifjúmunkások és a 
kommunista diákok patronálá-
sa volt a feladata, majd 1939 ta-
vaszától a Nas Hlas című illegá-
lis kiadvány szerkesztője és 
kiadója lett. 1940-ben letartóz-
tatták. Katonai fegyházban és 
internáló táborban volt 1945 áp-
rilisáig. Ekkor tért vissza Ung-
várra. 1946-tól 1948-ig az ung-
vári kerületi tanács végrehajtó 
bizottságának volt az elnöke, az-
után évekig dolgozott a területi 
lapnál és rádiónál. Szépirodalmi 
műveket fordított, tankönyvek 
készítésénél segédkezett, verse-
ket, novellákat, elbeszéléseket, 
színdarabokat írt, dalokat és 
egy kisszimfóniát szerzett. 

írod. Rotman Miklós: Kik ér-
ted haltak... (Uzshorod, 1982). 

Filiczki János (Farkasfalva, 
Szepes megye, 1580 — Sárospa-
tak, 1622). Sárospataki tanár, 
költő. Szepes megyei szegény 
szülők gyermeke. Thököly Ist-
ván támogatásával tanult. Párt-
fogói lehettek az ungvári 

Homonnaiak is, mert Hommo-
nai Drugeth Bálint alakjának 
latin nyelvű költeményében ál-
lított emléket, s ebben azt írja, 
hogy Homonnai „líceumunknak 
adott nagy hírű sereget." Külföl-
dön is tanult. Szenczi Molnár 
Albert baráti köréhez tartozott, 
magyar nyelvű verssel ünnepel-
te zsoltárköltését. 1617-ben 
visszatért hazájába és Sárospa-
takon lett tanár, majd igazgató. 

írod. Janus Pannonius: Ma-
gyarországi humanisták. (Bp., 
1982). 

Fincicky Mihály (Csepely, 
1842 — Ungvár, 1916). Műfor-
dító, népköltészeti gyűjtő, az 
orosz és az ukrán irodalom ma-
gyar népszerűsítője. Iskoláit 
Kiskaposon, Ungváron, Egerben 
és Pesten végezte. A Felvidék cí-
mű ungvári lap már 1863-ban 
közölte versét. 1866-ban a pesti 
Magyar Világban jelent meg is-
mertetése Bérczy Károly Anye-
gin-fordításáról. Később maga 
is eredetiből kezdte fordítani 
Puskin és Turgenyev műveit. 
Tanulmányai jelentek meg az 
orosz költészetről. Még egri diák 
korában megismerkedett Kiss 
Józseffel, aki 1870-ben oroszból 
fordított verseket kért tőle az ál-
tala szerkesztett Képes Világ 
számára. 1871-ben Ungváron 
jelent meg kétkötetnyi gyűjte-



ménye „Orosz beszélyek" cím-
mel Puskin, Turgenyev, Szolo-
gub és Kukolnyik elbeszélései-
ből. 1874-ben az Athenaeum 
folytatásokban közölte az általa 
fordított Tarasz Bulbát. Nagy 
jelentőségűek Fincicky népköl-
tészeti gyűjteményei is. 1870-
ben a Kisfaludy Társaság 
gondozásában jelent meg nép-
dalgyűjteménye „Magyar—orosz 
népdalok" címmel. Kéziratos ha-
gyatékában maradt fenn fiatal-
kori népmesegyűjteménye. 1912-
ben tervezték a megjelentetését, 
de a háború kitörése megakadá-
lyozta a kinyomtatását. 1970-
ben jelent meg „A vasorrú 
Indzsibaba. Kárpát-ukrajnai 
népmesék" címmel Karig Sára 
szerkesztésében és Ortutay 
Gyula utószavával a Népek me-
séi sorozatban. Ukránul 1974-
ben Ungváron „Az üveghegy tit-
ka" címmel Jurij Skrobinec 
fordításában és utószavával lá-
tott napvilágot. 

Fincicky az 1870-es évektől 
kezdve ügyvédi pályán műkö-
dött, s az Ung című lapnak lett 
hosszabb ideig (1876. júl. 2-től 
dec. 21-ig és 1883 januárjától 
1891 decemberéig) a szerkesztő-
je. 1890-től 1894-ig, majd 1904-
től 1916-ig Ungvár polgármeste-
re volt. Másodszori polgármesteri 
tevékenysége idején adta ki a 

„Polgármesteri jelentések Ung-
vár közállapotáról" (1907, 1909, 
1912) című kiadványt, amely-
ben publikálta Ungvár múltjá-
val foglalkozó tanulmányait. 

írod. Deák Gyula: Fincicky 
Mihály emlékezete. A Gyöngyö-
si Irodalmi Társaság Évkönyve. 
1915—1916. (Ungvár, 1918); 
Sándor László: Kiss József Fin-
cziczky Mihályhoz intézett leve-
lei. (írod. tört. Közi., 1960); Vá-
radi-Sternberg János: Az orosz 
és az ukrán irodalom magyar 
népszerűsítője. Századok örök-
sége. (Bp.—Uzsgorod, 1981.) 

Firczák Gyula (Horlya, Ung 
várm., 1836 — Ungvár, 1912. 
jún. 1.). Munkácsi gör. kat. püs-
pök. Teológiai tanulmányait a 
bécsi egyetemen végezte. 1861-
ben szentelték pappá. Ebben az 
évben került az ungvári kir. 
püspöki líceumhoz tanárnak. 
1867-ben tiszteletbeli kanonok-
nak nevezték ki. 1876-tól az 
ungvári papnevelőintézet kor-
mányzója, majd valóságos kano-
nok. 1887-ben a szabadelvű 
párt programjával országgyű-
lési képviselőnek választották, s 
mint ilyen, a közoktatásügyi bi-
zottság elnöke lett. 1891-től a 
munkácsi gör. kat. egyházme-
gye püspöke. 

Fogarassy János (Nagy-
korúját, ? — Bécs, 1834. dec. 



11.). Lembergi tiszteletbeli ka-
nonok, a bécsi gör. katolikusok 
Szent Barbara templomának 
plébánosa. 1814-től a bécsi ma-
gyar ezredeknél szolgált. — M.: 
Origó et formatio linguae Ungo-
ricae — Ungoricae, rectius Mag-
jaricae dictae, historice, philo-
et etymologice ac gramatice 
deducta. (Viennae, 1833). Egy 
orosz nyelvű Orosz—Magyar 
grammatikát is neki tulajdoní-
tanak 1833-ból. 

írod. Hazai s Külföldi Tudósí-
tások, 1827. II. 40. sz; 1833. II. 
47. sz.; Jelenkor, 1833. 99. sz., 
1834. 102. sz.; M. Kurir, 1834. 
49. II. sz. 

Forgách Simon, gróf (?, 
1669 — Visnyevec, Lengyelor-
szág, 1730). Kuruc tábornagy. 
Forgách Ádám országbíró fia. 
Bécsben I. Lipót udvarában ne-
velkedett. Katonai pályára lé-
pett, s a császári seregben 1702-
ben generális lett. 1703-ban a 
Rajna mellől hazarendelték se-
regét a kurucok ellen, de ő 1704 
áprilisában Rákóczihoz állt, aki 
kinevezte tábornagynak. 1706 
őszén Rákóczi a Pozsony körüli 
császári élelmiszerraktárak el-
pusztításával bízta meg, hogy 
ezzel elvágja az Esztergomot 
ostromló császáriak utánpótlá-
sát. Forgách a parancsot nem 
teljesítette, minek következté-

ben Esztergom elesett. A fejede-
lem, hogy példát mutasson, 
1706. nov. 22-én elfogatta, de 
hadbíróság elé nem állította. 
Előbb Krasznahorkán, majd 
1707 februárjától Szepesvárt 
őrizték. Amikor innen szökést 
kísérelt meg, Munkács várába 
vitték, ahol 1710. november 16-
ig tisztes fogságban rabosko-
dott. Itt írta 1710-ben „Rákóczy 
discurzusai, avagy II. Rákóczy 
Ferenc fejedelemnek a magyar 
nemzet örökösítését tárgyazó 
gondolatai" című munkáját. A 
szabadságharc bukása után kö-
vette Rákóczit az emigrációba. 
Lengyelországban telepedett le. 
Wisniowiecki herceg kastélyá-
ban Visnyovecen halt meg. A 
kuruc tábornagy latin nyelven 
írt emlékiratainak töredékét az 
Ukrán Tudományos Akadémia 
Központi Könyvtárának kéz-
irattárában az 1960-as évek vé-
gén kutatta fel Váradi-Stern-
berg János professzor. Forgách 
művelt fóűr volt, aki ismerte és 
kedvvel olvasta hazájának tör-
ténetét. Különösen szerette Zrí-
nyi Miklós munkáit. Rákóczihoz 
írt előszóval kiadta Zrínyi „Tö-
rök Áfium"-át (Kolozsvár, 
1705). Több műve kéziratban 
maradt. írt hadtudományi érte-
kezést. „Győzhetetlen és Min-
den Testi és Lelki Ellenséget 



meggyűzű Fegyver, mely az Ha-
za Szabadsága mellett Vitézke-
dő Bujdosó Magyarok számára 
készíttetett" címmel valláser-
kölcsi elmélkedéseit, imáit gyűj-
tötte egybe. A fogsága ideje alatt 
leírta álomlátásait, imákat, ver-
seket szerzett. A munkácsi 
börtönben szerzett emlékiratát 
1710-ben Bercsényi átadta a fe-
jedelemnek, és ennek köszönhe-
tően nyerte vissza szabadságát. 
1713—14 között sűrven levele-
zett Károlyi Sándorral, majd 
1722—24 között Lembergból és 
Zsolkvából ismét megújította le-
velezését Károlyival, Pálffy 
Miklóssal, Jánossal és Forgách 
Ádám fiaival. 

írod. Thaly Kálmán: F. S. gr. 
fogsága és bujdosása (Bp., 
1879); Thaly Kálmán: Ghimesi 
gr. F. S. mint író (Századok, 
1882); Váradi-Sternberg János: 
F. S. kuruc tábornagy emlék-
iratai. (Századok, 1969); Vára-
di-Sternberg János: F. S. kuruc 
tábornagy emlékiratai. Száza-
dok öröksége (Bp.—Uzshorod, 
1981). 

Fóris István (Tiszabökény, 
XIX. sz.). Az 1848—49-es sza-
badságharc hadnagya. A vidék 
néphagyományainak gyűjtője. 
Móricz Zsigmond 1905-ben szá-
mos népdalt jegyzett le tőle Ti-
szabökényben. 

Földessy Gyula (Szobránc, 
1875 — ?, ?). Könyvkiadó és 
nyomdatulajdonos. Ungváron 
tanulta ki a nyomdászipart. 
Először Kispesten alapított 
nyomdát, majd üzletvezető lett 
Sárvárott, Zalaegerszegen, Ko-
máromban. 1907-ben vette át 
az ungvári Jáger-nyomdát. 
1934-ig a Határszéli Újság ki-
adója volt. 

Frangepán Katalin (XVI. 
sz., Nyalábvár). Irodalompár-
toló főúri asszony. Perényi Gá-
bor ugocsai főispán felesége. 
Férje halála után 1526-ban a 
királyházi Nyalábvárba költö-
zött. Az ő költségén nyomtatta 
ki Komjáti Benedek 1533-ban 
Krakkóban Szent Pál leveleit 
magyar nyelven. Perényi udva-
rában más szentírásnak a ma-
gyar fordítása is megvolt. Fiát, 
Jánost is az irodalom szere-
tetére nevelte. Szép könyvtárral 
rendelkezett, s udvara valódi is-
kola volt. 

írod. Honművész, 1833. 34. 
sz.; Magyarország és a Nagyvi-
lág, 1875. 40. sz.; Nemeskürty 
István: Diák, írj magyar éneket. 
(Bp., 1983.). 

Fráter István (Erkeserű, 
1630 körül — Huszt?, 1703). A 
huszti vár alkapitánya, költő. 
Apja, Fráter Pál, szintén írt ver-
set. Fráter Istvánt jószágaiból a 



török 1660-ban, Nagyvárad el-
foglalásakor űzte el. A Felvidék-
re bujdosott, egy ideig Abaújban 
élt. Az 1670-es évek elején Apa-
fi Mihály szolgálatába állott. 
1675-tól a huszti vár alkapitá-
nya lett. Huszt a Thököly család 
jószága volt, de 1667 májusában 
az erdélyi fejedelem országos őr-
séget küldött oda, mely többé 
onnan nem vonult ki. Teleki Mi-
hály lett Huszt főkapitánya, de 
ő ritkán tartózkodott a város-
ban, ezért a vár ügyeit Fráter 
István vezette. 1677. jan. 3-án 
fogadta és megvendégelte a 
Huszton tartózkodó Thököly Im-
rét, s jó kapcsolatát továbbra is 
fenntartotta vele. 1685-ben az-
zal gyanúsították a viceka-
pitányt, hogy Thököly kezére 
dolgozik, mivel Thökölynek Er-
délybe küldött követeit Apafi 
akarata ellenére bebocsátotta az 
országba. Amikor megindult a 
törökök elleni felszabadító hábo-
rú, akkor kezdte el írni „Huszt 
várának kősziklás tetején" „Pa-
raphrasis rhitmica az az verses 
magyarázat" című művét, amit 
Tiszaújhelyi István másolt át 
1684-ben. Ezt a munkát Fráter 
István 1685. február 18-án szé-
pen bekötve, ajánlással ellátva 
Teleki Mihálynak küldte el. A 
kötet egyrészt latin bölcs mon-
dásoknak egy-egy Balassi-stró-

fában való fordítását, másrészt 
szentírási példákkal bizonyított 
különböző erényekről szóló taní-
tásokat tartalmaz. Versein kí-
vül huszti alkapitánysága idejé-
ből ismertek levelei, jelentései. 
Ezeket 1681—1686 között küld-
te Bornemisza Annának, Apafi 
Mihálynak és Telekinek. 1683. 
szept. 24-én például Teleki Mi-
hálynak jelentett Thökölyről és 
a kurucok Szatmár megyei fog-
lalásairól. (Szilágyi Sándor: Er-
délyi Országgyűlési Emlékek. 
I—XXI. Bp., 1875—1898; EOE 
XVIII, 170, 176, 177). Ugyan-
őneki írta meg 1685. ápr. 20-án, 
hogyan pusztítanak a németek 
az ungvári és a munkácsi kraj-
nákon (uo. 336—37); 1686. nov. 
22-én a fejedelemnek jelentette 
Munkács ostromát, Caraffa te-
vékenységét. (EÖE XIX., 73— 
74). Az EOE XVII., 287—89. 
lapjai tartalmazzák az 1682. 
jún. 20-án kelt térítvényét, me-
lyet Apafi Mihálynak adott, 
hogy igaz szolgája lesz vá-
rukban, azt építi, munícióval el-
látja és oltalmazza minden huszt-
vári és máramarosi jószágával 
együtt. 1683. okt. 19-én Naláczi 
István tanácsosnak arról szá-
molt be, hogy Huszton félnek az 
arrafelé száguldozó tatároktól; 
egyúttal Thökölyről szóló híre-
ket is közölt levelében. (EOE 



XVIII., 167.) Életének utolsó két 
évtizedét Huszton töltötte. Há-
romszor nősült, 12 gyermeke 
született, akik közt ingó és in-
gatlan jószágait lelkiismerete-
sen szétosztotta. 1688-ban 
Huszt várát a császáriak vették 
át, ekkor szűnhetett meg alka-
pitányi tisztsége. — M. Paraph-
rasis rhitmica az az verses ma-
gyarázat. Régi magyar költők 
tára. XVII. század. 12. (Bp., 
1987.). 

írod: Alszeghy Zsolt: K. Frá-
ter István versei Teleki Mihály-
hoz 1684-ből (ItK, 1917); Mó-
ricz Béla: Két XVII. századi 
énekszerző életrajzához. Fráter 
Pál, Fráter István. (ItK., 1975.). 

Frieder Mór, Feleki (Sáros-
patak, 1834. ápr. 14. — Bereg-
szász, ?). Orvos. A gimnáziumot 
Sárospatakon végezte. 1848-
ban a 14 éves fiú a Pálkövy 
tanár által alakított gerillacsa-
patban vett részt a szabad-
ságharcban. Tizedesként szol-
gált. A szabadságharc bukása 
után Debrecenben folytatta ta-
nulmányait. 1852-ben a pesti 
egyetem orvosi karára iratko-
zott be. 1857-ben orvosi vizsgát 
tett, majd Hajdúböszörményben 
telepedett le. Az 1859-es olasz— 
francia hadjárat idején tábori 
orvos volt. A békekötés után Be-
regszászba költözött és járási 

orvosként folytatta orvosi gya-
korlatát. Orvosi cikkeket írt a 
Gyógyászatba (1861—63), a 
Pesti Naplóba (1867). A Bereg 
című lapnak állandó munkatár-
sa volt. — M. Emlékirat a ma-
gyar zsidók egyenjogúsításáról. 
(Pest, 1868); Az élet és egészség 
rendszabályai (Beregszász, 
1879); A pálinka ital kártékony-
sága. (Beregszász, 1883). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár, 1881). 

Fülöp Árpád (Nyárádszent-
benedek, 1863. márc. 9. — Ung-
vár, 1953. jan. 29.). Tanár, író, 
költő, dalszerző, fafaragó. Kö-
zépiskoláit Kolozsvárott és Szé-
kelyudvarhelyen végezte. 1884-
től 1888-ig a kolozsvári egyetem 
hallgatója. Egy ideig az Erdélyi 
Híradó szerkesztéséből is kivet-
te a részét. 1885-től kezdett iro-
dalmi tárgyú cikkeket és verse-
ket publikálni. A csíksomlyói 
főgimnáziumban négy évig, Ma-
rosvásárhelyen egy évig ta-
nároskodott. 1893-ban nevezték 
ki az ungvári királyi főgimnázi-
um tanárává. Életének hatvan 
esztendejét Ungváron töltötte, 
meghatározó egyénisége volt a 
város irodalmi életének. Első je-
lentős alkotását 1892-ben írta 
„Csíksomlyói nagypénteki misz-
tériumok" címen. Ungváron ala-



pító tagja lett a Gyöngyösi Iro-
dalmi Társaságnak. Rend-
szeresen jelentek meg versei a 
Közművelődésben, a Kárpáti 
Lapokban, az Ungban. A tanári 
munkája mellett az alkotásnak 
szentelte életét. Ünnepélyes al-
kalmakkor gyakran kérték fel 
szónoklatok, költemények meg-
írására. Dayka Gábor szobrá-
nak felavatásakor, 1909 októbe-
rében is az ő költeménye 
hangzott el. Sokoldalú tehetsé-
gét bizonyította, hogy kitűnően 
cimbalmozott, s dalokat költött. 
Juhar- és szilfából gyönyörű 
székelymotívumú bútordarabo-
kat faragott, amelyeket Móricz 
Zsigmond is megcsodált, amikor 
irodalmi előadókörútja során 
felkereste Ungváron Fülöp Ár-
pádot. Irodalmi alkotásai közül 
csak kevés látott napvilágot. 
Két vígjátéka: a Békák és a Fel-
támadt istenek, valamint dalai, 
önéletrajza kéziratban maradt. 
Mintegy huszonöt éves előtanul-
mány után látott hozzá 1910-
ben nagy eposza, a Hunyadi 
megírásához. 1920. március 9 -
én fejezte be a 41 412 sorból álló 
művet. 1914 tavaszán, a mű 
egyik epizódját — egy 5860 sor-
ból álló részt — A magyar-t, 

Ungváron külön is kinyomtatta. 
1943-ban Budapesten a Felvi-
déki Közművelődési Egyesület 
kiadásában csaknem a teljes 
eposz napvilágot látott. — F. m. 
Csíksomlyói nagypénteki misz-
tériumok. (Bp., 1897); Költemé-
nyek (Ungvár, 1911); Kapiszt-
rán (színjáték, Monor, 1925); 
Hunyadi (eposz, Bp., 1943.). 

írod. Sándor László: Egy szé-
kely szépműves (Naptár, 1963. 
Uzshorod, 1962); Fedák László 
—Dupka György: Ecsetvonások 
egy eposzíró arcképéhez. (Kár-
páti Igaz Szó, 1983. szept. 3.); 
Fedák László—Dupka György: 
Egy eposz és írója. (Kalendári-
um '85. Uzshorod, 1984). 

Füzesséry Gábor (?, 1792 — 
Kisbégány, 1854. nov. 9.). Bereg 
megye második alispánja volt 
1832-ben és két ízben ország-
gyűlési képviselője. — M. Be-
széd... (Debrecen, 1832. Beszé-
dek, melyek m. vajai és luscodi 
gróf Vay Ábrahám úr t. ns. Be-
regh vármegye főispáni hivatala 
helytartója által Beregszász vá-
rosában, az e. f. 1832 esztendei 
máj. 22. végrehajtott tisztvá-
lasztás alkalmatosságával mon-
dattak. Rendbe szedte Komlósy 
Károly.) 
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Gabányi Árpád (Eperjes, 
1855. aug. 18. — Bp., 1915. okt. 
23.). Színművész, a Nemzeti 
Színház tagja, író. Gimnáziumi 
tanulmányait Szatmáron végez-
te. 1872-tól Pesten a színész-
képzőben tanult, 1875-ben a 
kassai színházhoz szerződött. 
Társulatával Kassán, Miskol-
con, Ungváron és Beregszász-
ban is szerepelt. 1878-ban meg-
hívták a Kolozsvári Nemzeti 
Színházhoz. Itt mutatták be 
1879-ben a „Munkácsi rabok" 
című népszínművét. 

Gáthy Bálint (Beregszász, 
1865. nov. 5. — ?, ?). Jog-
gyakornok, író, költő. Polgári 
szegény szülők gyermeke. Isko-
láit Debrecenben végezte. Egy 
évig Kassán, három évig Buda-
pesten jogot tanult. 1882-ben 
Békésgyulára került joggya-
korlatra. Költeményei 1882-től 
a Bereg c. lapban jelentek meg. 
1892 tavaszán Verseny c. vígjá-

tékát bemutatták Beregszász-
ban. 

Gáti István, Gáty (Mánd, 
1749. ápr. 8. — Szatmár, 1843. 
febr. 17.). Szakíró, az első 
magyar gyorsírási rendszer ki-
dolgozója, ref. lelkész, tanár. 
Sályiban, majd Sárospatakon, 
Losoncon és Debrecenben ta-
nult. 1772-ben Szatmáron taní-
tó. 1774-től külföldi egyeteme-
ken tanult. 1778-ban Dabolcon, 
1779-ben Huszton lelkész. 
1787. aug. 29-én Máramaros-
szigetre ment lelkésznek. 1800-
ban esperes, végül 1808-ban 
Szatmáron lelkész. Ugyanitt ta-
nár. 1831-ben nyugdíjazták. So-
kat tett a magyar irodalmi nyelv 
terjesztéséért. Természettudo-
mányi művében több kérdésben 
haladó, korszerű álláspontot 
foglalt el. Egy új rendszerű 
gyorsírást dolgozott ki. Mára-
maros megye táblabírája is volt. 
— M. A magyar nyelvnek a ma-



gyar hazában való szükséges 
voltát tárgyazó hazafiúi elmél-
kedések (Bécs, 1790); Második 
Jósef a máramarosi éhségnek 
története megírásában a máso-
dik nagy Jósef kegyelmességét 
háládatosan emlegeti, az éhség-
ből kiszabadított vármegyének 
képében (költemény, h. п., 
1792); Természet históriája (h. 
п., 1792); A sténographia I-ső 
könyve... (Pest, 1820); Elmélke-
dés a magyar dialectusról, lexi-
konról és helyesírásról (Pest, 
1821). 

írod. Vikár Béla: G. I. stenog-
raphiája... (Bp., 1889.) 

Gáti József (Ungvár, 1885. 
máj. 2. — Németország, 1945). 
Munkásmozgalmi harcos, újság-
író, író. Kispolgári családból 
származott. Ungváron járt gim-
náziumba, a budapesti egyete-
men jogot végzett. Cikkei, elbe-
szélései az Ungvári Közlöny 
hasábjain láttak napvilágot. 
1919 januárjában jelentette 
meg az Ungvári Munkás c. la-
pot. 1920-ban a Nemzetközi 
Szocialista Párt tagja, egy évvel 
később az országrészi kommu-
nista szervezet vezetője. A 
CsKP kongresszusa beválasz-
totta a központi ellenőrző bizott-
ságba. Alapításától kezdve 
(1920. jan. 31.) szerkesztője a 
Munkás Újságnak, egészen 

1939-ig. A „szegények ügyvéd-
jé"-nek tartották, kiváló szónok 
volt. Két ízben, 1924-ben és 
1925-ben választották a cseh-
szlovák parlament képviselőjé-
vé. 1929 után már nem volt tag-
ja a pártnak, opportunista hibák 
miatt elmarasztalták. 1938 
után többször letartóztatták, 
1944-ben a németek elhurcol-
ták. 

írod. Dupka György: Október 
eszméi a felszabadulás előtti he-
lyi irodalomban. (Kárpáti Igaz 
Szó, 1987. okt. 17.); Rotman 
Miklós: A munkások képviselő-
je. Kik érted haltak... (Uzsho-
rod, 1982). 

Geleji Katona István (Gelej, 
1589 — Gyulafehérvár, 1649. 
dec. 1.). Hitszónok, író és nyel-
vész. Féléves korában elvesztet-
te apját. Kétéves korában elra-
bolták a kóborló tatárok, 
akiknél Szolnokon anyja egy hó-
nap múlva megtalálta és kivál-
totta. Szántón, Göncön, Sátoral-
jaújhelyen és Sárospatakon 
tanult, ahol 1613-ban seniorrá 
lett. Innen került Beregszászba 
iskolamesternek. Itt érte a csen-
geri zsinat és Bethlen Gábornak 
ehhez intézett felszólítása, hogy 
jelölne ki a zsinat egy kitűnő if-
jat, kit ő saját költségén külföldi 
akadémiára küldhetne. Egy-
hangúlag Katonára esett a vá-



lasztás. így ment külföldre, s 
1615. nov. 6-tól a heidelbergi 
egyetem hallgatója lett. Két év 
után visszatért, s a gyulafehér-
vári iskola igazgatójává nevez-
ték ki. Nyelveket, filozófiát és 
teológiát tanított. 1619-ben a 
fejedelem öccsével, Bethlen Ist-
vánnal együtt, annak kísérője és 
tanítójaként, ismét Heidelberg-
be küldte. Még egy évig sem vol-
tak távol, a harmincéves háború 
elól hazatértek. Katona tovább-
ra is Bethlen István tanítója és 
nevelője maradt. 1621-ben lel-
kész lett Szatmáron Károlyi 
Zsuzsanna fejedelemnő mellett, 
majd a fejedelem lelkésze lett. I. 
Rákóczi György korában is ud-
vari pap volt Keserűi Dajka Já-
nos mellett. 1633-tól haláláig 
erdélyi ref. püspök volt. — F. m. 
Magyar grammatikatska (Toldy 
Ferenc szerkesztésében: Corpus 
grammaticorum. Pest, 1866). 

írod. Brassay Károly: G. К. I. 
élete és munkái (Hajdúnánási 
ref. gimn. Ért. 1902—1903); Si-
monyi Zsigmond: G. К. I. Ma-
gyar Grammatikátskája. (Bp., 
1906). 

Geréb Péter (?,? — ? 1503. 
jún. 10. előtt). Nádor. Apja Ge-
réb János, anyja Szilágyi Zsófia 
révén Mátyás király unokatest-
vére, felesége Kanissai Doroty-
tya. 1481-ben Mátyástól meg-

kapta Valpó és Atya várát, 
1498-tól testvérével, Lászlóval 
együtt bírták a munkácsi várat 
is. Volt erdélyi vajda, ajtónálló 
mester és országbíró. 

Géressy László (?, 1804 — 
Visk, 1870). Ref. lelkész. A sá-
rospataki főiskolán tanult. Csé-
péi majd forgolányi rövid idejű 
lelkészség után Visken lett pap. 
1834-től élete végéig itt szol-
gált. Nagyon sokat tett Visk kul-
túrájáért. О alapította a telepü-
lésen a serdülők számára a 
vasárnapi iskolát, a felnőttek-
nek az olvasóegyletet. 1840-ben 
a szegény gyerekek iskoláztatá-
sára intézeti alapot létesített. 
Renováltatta a templomot, újjá-
építtette a parochiát, intézte a 
viski közügyeket. Fiai, Kálmán 
és János kitűnő tanárok, Ilona 
lánya 1886—1896 között az első 
viski tanítónő volt. 

írod. Pikolcz Károly: Egy da-
rabka viski kultúrtörténet. 
(Kárpáti Igaz Szó, 1991. szept. 
20.). 

Géressy Imre (Visk, 1844 — 
?, ?). Ev. ref. főgimnáziumi ta-
nár Máramarosszigeten. 1874-
től tanította itt a termé-
szetrajzot, földrajzot és a 
magyar nyelvet. — M. Rövid 
méltatása az erdélyi fejedelmek 
kulturális érdemeinek, közeleb-
bi tekintettel Bethlen Gáborra 



és Máramaros megyére (A Má-
ramarosi Ev. Ref. Főgimnázium 
Értesítője, 1882); Lugosy József 
emlékezete (A Máramarosi Ev. 
Ref. Főgimnázium Értesítője, 
1884). 

Gerevich Emil (Kovászé, 
1854. dec. 11. — Kassa, 1902. 
dec. 24.). Főreáliskolai igazgató. 
Középiskoláit Máramarosszige-
ten, Lőcsén és Ungváron végez-
te. Szülei korán meghaltak, ne-
velősködéssel tartotta fenn 
magát. Budapesten elvégezte a 
műegyetemet. 1876-ban az al-
sólendvai polgári iskolában, 
1877-től a máramarosszigeti 
felsőbb leányiskolában, 1885-
ben a besztercebányai állami 
felsőbb leányiskolában tanított. 
1891-től a kassai állami főreál-
iskola igazgatója lett. Kultúrpo-
litikai és tanügyi cikkeket írt a 
fővárosi lapokba és a Márama-
rosba. — M. A lefelé menőláncz-
törtekról. Analytikai tanulmány 
(Máramarossziget, 1885); A le-
felé menő láncztörtek analízise 
(Besztercebánya, 1889); Szám-
tan a középiskolák számára 
(Bp., 1893). 

Gergely Károly (Halmi, 
1837. jan. 8. — ?, ?). Ev. ref. lel-
kész, tanár, műfordító. Apja 
uradalmi tiszttartó volt az Ugo-
csa megyei Halmiban, majd Fer-
tősalmásra költözött birtokára. 

Károly otthon tanult, csak 
1856-ban mehetett felsőbb isko-
lába Sárospatakra, aztán Szat-
márra. 1862-ben végezte el a 
gimnáziumot. 1868-ban papi 
vizsgát tett és az Ugocsa megyei 
Tivadarban lett lelkész. 1873-
ban a szatmárnémeti ev. ref. fő-
gimnáziumban a magyar, latin 
és a görög nyelv tanára. 1877-
től Debrecenben tanár, 1881-tól 
Krassón, 1887-tól Nagybányán 
lelkész. Egyháztörténeti művei, 
műfordításai különböző folyó-
iratokbanjelentek meg. — F. m. 
A keresztyén egyház történel-
me. Az ev. ref. elemi iskola VI. 
oszt. számára (Debrecen, 1888); 
Életrajzok a magyar nemzet tör-
ténetéből. Az elemi iskola III. és 
IV. osztálya számára. (Debre-
cen, 1887); A magyar nemzet 
története. Az elemi iskola V. és 
VII. osztályai számára (Debre-
cen, 1887). 

Glück Gábor (Máramaros-
sziget, 1912 — Ungvár, 1983). 
Festőművész, grafikus. Buda-
pesten folytatott iparművészeti 
tanulmányokat, a fafaragás volt 
a szakterülete, majd ugyanitt a 
Képzőművészeti Főiskola hall-
gatója lett. Tanulmányait félbe-
szakítva, Romániába ment. Fő-
ként Bukarestben élt. Nagy 
hatással volt rá Corneliu Baba 
román festőművész. Romániá-



ból a Szovjetunióba emigrált. A 
háború idején a szovjet had-
seregben harcolt. 1947-ben te-
lepedett le Ungváron, ahol 
ezután jelentős szerepet játszott 
a képzőművészeti életben. Biz-
tos rajztudású, kiváló grafikus 
volt, kitűnő komponálókész-
séggel. Színhasználata viszont 
kevésbé egyéni, s némileg ke-
resettnek hat. »Festészete meg-
lehetősen sok konjunkturális 
elemet tartalmaz, gyakran do-
minál benne a politikai téma, 
ezt néha a legdirektebb esz-
közökkel tolmácsolja: „Erdő-
munkások békeőrségen" c. ké-
pén például az egyik fára 
szegezett jól olvasható tábla 
utal a festmény tárgyára«. 
Vásznain sokszor „a munka em-
bereit" ábrázolta. „Művei érzé-
keltetik a kollektív munka örö-
mét, a dolgozók mozdulatainak 
lendületét..." Voltak azonban 
szép festői meglátásai és meg-
oldásai is, egy képével ezüst-
érmet nyert a brüsszeli vi-
lágkiállításon. Munkássága a 
hatalom elvárásainak minden-
képpen megfelelt, de valószí-
nűleg zsidó származása miatt 
mégis vonakodva és megkésve 
ismerték el. 

írod. Barát Mihály: Akár a 
vadász (Kalendárium '82. Uzs-
horod, 1981); Balla László: Er-

délyi Béla és kortársai (Ung-
vár—Budapest, 1994). 

Gorzó János, bilkei, (Bilke, 
1797 — Komlós, 1882. jún. 4.). 
Törvényszéki ülnök, az 1848— 
49-es szabadságharc katonája. 
1825-től 1865-ig, negyven éven 
át szolgált mint esküdt, megyei 
pénztárnok, főszolgabíró és tör-
vényszéki ülnök. A szabad-
ságharc alatt a vészbíróság tag-
ja, rögtönítélő bíró, népfelkelési 
alvezér és a bilkei nemzetőr szá-
zad századosa volt. 

írod. Bereg, 1882. jún. 11. 
Gottier Lajos (Munkács, 

1861. febr. 21. — ?, ?). Gyógy-
szerész, író, lapszerkesztő. Got-
tier Lipót gyógyszerész és Bu-
záth Júlianna fia, Lehoczky 
Tivadar unokaöccse. Középisko-
láit Budapesten végezte. A 
gyógyszerészi pályát apja mel-
lett kezdte, 1882-ben a pesti 
egyetemen gyógyszerészi okle-
velet szerzett. Gyógyszerész-
ként dolgozott Munkácson, de 
közben irodalommal is foglalko-
zott. Versei a Kis Vasárnapi Új-
ságban (1874—75), a M. Bazár-
ban, a Magyarországban és a 
Nagyvilágban (1879—80), tár-
cái, színibírálatai és költemé-
nyei 1886-tól á Munkácsban, 
Munkács és Vidékében, a Szat-
már és Vidékében jelentek meg. 
1893 szeptemberétől a Munkács 



és Vidékét, majd a Munkácsot 
szerkesztette. 1896-ban Buda-
pestre költözött s egy ideig az 
Egyetértés belső munkatársa 
volt. Regényeiben nagyrészt a 
magyar földbirtokos osztály éle-
tét ábrázolta. — M. Érzelmek 
(Bp., 1894); Mulató gentry (Bp., 
1897); Búsuló gentry (Bp., 
1899); Pusztuló gentry (Bp., 
1902); Apró regények (Bp., 
1908); Specialitások (Bp., 1910). 

Gönczy Károly (?, ? — Be-
regszász, 1881). A szabadság-
harc idején a Zemplén megyei 
önkéntesek tábori zenekarának 
a vezetője volt. Honvédként vett 
részt az 1848—49-es szabad-
ságharcban. Ott volt Schwe-
chátnál, Vácnál és Buda bevéte-
lénél. 1850-ben bandájával 
Nyíregyházán játszott. 1868-
ban Ungváron muzsikált, ahol 
zenekara egyike volt a legjob-
baknak. 1878-ban Beregszász-
ban telepedett le. 

írod. Bagu В.—Szakáll M.: 
Kárpátaljai honvédtisztek. (Sza-
bolcs-Szatm. Szemle. XXVI. évf. 
2. sz., Nyíregyháza, 1991). 

Görcsöni Ambrus (XVI. sz.). 
Históriás énekszerző, a Hunya-
diak dicsőségének első meg-
éneklóje. A Hunyadiakról szóló 
krónikáját 1568 körül írhatta. 
Munkája azonban befejezetlen 
maradt, mert Mátyás király tör-

ténetét csak 1485-ig verselte 
meg. A költemény versfejeiben a 
szerző önmagáról ezt írta: 
,Ambrosius de Gherchiien mag-
nifico Gasparo Drugith de Ho-
monna in Hungvar condebat." 
Ezek szerint a szerző Homonnai 
Drugeth Gáspár udvarához tar-
tozott. Neve más okiratban is 
előfordul Homonnai servitoija-
ként. Görcsöni azonban később 
szembekerülhetett urával, mert 
Munkácsra menekült és a csá-
szár oltalmát és segítségét kér-
te. Egy folyamodvánnyal azért 
fordult a bécsi magyar Kancel-
láriához, mert szerette volna 
megkapni a beregszászi Szent 
Dorottya és a munkácsi Szent 
Mihály oltárokhoz tartozó ala-
pítványok némely telkét, illetve 
szőlőjét. A Kassai Kamara pár-
tolta az ügyét, mert Görcsöni az 
omladozó Szent Mihály oltárt 
nagy költséggel restauráltatta, 
és mivel megélhetése nem volt, 
a munkácsi provisor még az ép-
pen megüresedett várjogászi ál-
lást is felajánlotta neki. Mindez 
1573-ban történt, amikor mű-
vét, amely feltehetően kézirat-
ban terjedt, 1571 és 1573 között 
a debreceni Komlós-nyomdá-
ban megjelentették. A költe-
mény abban a korban olyan nép-
szerű volt, hogy az erdélyi 
Bogáti Fazekas Miklós és a Pe-



rényiek pártfogását élvező Ilos-
vai Péter is megírta a históriás 
ének folytatását. Görcsöni Amb-
rus személyében a kor egyik je-
lentős históriás énekszerzójét 
tisztelhetjük, bár csak ez a mű-
ve maradt fenn. — M. Históriás 
ének a felséges Mátyás király-
nak, a nagyságos Hunyadi Já-
nos fiának jeles viselt dolgairól, 
életiről, vitézségiről, végre az ő 
e világból való kimúlásáról (Ko-
lozsvár, 1577). 

írod. Illésy János: G. A. (írod. 
tört. Közi., 1896); Ritoók Zsig-
mondné: Egy XVI. századi ének-
szerzőnkről: Görcsöni Ambrus-
ról. (ItK., 5. sz., 1973); 
Keresztyén Balázs: Mátyás ki-
rály históriája. (Évgyűrűk '90. 
Ungvár, 1991). 

Grabovszky Emil (Ungvár, 
1892. nov. 20. — Ungvár, 1955. 
okt. 20.). Festő, grafikus. Len-
gyel származású apja az 1863— 
64-es lengyel szabadságharc le-
verése után telepedett le 
Ungváron. Hét gyermeke közül 
Emil volt a legfiatalabb. Közép-
iskolai tanulmányainak elvég-
zése után 1911-től 1914-ig a 
budapesti iparművészeti iskola 
festészeti osztályán tanult, 
majd 1915-től 1917-ig a Képző-
művészeti Főiskolán folytatta 
tanulmányait Edvi Illés Aladár 
és Aggházy Gyula vezetésével. 

1918 januárjától novemberéig a 
nagybányai művésztelepen dol-
gozott Jakab Zoltánnal, Thorma 
Jánossal és másokkal. Nagy ha-
tással volt rá Ferenczy Károly 
művészi hagyatéka. 1919-ben 
költözött haza Ungvárra, a 
Szobránc utcai szülőházba, és 
Erdélyivel, Boksayval együtt 
részt vett a képzőművészeti élet 
megszervezésében. Rendszere-
sen kiállítottak. 1921-ben volt 
az ungvári művészek első nagy 
bemutatkozása. 1926-ban Ma-
gyarországra költözött. 1939-ig 
Budapesten volt restaurátor, de 
hosszabb tanulmányutakat tett 
Ausztriába, Jugoszláviába, Svájc-
ba és Olaszországba. Ebben az 
időben számos alpinista témájú 
plein air tájképet festett. 1939-
ben visszatért Ungvárra, de ki-
állításon nem szerepelt, könyv-
tárosként kereste kenyerét. 
1944-ben Erdélyi Béla buzdítá-
sára fogott újra munkába, de a 
kezdeti fellendülés időszaka 
után következtek a kultúrael-
lenes intézkedések, s Gra-
bovszky háttérbe szorult. Csak 
1954-ben rendezhette meg ön-
álló kiállítását. Impresszionista 
tájképfestő volt. Különös mű-
vészi erővel ábrázolta a Kárpá-
tok hegyeinek monumentalitá-
sát (Hoverla, 1946; Kőrösmezői 
hegyek, 1951), de szívesen és lí-



rai melegséggel festette a ter-
mészet meghitt hangulatú képe-
it is (Balatoni halászkunyhó, 
1925; Téli szürkület, 1947). Mű-
vészetének jelentős területe a 
grafika. Képeit az ungvári kép-
zőművészeti múzeum és több 
ukrajnai és oroszországi múze-
um őrzi. Szülőházán ukrán 
nyelvű emléktábla jelzi, hogy 
„1892-től 1955-ig itt élt Gra-
bovszky Emil ukrán festőmű-
vész." 

írod. Perszonalna visztavka 
tvoriv hudozsnika E. R. Gra-
bovszkoho (katalógus, Uzsgo-
rod, 1954); L. Sándor: Emil Gra-
bovszky (Kijev, 1962); Balla 
László: A harmadik nagy előd 
(Kárpáti Igaz Szó, 1977. nov. 
19.); Balla László: A halk szavú 
„nagy öreg". 100 éve született 
Grabovszky Emil. (Kalendári-
um '92. Ungvár, 1991). 

Grynaeus Alajos (Liptóúj-
vár, 1804 — Pest, 1860. febr. 
16.). Teológiai doktor, címzetes 
kanonok, egyetemi tanár, egy-
házi író. Iskoláit Ungváron, 
Szatmáron és Bécsben végezte. 
Két évig segédlelkész volt Mára-
marosszigeten és Ungváron. 
1833-ban Bécsben a teológia 
doktora lett, s 1837-től teológiai 
tanár Ungváron, majd filozófia 
és hittantanár Szatmáron 
1842-ig, rónaszéki lelkész 

1846-ig, beregi főesperes és be-
regszászi lelkész 1850-ig, végül 
a pesti egyetem tanára. Köl-
teményeket írt a Felső-Ma-
gyarországi Minervárba (1826), 
a Szépliteraturai Ajándékba 
(1826—27), cikkei jelentek meg 
a Tudományos Gyűjteményben 
(1827), a Családi Lapokban 
(Ungvár évrajzai, 1856). Irt több 
egyházi könyvet és tankönyvet. 
— F. m. Nepomuki Szent János 
élete (Ungvár, 1843); Délesti áj-
tatosság (Ungvár, 1843); Szent 
imák és énekek (Ungvár, 1843); 
Rövid népszerű algebra, vagy 
betűszámtan elemei. Kisebb is-
kolák, magántanulók és kezdők 
használatára (Pest, 1852); ABC 
és olvasókönyv képekkel (Pest, 
1853); Kis képes biblia, vagy az 
ó - és új-szövetségnek főábrázo-
latai kisebb gyerekek számára, 
40 képpel. (Pest, 1853; ruténul, 
1854). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881). 

Gulácsy Lajos (Bp., 1882. 
okt. 12. — Bp., 1932. febr. 21.). 
Festő. Apja, id. Gulácsy Lajos, 
mielőtt Pestre költözött, hosszú 
ideig Beregszászban volt mér-
nök. 1904 szeptemberében az if-
jú festőművész külföldi útjáról 
visszatérve felkereste a Vérke-
parti várost és itt dolgozott. Itt 



festette a „Vasárnap reggel" cí-
mű poétikus tárgyú képét, ame-
lyet a Műcsarnok téli tárlatán 
szándékozott bemutatni. A Be-
reg című helyi lap így értékelte 
az ifjú festő munkáját: „Az ifjú 
művész képeit modern felfogás, 
nemes stilizálás mellett a meg-
kapó egyszerűség jellemzik. A 
műértők a tehetséges művész-
nek szép jövőt jósolnak." 

írod. Lehel Ferenc: G. L. (Bp., 
1922); Eisler Mihály József: G. 
L. (Magy. Műv., 1933. 3. sz.); 
Kosztolányi Dezső: írók, festők, 
tudósok. (Bp, 1958). 

Gvadányi József (Rudabá-
nya, 1725. okt. 16. — Szakolca, 
1801. dec. 21.). író, a nemesi-
nemzeti ellenállás eszméinek 
egyik leghatásosabb hirdetője. 
1763—1766 között ezredével 
mint főstrázsamester a Bereg 
megyei Badalóban állomásozott. 
Itt szerezte a Badalói kvártélyo-
zásként számon tartott 510 
négysoros versszakból álló köl-
teményét 1765-ben. A mű teljes 
címe: „Unalmas órákban, vagy-
is a' téli hoszszú estvéken való 
idő töltés. A' melyet a' Versek-
ben Gyönyörködöknek kedve-
kért, ki-adott Gróf Gvadányi 

József magyar lovas generális, 
Pozsonyban, 1795." A költe-
mény első részében a falu életé-
nek eseményeit mutatja be: a 
táncmulatságot, a vadászatot, a 
halászatot. A táncmulatságot a 
falu bírájával, Veres Miklóssal 
rendezték. A vadászaton részt 
vett a falu református papja. 
Bakos János volt abban az idő-
ben a lelkész, ő kezdte meg 
1759-ben az egyházi anyakönyv 
vezetését. A költeményből meg-
tudjuk, hogy a falunak zsidó la-
kosa is volt, s a táncmulatságon 
remekelt Putyu, a cigányzenész. 
Az unalmas órákat csak ritkán 
váltották fel említésre méltó 
események, s csak néha látoga-
tott el hozzá egy-egy barát. „így 
töltöttem én itt harmadfél esz-
tendőt, minden társaságtól és 
barátságtul meddőt" — írta a 
költő befejezésül, de mi ennek 
köszönhetjük, hogy megörökí-
tette az itt élő emberek életét, 
múltját. 

írod. Széchy Károly: Gróf G. 
J. (Bp., 1894); Váradi-Stern-
berg János: Melly faluba estem, 
a neve Badaló... Gvadányi Jó-
zsef a Tiszaháton. Századok 
öröksége. (Bp.—Uzshorod, 1981). 



Gy 
Gyöngyösi István (Radvánc, 

1629 — Rozsnyó, 1704. júl. 24.). 
Költő, ügyvéd. Az Ungvár mel-
letti Radváncon született. Gaz-
dag epeijesi prókátor fia volt. 
Elemi iskoláit feltehetően Ung-
váron végezte. Klasszikus iro-
dalmi műveltségre Sárospata-
kon tett szert. Első felesége is 
egy Ung vármegyei nemes em-
ber — Baranyai Gáspár — le-
ánya, Baranyai Ilona. 1653-tól 
gömöri táblabíró, 1663-tól Wes-
selényi Ferenc nádor titkára. A 
Wesselényi-féle összeesküvés 
leleplezésekor ő is fogságba ke-
rült, de Szelepcsényi György 
esztergomi érsek segítségével 
hamarosan kiszabadult. Felte-
hetően ekkor katolizált. Ügyvé-
di szolgálatokat tett Zrínyi Ilo-
nának, Koháry Istvánnak, s 
Homonnai Drugeth Zsigmond 
ungvári jószágának is a fiskusa 
volt. Családja akkor is Radván-
con lakott, amikor őt másfelé 

szólította a kötelesség. 1669-
ben ő is innen keltezi egyik saját 
kezűleg írt nyugtatványát: „Én 
Radvánczon lakozó Gy. Ist-
ván..." Hosszabb időt töltött 
Radváncon 1672-ben is, s majd-
nem ismét bajba került, mert 
egy radvánci tanú azt vallotta, 
hogy egy máramarosi sóhivatal-
nok az ungvári vásár alkalmá-
ból levelet hozott neki Husztról 
apósától, Baranyai Gáspártól, 
akinek menekülnie kellett, mi-
vel az összeesküvő 7. Rákóczi 
Ferencnek volt a bizalmas em-
bere. Gyöngyösi nehezen tudta 
csak tisztázni magát. 1683—ban 
Thököly Imre oldalára állt. Zrí-
nyi Ilonát már régóta ismerte. 
Házasságukról írt költeményét 
1683-ban szerezte: „Ének Thö-
köly Imre és Zrínyi Ilona házas-
ságáról. Az ki régen fegyvert fo-
gott hazájáért." Megénekelte 
Kemény János erdélyi fejedelem 
tetteit is. Feltehetően Lónyay 



Anna, a fejedelem második fel-
esége ösztönözte a mű megírá-
sára. Thököly bukása után 
Habsburg-párti lett, de később 
II. Rákóczi Ferencet támogatta. 
Gyöngyösi korának egyik leg-
népszerűbb költője volt. Rad-
vánci szülőházát emléktábla je-
löli, amelyet az ungvári 
Gyöngyösi Irodalmi Társaság 
avatott fel nagy ünnepség kere-
tében 1908. szept. 20-án. — F. 
m. Marssal társalkodó Murányi 
Venus (Kassa, 1664); Porábul 
megéledett Phoenix avagy ... 
Kemény János ... emlékezete 
(Lőcse, 1693); Rózsakoszorú 
(Lőcse, 1690) stb. 

írod. Nagy Iván: Gyöngyösi 
István életrajza (ItK, 1897); Ba-
dics Ferenc: Gyöngyösi István 
élete és költészete (Bp., 1939); 
V. Windisch Éva: Gyöngyösi és 
a Porábul megéledett Phoenix 
(ItK., 1969); 

Gyöngyösy László (Baranya, 
Ung megye, 1861. jan. 13. — 
Bp., 1925. febr. 23.). Iroda-
lomtörténész, író. Apja, Gyön-
gyösy László régi nemesi ref. 
családból eredt, a Gyöngyösy 
Hörváthok közül. A családi ha-
gyomány szerint Gyöngyösi Ist-
ván költő is ebből a családból 
származott. Apja, aki ügyvéd 
volt, 1874-ben elhunyt. László 
1877-ben fejezte be az ungvári 

gimnáziumot. Sárospatakon és 
Debrecenben teológiát tanult. 
1879-ben beiratkozott a buda-
pesti egyetemre. 1882-től a Ma-
gyar Föld, 1883—86 között a 
Pesti Hírlap, 1886-ban a Szege-
di Napló belső munkatársa. 
1886-tól az aszódi, 1887-től a 
hajdúnánási, 1890-től a 
máramarosszigeti ev. ref. lyce-
um tanára. Itt szerkeszti az If-
júsági Lapokat. 1894-től a te-
mesvári középiskolában, 1905-tól 
1912-ig a beregszászi magyar 
gimnáziumban magyar, latin és 
német nyelvet tanított. Sokat 
tett az ungvári Gyöngyösi-hagyo-
mányok ápolásáért. Regényei, 
verseskötetei, több elbeszélés-
gyűjteménye, irodalomtörténeti 
munkája jelent meg. — F. m. 
Arany János élete és munkái 
(Bp., 1901); Gyöngyösi István 
élete és munkái (Bp. 1905); Mik-
száth Kálmán (Bp., 1911); Pósa 
Lajos életrajza (Bp., 1920). 

György Aladár (Huszt, 
1844. ápr. 11. — Bp., 1906. jan. 
16.). író, újságíró, kultúrpoliti-
kus. György József orvos és La-
tor Borbála fia. Iskoláit Huszton 
kezdte. Főiskolai tanulmányait 
Pest, Tübingen, Párizs, London 
és Róma egyetemein folytatta. 
Hazaérkezése után 1871-től 
1882-ig munkatársa lett a Jó-
kai által szerkesztett Honnak, 



amelyben beszámolt a külföldi 
munkásmozgalomról. A Hazánk 
s a Külföld c. folyóiratban cikke 
jelent meg Marxról, ismertette 
és méltatta a párizsi kommünt, 
az I. Internacionálé célját. 
1882-tól a Statisztikai Hivatal 
tisztviselője lett. A Magyar Nép-
rajzi Társaság alelnökévé, a Pe-
tőfi Társaság tagjává választot-
ta. A századforduló táján 
megszakadt a kapcsolata a 
munkásmozgalommal. Jelentős 
tudományos és irodalmi tevé-
kenységet fejtett ki. Magyarra 
fordította Gogol Holt lelkek c. 
regényét. Több pedagógiai, kép-
zőművészeti, néprajzi és műve-
lődéstörténeti tanulmánya je-
lent meg. Cikkei napvilágot 
láttak a Máramaros (1865—71) 
számaiban. Kapcsolatát szülő-
városával élete végéig fenntar-
totta. „György Aladár sohasem 
feledte el a szülőföld fogalmát, a 
Máramaros megyei Husztot, 
amelynek egyik kicsiny szobájá-
ban 1844-ben az ő kedves böl-
csője ringott", „számtalanszor 
emlegette, hogy az alig négy 
éves fiút a nemzet nagy éneke-
se, a szabadság lantosa, Petőfi 
ölébe kapta, s édesatyja jelenlé-
tében térdein lovagoltatta." 
Petőfi feltehetően 1847 augusz-
tusában Máramarosszigeten 
„lovagoltathatta" György Ala-

dárt. — F. m. Az egyetemes mű-
velődéstörténelem vázlata (Bp., 
1875); Magyarország köz- és 
magánkönyvtárai 1885-ben 
(Bp, 1886—1887); 

írod. Vasárnapi Újság, 1879. 
11. sz.; Farkasfalvy Imre: Gy. A. 
emlékezete (Földr. Közi, 1907); 
Nyilas Márta: Gy. A. (Könyv-
táros, 1961. 9. sz.); Váradi-
Sternberg János: Gy. A. (Kárpá-
ti Kalendárium, 1972). 

György Endre (Huszt, 1848. 
márc. 18. — Bp, 1927. jan. 15.). 
Földművelésügyi miniszter, 
közgazdasági író, az MTA tagja 
(1. 1879, r. 1919) György Aladár 
öccse. Középiskoláit Huszton, 
Máramarosszigeten, a jogot 
Debrecenben és Pesten végezte. 
1870-ben a közmunka- és a 
közlekedésügyi min. vasúti osz-
tályára került. Több tanulmány-
utat tett Európa országaiban. 
Járt Angliában, Oroszországban. 
1878-tól országgyűlési képvise-
lőnek választották az Ugocsa 
megyei halmi kerületben, 1887-
től 1890-ig Bereg megye mun-
kácsi kerületét képviselte. Vas-
úti szakemberként különösen a 
vicinális vasutak létesítésében 
szerzett érdemeket. Sokat tett a 
népbankok, szövetkezetek fej-
lesztéséért. Állandó tagja volt a 
Máramaros-Ugocsa megyei egy-
házmegyének, a tiszántúli ref. 



egyházkerületnek. A Nemzet-
gazdasági Szemlének 1877-tól 
1896-ig, a Vasúti és Közleke-
dési Közlönynek 1879-tól 1886-
ig szerkesztője, 1891-tól a Ma-
gyar Hírlap belső munkatársa. 
1905-ben földművelésügyi mi-
niszter, 1919-tól az MTA nem-
zetgazdasági bizottságának a 
titkára. Cikkei jelentek meg a 
szövetkezetekről, a vasutak, a 
bankok politikájáról. 1891. au-
gusztus 6-án Munkács díszpol-
gárává választották. — F. m. 
Máramarosi útiképek (Nemzeti 
Képes Újság, 1863); A különbö-
zési árszabályok jogosultsága és 
hatása (Bp., 1876); A dunagőz-
hajózási társaság és a magyar 
érdekek (Bp., 1883); Közgazda-
sági tanulmányaim (Bp., 1905). 

írod. Vasárnapi Újság, 1879. 
11. sz. (arckép); Balogh Ferenc: 
A M. Protest. Egyháztörténet 
irodalma (Debrecen, 1879); Ber-
nát István: Gy. E. (MTA Emlék-
beszéd, 1927). 

György Ferenc (Prügy, 1893 
— Bp., 1980). Költő, író, újság-
író. Kiskereskedő családból 
származott. Az elemi iskoláit Ti-
szaújlakon, a gimnáziumot Be-
regszászban végezte. Már itt 
kezdett verselni. 1910-ben a bé-
csi kereskedelmi akadémia hall-
gatója lett. Baráti viszony fűzte 
Gábor Andorhoz, a nagyszőlősi 

születésű Nagy Endréhez és a 
vidékünkre emigrált Beregi 
Oszkárhoz. Nagy hatással volt 
rá Ady Endre költészete, akit 
személyesen ismert. Az I. világ-
háború katonájaként érte az 
orosz forradalom híre. 1919-ben 
vöröskatona, majd a Proletár és 
a Kassai Vörös Újság munka-
társa. A húszas években az ung-
vári Munkás Testedzők Egyesü-
letének vezetőségi tagja. 
1922-ben jelent meg Kassán el-
ső kötete Napisten ölén címmel, 
majd ezt követte Címtelen levél 
című versgyűjteménye (Ungvár, 
1932). A harmincas években el-
távolodott a munkásmozgalom-
tól. AII. világháború idején ang-
liai emigrációban élt, majd ezt 
követően Budapestre költözött, 
ahol haláláig különböző lapok-
nál és kiadóknál jelentek meg 
írásai. 

írod. Dupka György: György 
Ferenc és a Tanácsköztársaság 
(Kalendárium '85. Uzshorod, 
1984). 

György József (Sátoraljaúj-
hely, 1813. júl. 13. — Márama-
rossziget, 1862. dec. 21.). Me-
gyei főorvos. Apja, György 
József ev. ref. lelkész Kazinczy 
Ferenc barátja volt. Fiát eleinte 
maga nevelte, majd Szatmárra 
és Sárospatakra küldte, ahol az 
Kövy Sándortól hallgatta a jog-



tudományokat. 1830-ban Pes-
ten az orvosi egyetem hallgatója 
lett. 1836-ban orvosdoktori ok-
levelet szerzett, s gr. Vay Ábra-
hám gondoskodásából Márama-
ros megye főorvosa lett. 
Feladatául túzte ki a megye ás-
ványvizeinek felkutatását és nö-
vényvilágának a megismerését. 
A források vizeit elemezte s ér-
tekezéseket írt gyógyhatásúkról 
az egyetlen akkori orvosi szak-
lapba, az Orvosi Tárba. 1849-
ben szerette volna megalakítani 
a Máramaros megyei történet— 
természettudományi társasá-
got, de ebben a szabadságharc 
kitörése megakadályozta. 1872-
ben megalakította a Márama-
rosszigeti Múzeum-egyletet. — 
M. Doktori értekezés: A termé-
szeti testeknek lépcsőnkénti ki-
fejlődéséről (Pest, 1836). 

írod. Emlékbeszéd, (Márama-
ros, 1876. 76., 77. sz.); Fejes Ist-
ván: A sátoraljaújhelyi ev. ref. 
egyház története (Sátoraljaúj-
hely, 1889); Rapaics Rajmund: 
A magyar biológia története 
(Bp., 1953). 

Győry Dezső, Wallentinyi 
(Rimaszombat, 1900. márc. 18. 
— Bp., 1974. febr. 1.). Költő, író, 

újságíró, József Attila-díjas 
(1956, 1958, 1970). 1940-től Be-
regszászban élt 1949-ig. Itt írta 
egyik legmegrázóbb erejű anti-
fasiszta versét, a Munkácsi 
márciust. A háború emiekét idé-
zi az Ének az ablakunknál című 
költeménye. 1945-ben Kroó 
László az Ungváron újra induló 
magyar nyelvű Munkás Újság 
szerkesztőségébe hívta, de még 
az év végén visszatért Bereg-
szászba. Itt fordította le Julius 
Fucik börtönnaplóját, A hóhér 
kötelén-t 1947-ben. Gorkij 
műveit is ekkor ültette át ma-
gyarra. Beregszászban keletke-
zett 11 kézzel és egy írógéppel 
írt versének kéziratát özvegy 
Polónyi Gyuláné őrizte meg, s 
adta át a beregszászi járási iro-
dalmi múzeumnak. 1989. jún. 
17-én a beregszászi zeneiskola 
falán emléktáblát avattak 
Győry Dezső emlékére. 

írod. Dalmay Árpád Győry 
Dezső kéziratai Beregszászból. 
(Kárpáti Igaz Szó. Új Hajtás. 
1989. aug. 20.); Glodán Er-
zsébet: „...az alkotó beleolvad 
népébe." Portrévázlat Győry De-
zsőről. (Kalendárium '£0, Uzs-
horod, 1989). 



H 

Haba Ferenc (a XX. sz. első 
fele). Tanár, festő. 1906-tól 
1919-ig a beregszászi gimnázi-
umban tanított. 1919 őszétói 
1921 márciusáig Tarpán élt. 
1921-től 1934-ig ismét a bereg-
szászi gimnáziumban dolgozott. 
Egy évi betegség után még 
1935—36-ban is a katedrára állt. 
A gimnáziumban földrajzot, ter-
mészetrajzot, vegytant, matema-
tikát, szépírást, rajzot és tornát 
tanított. Cserkészparancsnok is 
volt. A Bereg, valamint a Fehér-
templom és Vidéke című lapok ál-
landó munkatársa. Oltárképeket 
festett a beregszászi gör. kat. 
templomba, a római kat. oltár-
egylet számára pedig zászlóké-
pet. Festményeiből kiállítást ren-
dezett a Beregmegyei Kaszinó. 

írod. A beregszászi magyar 
gimnázium története. 1864— 
1989. (Bp., 1990). 

Hackell András, Hakkel 
(XIX. sz.). Orvosdoktor. Ungvári 

származású. 1840-ben Ung vár-
megye főorvosa volt. — M. A 
szükségesb orvosi műszavak 
magyar—deák—német zsebszó-
tára. Szerkesztették Hackell 
Endre tr. és Szirtey György gya-
korló orvosok. A Gyógyászat c. 
folyóirathoz mellékletül kiadta 
Poór Imre (Pest, 1863). 

Hagara Viktor (Nagyszőlős, 
1848 — ?, ?). Jogi doktor, ügy-
véd, országgyűlési képviselő. 
Egyetemi tanulmányait Buda-
pesten és Bécsben, államtudo-
mányi és filológiai tanul-
mányait külföldi egyetemeken 
végezte. 1875-ben jött haza 
Nagyszőlősre, ahol 1877 végéig 
mint tiszteletbeli megyei főjegy-
ző, majd főjegyzőként működött. 
Ezt az állását 1887-ben képvi-
selői mandátummal cserélte fel. 
1888-ban a kisdednevelők or-
szágos egyletének elnöke, majd 
az országos kisdedóvó egylet vá-
lasztmányi tagja lett. Mint a 



képviselőház közoktatásügyi bi-
zottságának tagja s előadója, te-
vékeny részt vett az oktatásügy 
fejlesztésében. Többek között 
támogatta a nagyszőlősi polgári 
iskola működését is. 1889-ben a 
párizsi nemzetközi kiállítás ide-
jén tanulmányutat tett Fran-
ciaországba, s a mezőgazdasági 
kiállításról beszámolt a Nem-
zetben. Tagja volt a párizsi nem-
zetközi békekongresszusnak, s 
az itt tanúsított tevékenységé-
ért a francia kormány rendjelé-
vel tüntette ki. Tanulmányozta 
a francia közigazgatási intézmé-
nyek működését. Elnöke volt a 
Kisdednevelés és a Köztelek c. 
lapok felügyelő bizottságának. 
Több társadalmi és politikai 
kérdésről szóló cikke jelent meg 
a Nemzet hasábjain. 

Halábori János (a XVI. sz. 
első fele). Halábori származású 
kisbirtokos, literátus, azaz de-
ák. Az 1514-es parasztháború 
idején a helyi eseményekben a 
beregiek élén vezérkedett. 

Halász Ferenc, Fischer (Be-
regszász, 1849. márc. 1. — Bp., 
1910. júl. 2.). Tanfelügyelő, lap-
szerkesztő, pedagógus. Iskoláit 
Szatmáron és Ungváron végez-
te. 1867-ben a szatmári tanító-
képzőben tanítói oklevelet szer-
zett. Majtényra nevezték ki, de 
a község nem fogadta el, mert 

nem akart megválni a korábbi 
segédtanítótól, ezért egy ideig 
Munkácson élt rokonainál, majd 
Erdőbaktán Gottesman Adolf 
nagybirtokos gyerekeinek a ne-
velője lett. 1869-ben az ung— 
beregi királyi tanfelügyelőségre 
került. Már nős volt, amikor 
1873-ban érettségi vizsgát tett 
az ungvári gimnáziumban. Ma-
gánúton elvégezte a kassai jog-
akadémia tanfolyamát is. 1876. 
júl. 24-én nevezték ki Bereg me-
gye kir. tanfelügyelőjévé. Az ő 
kezdeményezésére alakult meg 
a Beregmegyei Általános Taní-
tóegyesület és annak lapja, a 
Beregmegyei Tanügy. Buzdítá-
sára jött létre a Beregvármegyei 
Magyar Közművelődési Egyesü-
let (amelynek igazgatója is volt), 
a beregszászi s a szolyvai Kis-
dedóvó Egyesület, a Munkácsi 
Nőegyesület, a Felső-Tiszavi-
déki Házi Ipart Terjesztő Egye-
sület. 1872-től belmunkatársa, 
1876. jan. 13-tól jún. 22-ig se-
gédszerkesztője volt az Ungnak. 
1888-ban Heves megyébe he-
lyezték át. 1895-től a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium-
ban az állami népoktatási alosz-
tály vezetője lett, szorgalmazta 
az állami népiskolák felállítá-
sát. Beregszász városa később is 
nagy tisztelettel gondolt rá, 
megfesttette arcképét. — F. m. 



Ungmegye néptanítóinak egyle-
téről (Néptanítók Lapja, 1871); 
Jelentés Bereg megye népisko-
lai közoktatásának 1877—78. 
évi állapotáról (Bp., 1879); Be-
regvármegye népoktatásügye az 
1876—1886. években (Bereg-
szász, 1887); A népiskolai tan-
felügyelet reformja (Bp., 1897); 
Állami népoktatás (Bp., 1902); 
Nemzeti állam és népoktatás 
(Bp., 1906). 

írod. Néptanítók Lapja, 1870. 
289. sz.; 1871. 199. sz.; 1888. 6. 
sz.; Magyar Könyvészet, 1879; 
M. Paedag. Szemle, 1886. júl., 
(arcképe); Hitter Ferenc: Halász 
Ferencz — kir. tanfelügyelő (Be-
regszász, 1889). 

Haller László, hallerkői gróf 
(1717 — 1751. márc. 1.). Mára-
maros megye főispánja. Haller 
Jánosnak, a Hármas Istória 
szerzőjének dédunokája. A ma-
gyar nyelv ápolásáért éppen 
olyan szorgalmasan buzgólkodott, 
mint dédnagyapja. Magyarra 
fordította Fénelon Télémaque-
ját: Telemakus bujdosásának 
történetei. Melyet ff anczia nyel-
ven írt Fenelóni Saligniák Fe-
rencz. Magyarra fordított... 
Most pedig magyar hazánk fő, 
közép és alacsony rendeinek 
örömére, kedves és bölcs mulat-
ságára, dicséretes költségével 
kinyomtattatótt... Szalai Bar-

kóczi Ferencz egri püspök (Kas-
sa, 1755). 

írod. Erdélyi Múzeum VT. 
1817; Baranyai Zoltán: Francia 
eredetű széppróza-fordításaink 
a XVTII. században (Magy. 
Nyelv, 1927); Weber Antal: A 
magyar regény kezdetei (Bp., 
1959). 

Háry Gyula (Zalaegerszeg, 
1864. szept. 20. — Bp., 1946. 
jún. 3.). Festő. „A vereckei régi 
fatemplom és az új templom" c. 
illusztrációja „Az Osztrák—Ma-
gyar Monarchia írásban és ké-
pekben" c. műben található. 

Heverdle Ferenc (1841 — 
1910). Festő. Életképeket és 
portrékat festett. Hosszú ideig 
az ungvári gimnázium tanára 
volt. 

Hidas Antal, Szántó Gyula 
(Bp., 1899. dec. 19. — ?, ?). Köl-
tő, író, Kossuth-díjas. 1920 nya-
rán Szlovákiába szökött. 1921 
tavaszán Kassán a Kassai Mun-
kás terjesztője, 1922 januárjától 
bekerül a lap kiadóhivatalába. 
Mozgalmi mondanivalójú „nép-
dalokat" és indulókat írt, ame-
lyek ismertekké lettek Kárpá-
talján is. A negyvenes évek vége 
felé, az ötvenes évek elején az 
akkor a Szovjetunióban élő író 
felkarolta a kibontakozóban le-
vő „kárpátontúli magyar irodal-
mat", egy-egy író, költő művé-



nek lektora, szerkesztője volt. 
Tekintélyes részt vállalt az ung-
vári Ragyanszka Skola Tan-
könyvkiadó magyar szerkesztő-
ségének a munkájából. Ő írta az 
első magyar irodalmi olvasó-
könyvet az ötödik osztályosok-
nak. Az „Iskolai könyvtár" több 
akkor megjelent kötetén talál-
kozhatunk a nevével, hol fordí-
tóként, hol szerkesztőként sze-
repel. Lefordította Sevcsenko 
Kobzos-át. A Ragyanszka Skola 
1949-ben Ungváron adta ki Pe-
tőfiről szóló könyvét. 

írod. Balla László: Mi lesz hol-
nap? (Kárpáti Igaz Szó, 1979). 

Hodermarszki József (XVII— 
XVIII. sz.). Gör. kat. pap. 1707-
ben I. József kinevezte munká-
csi püspökké, holott a püspöki 
székben már benne ült a II. Rá-
kóczi Ferenc által kinevezett 
Kaminski Petronius. 1707 no-
vemberében a bécsi Haditanács 
megbízásából Rákóczitól való el-
szakadásra szólította fel a ruté-
neket a császár nevében kivált-
ságokat ígérve nekik, de 
felszólításának nem volt komoly 
visszhangja. Mivel püspöki ki-
nevezését Róma nem ismerte el, 
hosszas huzavona után, 1715-
ben lemondott. 

Hodinka Antal (Ladomér, 
1864. jan. 13. — Bp., 1946. júl. 
15.). Történész, egyetemi tanár, 

az MTA tagja (1. 1910, r. 1933). 
Iskoláit Máramarosszigeten és 
Ungváron végezte. Érettségi 
után a munkácsi egyházmegye 
papnövendéke lett. 1882-ben a 
budapesti központi teológiai 
akadémiára került. Az egyetem 
bölcsészkarán történelmi és 
szláv filológiai előadásokat is 
hallgatott. Tanulmányai befeje-
zése után, 1888-ban a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárában 
helyezkedett el, ahol a szláv 
nyelvű kéziratok rendezésével 
bízták meg. A ruszin és a ma-
gyar mellett magas fokon ismer-
te egyházának liturgiái nyelvét, 
az egyházi szláv nyelvet, de tu-
dott oroszul, szerbül, latinul és 
németül. 1889-ben a bécsi Oszt-
rák Történeti Intézetbe küldték, 
ahol diplomatikával, paleográfi-
ával és szláv filológiával foglal-
kozott. 1891-ben Bécsből ha-
zatérve doktorátust szerzett, 
1892—1906 között Bécsben le-
véltáros, könyvtáros. 1895—96-
ban Rómában is kutatott. 1906-
ban a pozsonyi jogakadémián 
a magyar művelődéstörténet, 
1914-tól a pozsonyi egyetemen 
a magyar történelem professzo-
ra, 1918-tól az egyetemes törté-
neti tanszéket vezette. 1923-tól 
1935-ig, nyugalomba vonulásá-
ig a pécsi egyetemen volt tanár. 
1932—33-ban rektor. Tudomá-



nyos munkásságának jelentós 
részét a munkácsi egyházme-
gye, s ezzel együtt a ruszinság, 
illetve a vidékünk múltját meg-
világító gazdasági, társadalmi-
politikai, valamint településtör-
téneti források összegyűjtése és 
megjelentetése képezte. — F. m. 
A munkácsi görög kath. püs-
pökség története (Bp., 1909); 
Külön Okmánytár (Ungvár, 
1911); Az orosz évkönyvek ma-
gyar vonatkozásai (Bp., 1913); 
Adalékok az ungvári vár és tar-
tománya és Ungvár város tör-
ténetéhez (Bp., 1918); A kár-
pátaljai rutének lakóhelye, 
gazdaságuk és múltjuk (Bp., 
1923). 

írod. Szabó Pál: A Magy. Kir. 
Erzsébet Tudományegyetem és 
irodalmi munkássága (Pécs, 
1940); Holub József: H. A. (nek-
rológ, Századok, 1945—46); Pe-
rényi József: Emlékezés H. A.-
ra (Századok, 1965); Armósné 
Kuss Alice: Élete jelkép lehet 
(Kárpáti Igaz Szó, 1991. dec. 
24.); Árpa István: H. A. neves 
ruszin történész (Kalendárium 
'93, Ungvár, 1992). 

Hofbauer Ignác (Szatmár, 
1848. márc. 15. — ?, ?). Gimná-
ziumi tanár. 1871. aug. 6-tól 
segédlelkész volt Sándorfalun, 
Beregszászban és Szatmáron. 
1875-ben helyettes tanár a 

szatmári gimnáziumban, 1886-
tól adminisztrátor Paposon, 
1890-tól plébános az Ugocsa 
megyei Túrterebesen. Cikkeket 
írt a katolikus lapokba, s egy 
röpiratot adott ki az állami is-
kolák ellen. 

Hoffmann Márton (1834. 
szept. 21. — ?). Róm. kat. plébá-
nos. 1859. aug. 6-án segédlel-
kész lett Alsóhomoródon, aztán 
Munkácson, Fehérgyarmaton. 
1862-ben ideiglenes adminiszt-
rátor Dombon. 1864-ben a szat-
mári kórház lelkésze. 1863—89 
között adminisztrátor Bárdhá-
zán, Láposbányán, Sárosoroszi-
ban és Márokpapiban. 1889-
ben nyugalomba vonult Mun-
kácsra. — M. Külföld vidor dal-
nokai. Költemények (Munkács, 
1893). 

Hollósy István (Márama-
rossziget, 1853. szept. 5. — ?, ?). 
Jogi doktor, városi tanácsos, he-
lyettes polgármester, hírlapíró. 
Vagyonos örmény (Korbuly) csa-
ládból származott. A gimná-
zium alsó osztályait Mára-
marosszigeten, a felsőbbeket 
Szatmáron és Pesten végezte. 
1876-ban meghalt a kedvese, s 
emiatt három évig remeteként 
élt, az irodalomban és tanul-
mányaiban keresett vigaszta-
lást. 1878-ban alapította a Má-
ramarosi Tárogatót. 1880-ban a 



lap megszűnt. 1885-ben a Köz-
érdek с. lapot indította meg, 
amelyben a közigazgatást és az 
erdőpusztítást ostorozta. 1890-
ben szerzett jog- és államtudo-
mányokból doktori címet. Mára-
marosszigeten városi tanácsos, 
majd polgármesterhelyettes lett. 
Társadalmi, nevelési és közok-
tatási cikkeket írt a Márama-
rosba s a Máramarosi Lapokba. 
— M. Csaba tragoediája (drá-
mai költemény, Bp, 1876); A 
jövő költészetének reformja 
(Máramarossziget, 1877—78); 
Bukovinai csángók hazatelepí-
tése ügyében (Uo, 1881) Esz-
mék a népnevelés kérdésében 
(Uo, 1894); A dákokról (Uo, 
1894); Magyar .nemzeti kultúra 
(Uo, 1895). 

Hollósy Simon (Mára-
marossziget, 1857. febr. 2. — 
Técso, 1918. máj. 8.). Festőmű-
vész, a XIX. századi naturaliz-
mus és realizmus egyik legkivá-
lóbb képviselője. Máramarosi 
örmény családból származott, 
apja a szabadságharc hatására 
vette fel a Korbuly név helyett 
a Hollósy nevet. Budapesten, 
majd Münchenben tanult, s itt 
festette 1885-ben Tengerihán-
tás c. képét, amellyel külföldön 
nagy sikert aratott. München-
ben a modern törekvések híve 
lett. Réti István és Thorma Já-

nos biztatására 1896 nyarán 
Nagybányára vitte iskoláját, 
amely a magyar festészet törté-
netében mint a nagybányai 
irányzat bölcsője nagy szerepet 
játszott. 1902-től nyaranta Té-
csőre vitte tanítványait. A te-
leket továbbra is Münchenben 
töltötte, fenntartva magánisko-
láját. Az első világháború kitö-
rése után már nem tért vissza 
Münchenbe, Técsőt választotta 
állandó lakhelyéül. Néha kiruc-
cant innen, 1913-ban Márama-
rosszigeten, 1915-ben Gyalun 
festett tanítványaival, de sehol 
nem érezte annyira otthon ma-
gát, mint Técsőn. Hollósy és ta-
nítványai a Tisza jobb partján, 
Nagy-Técsőn laktak. A magán-
iskola a Tisza bal partján, az 
egykori Bary József-féle erdész-
lak mellett, a Nereszen-hegy tö-
vében levő nagy hodályban volt, 
amelyet Hollósy tanítványai se-
gítségével maga épített. A nö-
vendékek Hollósy társaságában, 
de néha tőle függetlenül is, hol 
Técső utcáin, hol a határban ál-
lították fel festőállványukat, és 
a nagy napernyők alatt szorgal-
masan festették a tájat vagy 
egy-egy magyar, esetleg ruszin 
népviseletbe öltözött leányt, asz-
szonyt, férfit; a napban fürdő 
kukoricatábla, a Nereszen-
hegy, a rét apró boglyákkal vagy 



a Tisza-parti rekettyés is gyak-
ran volt képeik témája. Hollósy 
eleinte bérelt házban lakott, ké-
sőbb megvette a László Imre-
féle zsindelyfedelű kis tornácos 
házat a Tisza-híd és a Kertalja 
utca sarkán. A háború küszöbén 
azonban eladta és Kis-Técsőn, a 
Bornemissza család házában 
rendezte be műtermét. Élete vé-
ge felé azután a Temető utcai ta-
nítói lakásba költözött, ott is 
halt meg. A técsői temetőben te-
mették el. Kopjafa jelezte sírját, 
de 1919-ben — felesége kíván-
ságára — szülővárosában te-
mették újra el. Técsői mun-
kásságának termékei között 
rendkívül mély, leszűrt, össze-
foglaló műveket találunk: Té-
csői részlet, Falusi udvar, Tava-
szi hangulat, Almás táj, Técsői 
parasztház, Tisza-híd Técsőnél, 
Boglyák, Kertalján, Falusi utca, 
Fák vízparton, Önarckép, Zöld-
kalapos kislány és a soha be 
nem fejezett nagy mű, a Rákó-
czi-induló. A festő egykori técsői 
lakóházán napjainkban emlék-
táblát helyeztek el. 

írod. Réti József: H. S. (Bp., 
1927); Németh Lajos: H. S. és 
kora művészete (Műv. tört. Ért. 
1956); Felvinczi Takáts Zoltán: 
H. S.-ról (Műv. tört. Ért. I—VI. 
1961—66); Sándor László: H. S. 
születésének 105. évfordulójára 

(Naptár 1962); Balla László: A 
técsői iskola (Kárpáti Kalendá-
rium, 1967); Szöllősy Tibor: H. 
S. técsői éveiről (Pánsíp, I. sz., 
1993. ápr.). 

Holosnyai András (a XIX. 
sz. első fele). Ungvári tanító., 
Kéziratos munkája: Gyászbe-
széd Tabakovics Mihály munká-
csi g. e. kanonok hamvai fölött. 
(A XIX. sz. elején Virág Benedek 
birtokából került Horvát Istvá-
néba s tőle a Magyar Nemzeti 
Múzeumba). 

Holosnyay Irén (Orlyova, 
Ung. m., 1869 — ?, ?). Gim-
náziumi tanár. Középiskolai ta-
nulmányait 1880—88 között 
Ungváron végezte. 1892-ben 
szerzett oklevelet a budapesti 
egyetemen. 1894-tól a latin és a 
görög nyelv tanára az ungvári 
főgimnáziumban. Költeménye-
ket írt a Képes Családi Lapokba 
(1889—90), a Keletbe (1889) és 
a Felvidéki Sionba (1891). — 
Theognio születési ideje és helye 
(Egyet. Phil. Közi, 1895). 

Homicskó Miklós (Csicser, 
1833. szept. 24. — Ungvár, 
1886. ápr. 28.). Munkács egy-
házmegyei áldozópap, hittanta-
nár. Középiskoláit és filozófiai 
tanulmányait Ungváron, Szat-
máron és Kassán végezte. 1851-
ben a munkácsi gör. kat. egy-
házmegye papnövendékeként az 



ungvári papnevelő intézet líceu-
mában tanult. 1860-tól az ung-
vári kir. kat. főgimnáziumban 
hittantanár. 1877-ben az egy-
házmegye főtanfelügyelóje lett. 
Érdemeket szerzett a népisko-
lák fejlesztésében. 1878-ban 
címzetes kanonok. 1873 végétől 
1886 áprilisáig szerkesztette a 
Kárpát c. ruszin lapot, amely-
nek mellékletéül a Magyar Kár-
pát is megjelent (1875-ben 20 
szám, 1876-ban 50 szám, 1877-
ben 4 szám). Kiadott egy orosz 
nyelvű Dogmatikát négy füzet-
ben, írt a gór. kat. tanulóifjúság 
számára egy imakönyvet. 

Homicskó Vladimir (Cser-
tész, 1879 — ?, ?). Orvos, or-
szággyűlési képviselő. Tanul-
mányait Budapesten végezte. 
Előbb a fővárosban, majd Tren-
csénben nyitott rendelőt. A vi-
lágháborúban főorvosi rangban 
teljesített szolgálatot. 1919-től 
működött Ungváron. Főtitkára 
volt a Ruszin Nemzeti Tanács-
nak, városi és országgyűlési 
képviselő. A gör. kat. egyház vi-
lági elnöke. Jelentős újságírói 
tevékenységet fejtett ki. 

Homonnai Györgyné, Dóczy 
Fruzsina (a XVI. sz. vége). Főúri 
nemesasszony. Nagylucsai Dó-
czy Gábor lánya, Homonnai 
Drugeth Györgynek, az ungvá-
ri-nevickei és a terebesi birto-

kok tulajdonosának a felesége. 
Korának egyik legszebb lánya 
volt. Nyelveket tudó, gazdasági 
ügyekben jártas, bőkezű és jó-
szívű asszony. Ő állíttatta fel a 
vizsoly könyvnyomtató mű-
helyt, iskolákat támogatott, 
pártfogója volt a protestáns egy-
háznak. Férje fiatalon halt meg, 
két gyermeket, egy fiút és egy 
leányt hagyott maga után. A 
gyermekek nevelése és a birto-
kok megvédése Dóczy Fruzsiná-
ra maradt, aki tűzbe ment volna 
gyermekeiért. Egy ideig boldo-
gan élt a család hol Terebesen, 
hol meg a nevickei sziklavár-
ban. A Homonnai család szép 
birtokaira sokan rávetették a 
szemüket. Rákóczi Zsigmond, 
Zokoly Péter, Kálnásy Ferenc és 
mások rossz szomszédként el-
hordták a határköveket, kivá-
gatták az erdőket, elhajtották az 
özvegy jószágait. Rákóczi Zsig-
mond azt is megtette, hogy éjje-
leken át saját birtokán új med-
ret ásatott a Bodrognak, s 
Homonnainé egy reggelen arra 
ébredt, hogy tíz bokorkőre járó 
malma szárazon maradt, zsalói-
ból, rekeszeiből, vejszeiból, meg 
a vár árkából kiapadt a víz. 
Fruzsina asszony tisztjei és job-
bágyai maguk is megsokallták 
ezeket a támadásokat és foszto-
gatásokat. Homonnainé 1598-



ban fiával együtt a pozsonyi or-
szággyűlésen volt, Zokoly Péter, 
Bánóczy Simon és Basóné a job-
bágyok rekeszeit és varsáit új-
ból szétrombolták, halászhajói-
kat szétvagdalták, halaikat 
mind elvitték. A jobbágyok meg-
unva a zaklatást, egy éjjel Bá-
nóczy és Zokoly kúriájára tá-
madtak, s kiverték onnan a két 
garázda gazdát. Több se kellett 
a két kárvallottnak, hisz már 
régóta szövetkeztek Homonnai-
né ellen, panasszal fordultak az 
országgyűléshez. Megnyerték 
ügyüknek még magát Rudolf ki-
rályt is, s megindult az eljárás 
Homonnainé és fia ellen, hogy 
birtokháborítás ürügyén meg-
fosszák őket vagyonuktól. Az öz-
vegy hiába védekezett, hogy 6 
még otthon sem tartózkodott a 
jobbágyok támadása idején, 
semmi nem segített. Zokoly 
Dóczy Fruzsina becsületét is 
igyekezett befeketíteni. Azt állí-
totta az egyik szolgálónő szóbe-
széde nyomán, hogy az ifjú Ho-
monnai Drugeth György nem 
természetes fia Dóczy Fruzsiná-
nak és az idősebb Homonnai 
Györgynek, mert az igazi fiát a 
dajka játék közben a földre ej-
tette, s a kisgyermek rögtön 
meghalt. A kétségbeesett anya 
szobájába zárta a holttestet, s 
azt híresztelte, hogy gyermeke 

nagybeteg; azután gyorsan ko-
csiba ült, s egy szomszédos fa-
lucskából a meghalthoz teljesen 
hasonló gyermeket hozott a ház-
ba. Az igazi Homonnai Györgyöt 
pedig a meghitt cselédjével ti-
tokban eltemettette. Ezek halla-
tára Homonnai Istvánné, aki-
nek Zokoly elmesélte ezt a 
históriát, azonnal a fiáért, Ho-
monnai Bálintért küldetett. Ho-
monnai Bálint jól tudta, hogy — 
ha ez a történet igaz — György 
minden java őt illeti. Báthori 
István országbíróhoz sietett ta-
nácsért. Báthori azt ajánlotta 
neki, hogy először szerezzen 
szavahihető tanúkat, s akkor ő 
Homonnainét és fiát minden 
birtokuktól megfosztatja. Ho-
monnai Bálint azonban ahe-
lyett, hogy a Zokoly terjesztette 
mendemonda forrása és célja 
után tudakozódott volna, szen-
tül meg volt győződve igazáról, 
sereget gyűjtött, hogy elfoglalja 
György javait. Dóczy Fruzsina 
fiával és lányával együtt az erős 
nevickei várába zárkózott, hogy 
megvédje magát támadói ellen. 
Hamarosan itt termett Bálint is 
a hadaival, körülvette a szikla-
várat. Az ostrommal azonban 
nem boldogult. Erre Bálint elve-
zettette a vár tájáról a vizeket, 
s kiéheztette az őrséget. Homon-
nainé és fia kénytelen volt a vá-



rat feladni. Bálint nem elége-
dett meg azzal, hogy a vár kin-
cseit prédára bocsátotta, hanem 
az özvegyet beteg leányával és 
fiával együtt világgá űzte. Ek-
kor határozta el Homonnainé, 
hogy kibújdosik Lengyelország-
ba. Rejtett utakon menekültek. 
A hideg és az éhség majd meg-
vette őket. Gyökerekkel, bo-
gyókkal tengették életüket. Éj-
jeleken át — amint az iíjú 
Homonnai írta — istállókban, 
barmok közt húzták meg magu-
kat. Hosszas bolyongás után, 
testileg-lelkileg megtörve értek 
Lengyelországba. Nemsokára 
megrontójuk, Homonnai Bálint 
is követte őket, mert főbenjáró 
vétség miatt elítélték, s hogy fe-
jét megmenthesse, őis Lengyel-
országba menekült. Erre vártak 
csak a birtokra ácsingózó ellen-
ségek. Elrendeltették, hogy a 
Homonnai-javakat el kell fog-
lalni, mert a család Lengyelor-
szágba, Magyarország ellensé-
géhez menekült, s attól lehet 
majd tartani, hogy váraikat a 
lengyeleknek adják át, avagy 
azok rablók menedékhelyeivé 
lesznek. Dóczy Fruzsina, hogy az 
árváknak gyámolítójuk legyen, 
férjhez ment egy lengyel nemes-
hez, de az is hamarosan meg-
halt, s az özvegy ismét egyedül 
maradt gyermekeivel, míg köz-

ben otthon tovább folyt ellenük 
a bírósági hercehurca. Végül is 
fiát és őt fő- és jószágvesztésre 
ítélték teljesen ártatlanul. Az 
ítélet nagy visszatetszést keltett 
az országban. Az ifjú Homonnai-
nak megengedték, hogy 1602-
ben márciustól hat hónapra ha-
zajöhessen, s tisztázza magát a 
vád alól, személyesen tárgyal-
hasson a királlyal és Mátyás fő-
herceggel. Az ország legkiválóbb 
emberei szálltak most síkra ér-
dekében, mert mindenki tudta, 
hogy nem a maga vétke, hanem 
a mások bűne sodorta őket baj-
ba. Az ifjú megnyerte a király 
kegyét, megvásárolhatta saját 
elkobzott javait, s majd édes-
anyja számára is kieszközölte 
1603-ban a kegyelmet. 

írod. Takáts Sándor: Régi 
magyar nagyasszonyok (Bp., 
1982). 

Horthy Béla (Mezőkaszony, 
1869. febr. 4. — Bp., 1943. febr. 
10.). Festőművész. Budapesten 
járt iskolába, majd jogot tanult. 
Művészeti tanulmányait 1887-
ben kezdte. Benczúr Gyula 
növendéke volt. Münchenben 
Hollósy iskolájában, majd Pá-
rizsban tanult. 1891-ben állított 
ki először a müncheni Glaspa-
lastban, 1896-ban a nagybányai 
művésztelepre költözött, ahol 
több éven át dolgozott. Főleg 



plein air szemléletű alakos táj-
képeket festett. (Búcsú, Lópat-
kolás, Ószi napsugárban). Végül 
Pesten telepedett le, de nyarait 
hol Nagybányán, hol Mezöka-
szonyban töltötte. Szobrászattal 
is foglalkozott. 1905—10 között 
országgyűlési képviselő volt. A 
Tanácsköztársaság bukása után 
négy hónapra bebörtönözték. 
Számos festményét (Lovak, Fér-
fiarckép, Szénaboglya, Búcsú, 
Téli falurészlet) és egy szobrát 
az MNG őrzi. 

Horváth Ádám, pálóczi (Pá-
lóc, 1691. ápr. 30. — Pálóc, 
1746. okt. 22.). Földbirtokos és 
naplóíró. Horváth György és 
Borbély Borbála fia. Az apja 
által írt magyar nyelvű nap-
lót folytatta 1715-től 1730-ig. 
(Megjelent a Monumenta Hung. 
Historica. II. írók XXXI. kötet. 
270—279. old. Közli szopori 
Nagy Imre). 

Horváth György, pálóczi (?, 
? — Pálóc, 1655. dec. 25.). Nap-
lóíró és földbirtokos. A család 
őse Nicolaus Horváth de Stan-
csicsnak írta a nevét. Ennek a 
fia, Horváth Miklós Léváról jött 
1586-ban Dobó Ferenccel Pálóc-
ra Ung megyébe. Miklósnak és 
Szacsvay Zsófiának volt a fia 
György, aki a családi naplót 
1622 szeptemberében kezdte ír-
ni és 1654-ig folytatta. (Megje-

lent a Monumenta Hung. Histo-
rica II. írók XXXI. k.) 

Horváth György, pálóczi 
(Pálóc, 1632. szept. 9. — Pálóc, 
1692. máj. 5.). Naplóíró. Hor-
váth Györgynek és Ravasz An-
nának a fia. A családi naplót 
1680-ig folytatta. (Monum. 
Hung. Hist. II., XXXI. к.) 

Horváth György, pálóczi 
(Pálóc, 1661. ápr. 27. — Pálóc, 
1719. ápr. 13.). Naplóíró. 
György és Sziny Jusztina fia. 
Abaúj, Borsod és Ung megyék 
táblabírája. Az ő fia volt Hor-
váth Ádám, a naplóíró. A csalá-
di naplót 1681-től 1718-ig ír-
ta. (Monum. Hung. Hist. II., 
XXXI. к.) 

Horváth György, pálóczi 
(Pálóc, 1719. márc. 20. — Pálóc, 
1787. márc. 4.). Naplóíró. Hor-
váth Ádám és Draveczky Anna 
fia. A családi naplót 1731-tól 
1770-ig írta. (Monum. Hung. 
Hist. II., XXXI. к.) 

Horváth György, pálóczi 
(Pálóc, 1760. aug. 16. — ?, ?). 
Naplóíró. Horváth György és 
Bárczay Mária fia. 1771-ben 
kezdte a naplóírást és az esemé-
nyeket 1790-ig részletesen leír-
ta, ettől fogva a XVIII. század 
végéig egyes emlékeztető jegy-
zeteket írt a naplóba, hogy 
utóbb alaposan beszámolhasson 
az eseményekről, ez azonban el-



maradt. A család által írt napló 
eleje főleg magánviszonyokat 
tárgyal, de ez is fontos műve-
lődéstörténeti és helytörténeti 
adatokat tartalmaz. A XVII. 
század második felének tör-
ténelmi viszonyait hűen tükrözi 
a napló. Érdekes adatokat 
tartalmaz a Nádasdy—Wesselé-
nyi összeesküvésre, a bujdo-
sókra és II. Rákóczi Ferenc 
korszakára, a XVIII. században 
pedig a Lengyelországgal foly-
tatott kereskedésre és a II. Jó-
zsef uralkodása alatti viszo-
nyokra vonatkozóan. Az eredeti 
naplót a múlt század végén az 
Ung megyei Pinkócon a pálóczi 
Horváth család birtokában őriz-
ték egy 1580-ban bőrbe kötött 
könyvben. Ebből közölte Nagy 
Imre a Monumenta Hung. 
Historica II. oszt. XXXI. köteté-
ben. 

Hrabár Mihály (Munkács, 
1841. dec. 6. — Munkács, 1891. 
ápr. 23.). Főgimnáziumi tanár. 
1867-től az ungvári kir. kat. 
főgimnáziumban helyettes ta-
nár, 1868-tól rendes tanár a 
munkácsi kir. állami főgimná-
ziumban. 1868—75 között az 
intézet igazgatója. — M. Törté-
nelmi adatok a munkácsi alre-
álgymnasiumról (A munkácsi 
állami főgymnásium Értesítője, 
1872). 

írod. Munkácsi főgymnásium 
Értesítője, 1891. 

Hrabár Sándor (Rahonca, 
1883. júl. 11. — Ungvár, 1959. 
jún. 30.). Természettudós, ta-
nár, festőművész. Középiskolai 
tanulmányait 1902-ben Ungvá-
ron végezte. 1906-ban fejezte be 
a budapesti egyetem természet-
tudományi karát. Először Kelet-
-Szlovákiában tanítóskodott, 
majd az ungvári gimnázium ta-
nára lett. Komolyan tanul-
mányozni kezdte Kárpátalja ál-
latvilágát, különösen érdekelték 
a madártán kérdései, a mada-
rak élete. Ő osztályozta elsőként 
a vidéken fellelhető madarakat, 
melyeknek számát 278 fajban 
határozta meg. Jelentősek a ra-
gadozó madarak csoportjában 
végzett megfigyelései. Tapasz-
talatait magyarul, ruszinul, cse-
hül és németül írt tudományos-
ismeretterjesztő cikkeiben tette 
közzé. Felmérhetetlen értéket 
képvisel az a ragadozó mada-
rakból és baglyokból álló gyűjte-
mény, amelyet egyedül prepa-
rált. A 200 egyedből álló 
kollekció az Ungvári Állami 
Egyetem múzeumában tekint-
hető meg. Biológiai kutatásai 
során behatóan foglalkozott az 
Ung völgyének növényvilágával. 
Itt gyűjtött herbáriuma is igen 
értékes. Ő talált rá először az 



Ung folyó völgyében a mocsári 
margarétára, a nagyvirágú hó-
virágra, a fehér nárciszra. 
1945-ig dolgozott az ungvári 
gimnáziumban, majd részt vett 
a Területi Honismereti Múzeum 
természetrajzi osztályának lét-
rehozásában. Festőművészként 
igazi tehetséggel ábrázolta Kár-
pátalja különböző tájait. Vonzó-
dott az irodalomhoz és a zené-
hez. Gazdag magánkönyvtárat 
hozott létre. Életének utolsó 
szakaszában a Területi Honis-
mereti Múzeum természettudo-
mányi osztályán tevékenyke-
dett. 

írod. Fodor István — Kelentei 
Mária: H. S. hagyatéka (Kalen-
dárium '83, Uzshorod, 1982); 
Hornung Mária—Alekszej Lu-
govoj: Kárpátalja kiváló termé-
szettudósa (Kalendárium '93, 
Ungvár, 1992). 

Hrabovszky István (?, 1842. 
márc. 7. — ?, ?). Róm. kat. lel-
kész. 1864-ben szentelték föl. 
1865-ig tanár volt Munkácson, 
aztán segédlelkész Márama-
rosszigeten, Szatmáron. 1870-
tól papnevelőintézeti tanár, 
1876-tól adminisztrátor a Szat-

már megyei Mérken. Történel-
mi és egyházi témájú cikkeket 
írt a Felvidékbe (A párbaj, 1863; 
A tatárok bejövése és a sajói 
vésznapok, 1864), a Nyugat-
Magyarországi Híradóba (B. 
Eötvös József és a népoktatási 
törvény, 1893!, 287. sz.) 

írod. M. Sión 1893. 450. old. 
Huszti Szabó István 

(Huszt, 1671 — Debrecen, 1704 
körül). Orvos és filozófiai író. 
Iskoláit Debrecenben és Kolozs-
váron kezdte. Orvosi tanulmá-
nyokat folytatott a frankfurti, 
1692-ben a franekeri, 1693-ban 
a leideni egyetemen. Járt Lon-
donban és az oxfordi egyetemen. 
1694-ben Lipcsében sebészetet 
tanult. 1695-ben a hallei egye-
temen avatták orvosdoktorrá. 
Hazatérve II. Apafi Mihály ud-
vari orvosnak nevezte ki. A fe-
jedelemtől Máramarosszigeten 
minden adótól mentes telket ka-
pott. 1700-tól Debrecen város 
főorvosa és a kollégium pro-
fesszora volt. Orvosi és filozófiai 
témájú műveket írt. 

írod. Mátrai László: Régi ma-
gyar filozófusok, XV—XVII. sz. 
(Bp., 1961). 



I 

Igyártó Mihály, viski (1761 
— 1825. szept. 24.). Máramaros 
megyei alispán, korábban fő-
jegyző (1821). — M. Beszédei... 
(Köszönő és felelő beszédek, me-
lyek mélt. Péchújfalusi Péchy 
János úr ... Máramaros várme-
gye főkormányzói székébe hely-
tartói képpen lett belépése al-
kalmatosságával Szigeten 10. 
jún. és a megelőzött napokon is 
különféle helyeken előfordultak 
1821. eszt. Debreczen cz. gyűjte-
ményes munkában, többek be-
szédével együtt.) 

írod. Trattner Kalendáriuma, 
1828. 

Ihnátkó György (Nagymi-
hály, 1840. máj. 14. — Losonc, 
1885. szept. 14.). Főgimnáziumi 
tanár. Gör. kat. vallású. 1865. 
okt. 27-én kapott oklevelet, 
1866-tól Ungváron tanított, 
1867—68-ban Budán, 1868— 
76-ban Lőcsén, 1876-tól a lo-
sonci főgimnáziumban dolgo-

zott. — M. A szláv és a ro-
konnyelvek közötti viszonyról 
(Országos Tanáregylet Közlö-
nye I. 1867—68); Az orosz idő-
szaki sajtó (Fővárosi Lapok, 
1869); Az orosz irodalomról, né-
mely mozzanatok Lomonosow 
korától Miklós czárig (Pesti 
Napló, 1870. 3. sz.); Görög köl-
tészeti tanulmány (Lőcse, 1875); 
Czigány nyelvtan (Losonc, 
1877). 

írod. Ung. 1885. 38. sz. 
Ijjász Gyula, Jaczik (Ung-

vár, 1874. ápr. 1. — Ungvár, 
1943. febr. 13.). Festőművész, 
író. Apja, Jaczik András ungvári 
mészáros, édesanyja Tapasztó 
Julianna. Gyulát 11 éves korá-
ban az apja kivette az iskolából, 
hogy hentesinas legyen. A fiú 
azonban igen vonzódott a rajzo-
láshoz. Apja halála után fiata-
lon kiment Amerikába. Ott ne-
héz fizikai munkát végzett 
Cleveland és Pittsburg vasgyá-



raiban. Beiratkozott egy esti an-
gol tanfolyamra, majd 1893— 
94-ben a New York-i Cooper 
Institute iparművészeti isko-
lában rajztanfolyamra járt. 
1900—1902 között Münchenben 
Hollósy Simon tanítványa lett. 
1905-ben a New York Times-
nak volt a rajzillusztrátora. 
1910-ben visszatért Európába 
és Párizsban az Académie Cola-
rossiban képezte tovább magát. 
Ebben az időben Amerikában 
már befutott festő volt, vásárol-
ták képeit. Amerikában és 
Európában is sokat utazott. 
Hollandiában tanulmányozta 
Rembrandt képeit. 1911-ben 
változtatta Jaczikról Ijjászra a 
nevét. 1914-ben a világháború 
kitörése megakadályozta abban, 
hogy visszatérjen Amerikába. 
Önkéntesnek jelentkezett, s 
mint haditudósító a fronton há-
borús jeleneteket festett. A há-
ború után telepedett le szülővá-
rosában, Ungváron. 1920-ban 
megnősült, majd 1927 táján újra 
kiment Amerikába, de ott már 
egy egészen más világot talált. 
Ekkortájt kezdődött a gazdasági 
válság, képeit senki sem vásá-
rolta. Betegen tért vissza Ung-
várra. Még egy pár évig festett. 
Novellái, kritikái is napvilágot 
láttak a helyi sajtóban. Képein 
ruszin parasztokat, favágókat, 

mosónőket, halászokat, katoná-
kat, táncosnőket és úri dámákat 
ábrázolt. Háborús témájú ké-
peket, tájképeket és vallásos 
témájú képeket is készített. 
Olajjal és akvarellel dolgozott. 
Jelentős a grafikai munkássága. 
Stílusa az impresszionistákhoz 
áll a legközelebb, önmagát a 
nagybányai festőiskolához kö-
zelállónak tartotta. 

írod. Krasznai Szomor Péter: 
50 éve halt meg I. Gy. (Kárpá-
talja, IV. évf., 1. sz., 1993. jan. 
28.) 

Ilku Pál (Búcsú, 1912. okt. 
8. — Bp., 1973. júl. 13.). író, po-
litikus, miniszter. Búcsúi pa-
rasztgazda fia. Tanulmányait a 
beregszászi reálgimnáziumban 
kezdte. A gimnázium felsőbb 
osztályába járt, amikor a Loson-
con megjelenő A Mi Lapunk 
1930. áprilisi számában közölte 
A régi és az új diák című művét. 
1930-ban Búcsúban felkereste 
Balogh Edgár a sarlós fiatalok-
kal együtt, s a diákromantika 
ábrázolása helyett arra biztatta, 
hogy A Mi Lapunk számára gaz-
dálkodó földműves bátyjának 
életmódját írja meg úgy, ahogy 
Kassák folyóirata, a Munka kö-
zölte a munkások egy-egy nap-
jának tényleges leírását. 1930-
ban fejezte be Lendület c. 
regényét, amelynek egy részlete 



1934-ben napvilágot látott a 
szlovenszkói és ruszinszkói ma-
gyar írók antológiájában, majd 
1936-ban a szlovákiai Magyar 
Tudományos Irodalmi és Mű-
vészeti Társaság kiadásában 
könyvalakban is megjelent. A 
regényről a Munkácson induló 
Magyar írás és Fábry Zoltán is 
elismerő szavakkal szólt. Ilku 
Pál még 1932-ben bekapcsoló-
dott a csehszlovákiai baloldali 
mozgalomba. 1935-ben befejez-
te a pozsonyi tanítóképzőt. Egy 
ideig Váriban tanított. Bereg-
szászban Czabán Samuval együtt 
szerkesztette 1933—1935 között 
az Új Korszak c. pedagógiai la-
pot, cikkeket írt az ungvári 
Munkás Újságba. 1939-ben le-
tartóztatták, rendőri felügyelet 
alá helyezték. Ebben az időben 
egy darabig Fancsikán tanított, 
majd behívták katonának. 1944 
őszén többedmagával megszö-
kött és a partizánok által ellen-
őrzött hegyekbe ment. 1944 
őszén Beregszász párttitkára is 
volt. 1945 januárjától Magyar-
országon élt, 1961-től volt mű-
velődésügyi miniszter. — M. 
Lendület (г., Bratislava, 1936); 
Az osztály zendülői (г., Bp., 
1949); Oktatásügyünk tovább-
fejlesztéséről (Bp., 1964). 

írod. Dobozy Imre: Búcsú he-
lyett (Élet és írod., 1973. 29. 

sz.); Sándor László: A Sarló írói 
és művészei (Alföld, 1978. 8. 
sz.); Dupka György: Valami hi-
ányzott ebből a regényből (Ka-
lendárium '86, Uzshorod, 1985); 
Balogh Edgár: Tíz nap Szegény-
országban (Bp., 1988). 

Illés Béla, Lipner (Kassa, 
1895. márc. 22. — Bp., 1974. 
jan. 5.). író, újságíró. Kossuth-
díjas (1950, 1955). Gyermekko-
rát és ifjú éveit Beregszászban 
és Szolyván töltötte. Bereg-
szászban járt elemi iskolába, 
majd gimnáziumba. Jogi tanul-
mányokat a budapesti tudo-
mányegyetemen folytatott, 
1916-ban doktorált. 1916-ban a 
Nyugat közölte első írását. 
1918-ban bekapcsolódott a 
munkásmozgalomba. A Tanács-
köztársaság bukása után Bécs-
be emigrált, majd 1920—21-ben 
Kárpátalján illegális párttevé-
kenységet folytatott, az ungvári 
Munkás Újság szerkesztője volt, 
s egyben a Kassai Munkás kár-
pátaljai tudósítója is. Riportjait 
betiltotta a helyi cenzúra, anya-
gukat ezért novellákban dolgoz-
ta fel. Az erdő rémmeséi, Ruszin 
Petra temetése, Történet a Ver-
hovináról, Meghalt a Mari, 
Suhaj legendák kötetbe össze-
gyűjtve is megjelentek 1921-
ben Pozsonyban. Letartóztatták, 
majd kiutasították Csehszlová-



kiából. Előbb Bécsbe, majd a 
Szovjetunióba emigrált. A 
Moszkvában 1929-ben megje-
lent Ég a Tisza című regényében 
a Tanácsköztársaság kárpátal-
jai eseményeit dolgozta fel. 
Ugyanez a témája a Kárpáti 
rapszódia (1939) c. regényének, 
amely az író ifjúságát eleveníti 
fel, és sok epizódja Beregszász-
banjátszódik. AII. világháború-
ban a szovjet hadsereg önkénte-
seként vett részt. 1942-től 
őrnagyként a magyar hadifog-
lyok ügyeit intézte. 1944. szept. 
26-án Lvovban az ő szerkeszté-
sében jelent meg a Magyar Új-
ság, amelynek egy ideig Munká-
cson a Csillag Szállodában 
működött a szerkesztősége. A 
szovjet hadsereg kárpátaljai 
,honfoglalásának" a történetét a 
Honfoglalás (1954) c. regényé-
ben mutatta be. 

írod. Diószegi András: I. B. 
alkotásai és vallomásai tükré-
ben (Bp., 1966); Botka Ferenc: 
Jelszótól a világképig (Bp., 
1982); A beregszászi magyar 
gimnázium története. 1864— 
1989. (Bp., 1990). 

Ilosvai Selymes Péter (XVI. 
sz.). Énekszerző. Iskolamester 
lehetett Nagyidán Perényi Fe-
renc birtokán 1548 körül. Toldy 
Ferenc irodalomtörténetében 
Idari Péter néven volt ismere-

tes, mert tévesen olvasták nevét 
Nagy Sándorról szóló históriájá-
nak kezdőbetűi alapján. Egyik 
éneke (Szent Pál apostol) végén 
a versfejekben Sericeus Ilosva-
nusnak nevezte magát, innen a 
feltételezett Selymes mellékne-
ve. 1554-ben Szatmáron, 1568-
ban Abaújszántón, 1570-ben a 
Szilágyságban élt. Munkássága 
feltehetően a Királyháza mellet-
ti Nyalábvárban ért véget. Éle-
téről kevés adat maradt fenn, 
bár Tinódi mellett a legterméke-
nyebb énekszerzőnk volt. Leghí-
resebb műve a Toldi Miklósról 
szóló monda megverselése (Az 
híres neves Tholdi Miklósnak je-
les cselekedeteiről és bajnoksá-
gairól való história. Debrecen, 
1574). Ezt a művét Perényi Ist-
vánnak, Ugocsa megye főispán-
jának ajánlotta. Feltehetően az 
ő könyvtárukban bukkanhatott 
a Toldi jeles cselekedeteit meg-
örökítő történetekre. Ő is foly-
tatta Görcsöni Ambrus Mátyás 
királyról szóló históriáját^ amely-
nek anyagát szintén a királyhá-
zi Nyalábvárban gyűjthette. A 
Perényiek őrizték meg Bonfini 
Mátyás uralkodásáról szóló tör-
ténetét és Galeotto Marzio Má-
tyás király jeles cselekedeteit és 
bölcs mondásait megörökítő mű-
vét. Ilosvai históriájában fel-
használta Bonfini művét, de sok 



olyan eseményt is beleszőtt, 
amelyet szájhagyományból is-
mert. A Mátyásról szóló mű 
megírásakor Ilosvai a nagybá-
nyai iskola tanítója lehetett, de 
a Perényiekhez fűződő kapcsola-
tát élete végéig ápolhatta. — M. 
Műveinek utolsó kiadása Szi-
lády Áron gondozásában (Régi 
Magy. Költők Tára, IV. Bp., 
1883). 

írod. Moller Ede: I. P. és 
Arany János (Bp., 1973); Egyet. 
Philol. Közi., 1891; Irodalom-
tört. Közi., 1891; Figyelő II. 
1877. 22., 1. XIV. 1883. (Komá-
romy András); Horváth János: A 
reformáció jegyében (Bp., 1953); 
Lévay Edit: I. S. P. ismeretlen 
históriás éneke Mátyás király-
ról (ItK. 1978. 5—6. sz.); Keresz-
tyén Balázs: Mostan emlékezem 
az elmúlt időkről (Kalendárium 
'87, Uzshorod, 1986). 

Ilosvay család (XIV. — XIX. 
sz.). Osi nemesi család Bereg, 
Bihar, Szatmár és Ugocsa vár-
megyében. Első ismert őse Ta-
tamér, akinek az unokáját 1330 
után telepítette le Károly Ró-
bert Máramarosban, míg Miklós 
és Makszim 1330—34 között 
Beregben kapott birtokot. A csa-
lád a XV. században szerezte 
meg egészben az ilosvai uradal-
mat, amelyre 1460-ban királyi 
adománylevelet nyert. A család 

sok ismert személyiséget adott 
a magyar történelemnek. 

írod. Petrovay György: Az I.-
család története (Turul, XIV. 
köt.) 

Ilosvay Dániel, nagyilosvai 
(1780 körül — 1844. aug. 27.). 
Bereg megye főszolgabírája. 
1814-ben Bereg megye táblabí-
rája, 1825—28 között főszolga-
bíró. Az Erk hegyen épült úri 
lakban halt meg. — M. Beszé-
de... (Beszédek, melyek Vajai 
Vay Ábrahám... Borsodvárme-
gye volt első alispánja... Bereg 
vármegyében főispáni helytartói 
hivatalába 1830. jún. 22. Bereg-
szász városában... lett béiktatá-
s a... alkalmatosságával tarttattak... 
cz. munkában többek beszédé-
vel együtt Sárospatak, 1830). 

írod. Petrovay György: I. D. 
(Turul, 1896). 

Ilosvay György, nagyilosvai 
(Ilosva, 1780 — Pest, 1853. nov. 
25.). Helyettes alispán és föld-
birtokos a Bereg megyei Ilos-
ván. 1803-ban Bereg megye 
táblabírája, 1805-ben tiszti al-
ügyész, 1814r-ben főügyész, 
1822-ben helyettes alispán. 
Idős korában Pestre költözött, 
ahol rablógyilkosság áldozata 
lett. — M. Házi adó s annak el-
vállalásával honunk és alkot-
mányunk szilárditása (Pesti 
Hírlap, 1843. 234. sz.) 



írod. Petrovay György: I. Gy. 
(Turul, 1896). 

Ilosvay Lajos (Tiszaújlak, 
1861. jún. 1. — ?, ?). Róm. kat. 
lelkész. Apja Tiszaújlakon volt 
városi jegyző. A szabadság-
harcban kapitány. A családi ne-
ve Ilosvay Borbély volt, de a 
szabadságharc leverése után az 
előnevét tartotta meg. Lajos 
középiskolai tanulmányait a 
szatmári kat. gimnáziumban 
végezte. Ugyanitt hallgatta a 
teológiát. 1884. okt. 8-án szen-
telték föl pappá. 1892-ig Nagy-
bányán, Szatmáron és Mára-
marosszigeten káplánoskodott. 
1892-től plébános lett Visken. 
Káplán korában cikkeket írt a 
helyi lapokba. Munkatársa volt 
a Pozsonyban megjelenő Jó 
Pásztor c. folyóiratnak. — M. A 
legszentebb rózsafüzér titkai 
egyházi beszédekben (Szatmár, 
1894). 

Ilosvay Sámuel, nagyilosvai 
(Ilosva, 1775. dec. 5. — Buda, 
1836. nov. 4.). Helytartósági tit-
kár, földbirtokos. Ilosvay János 
és Szigethi Tóth Erzse fia. 
1803-ban Bereg megye táblabí-
rája volt, aztán Budán a hely-
tartótanács titkára lett. — M. 
Palugyay története (Pest, 1807). 

István, V. és Kárpátalja (?, 
1239 — ?, 1272. aug. 6.). Király 
(1270—72). IV. Béla idősebb fia. 

Apja már 1245-ben megkoro-
náztatta. 1261-ben Erdély kor-
mányzatát bízta rá. 1262-ben 
független tartományt követelt, s 
1264-ben fegyveresen fordult 
apja ellen. A király egy időre 
visszaszorította a fiát a Barca-
ságba, de az azután visszafog-
lalta Erdélyt, s 1265 márciusá-
ban Isaszegnél döntő győzelmet 
aratott. Ezután Erdélyben és a 
Tiszántúlon független uralkodó-
ként kormányzott. Feltehetően 
az ő idejében épült Beregen vár, 
amelyről később a vármegye a 
nevét is kapta. A beregi vár nyo-
mai a Kanfertő nevű helyen még 
a múlt század végén is látszot-
tak. Az Ugocsa megyei erdőura-
dalom központjaként V. István 
korában jött létre Királyháza, 
amely az itt épült királyi házról 
kapta nevét. Ugyancsak ő aján-
dékozta Visket a tiszai vámmal 
és tartozékaival a Hunt-Páz-
mán nemzetségből származó 
Achiles testvéreinek, Mykovnak 
és Chepánnak. A bányaművelés 
hatására Máramarosban foko-
zatosan nőtt a műveltség. 
Templomok, iskolák épültek. 

Izay Károly (1887 — 1938). 
Festőművész. Révész Imre 
egyik legtehetségesebb tanítvá-
nyaként végezte el a budapesti 
akadémiát. A beregszászi gim-
náziumban 1921-től 1935-ig 



mennyiségtant, ábrázoló geo-
metriát, rajzot, szépírást és 
rendkívüli tantárgyként kézi-
munkát tanított. Az utána ma-
radt nem nagy számú alkotás 
átütő tehetségről árulkodik. Kü-

lönösen szépek szénnel készült 
bravúrosan rajzos, finoman lé-
lekelemző arcképei. 

írod. Balla László: Kárpátalja 
képzőművészete (Pánsíp, 1993. 
2. sz.) 



J 

Jakab Péter (Szinyérvár-
alja, 1835. máj. 31. — ?, ?). Ügy-
véd, lapszerkesztő. Iskoláit 
Nagybányán és Szatmáron vé-
gezte. 1852—55 között jogot 
hallgatott a pesti egyetemen. 
1856-ig a szatmári kir., 1858-ig 
a bécsi országos törvényszéken 
dolgozott, ahonnan először a 
máramarosszigeti törvényszék-
hez segédnek, majd 1860-tól az 
eperjesi kir. törvényszékhez tit-
kárnak nevezték ki. 1868 végéig 
a Máramaros megyei törvény-
szék főszolgabírája volt s 
gyakorló ügyvéd. 1874-től az 
ügyvédi kamara elnöke Mára-
marosszigeten. 1881-ben fiata-
lon elhunyt egyetlen fia, akinek 
az emlékére alapítványt tett egy 
lány árvaház alapjára és a má-
ramarosi közkórház javára. Ál-
landó munkatársa volt a Mára-
maros c. lapnak, cikkei jelentek 
meg az Idők Tanújában, a Tano-
dai Lapokban, a Hazánkban, a 

Pesti Naplóban és más újságok-
ban. Máramaros megye egyete-
mes leírásában (1876) Az ügyvé-
di kamara Szigeten c. múnkája, 
a Szilágyi Albumban (1885) egy 
elbeszélése jelent meg. 1870-tól 
1872-ig szerkesztette a Szigeti 
Közlönyt. 

Jakab Péter, ifj. (Márama-
rossziget, 1864. okt. 15. — 
Nagyszőlős, 1881. okt. 21.). Jog-
hallgató a budapesti egyetemen. 
Jakab Péter ügyvéd fia. Iskoláit 
Máramarosszigeten és Buda-
pesten végezte. Első évfolyamos 
hallgató volt, amikor a nagyszó-
lősi szüreten hirtelen halál érte. 
Verseket írt a máramarosi és a 
budapesti lapokba, a Magyaror-
szágba és a Nagyvilágba (1880. 
44. sz.) 

Jak Sándor, Jakubovits 
(Pesterzsébet, 1898 — Bp., 
1980). Újságíró, költő. Gyer-
mekkorában került Tiszaújlak-
ra, majd Beregszászba, ahol ké-



sobb újságíróként és 1922-tól 
1938-ig a Beregi Újság szer-
kesztőjeként dolgozott. A 30-as 
években itt adta ki Neked 
írom... címmel verseskötetét. 
Kapcsolatban állt Győry Dezső-
vel, Czabán Samuval és Simon 
Mózessel. 1944-ben koncentrá-
ciós táborba hurcolták. A bereg-
szászi deportálás és a haláltábor 
borzalmait Emberek a máglyán 
(Bp., 1960) című emlékiratában 
örökítette meg. A háború után 
különböző budapesti lapok 
munkatársaként és szerkesztő-
jeként tevékenykedett. 

írod. Váradi-Sternberg János 
— Dupka György: Arccal nap-
kelet felé (Kalendárium .'84, 
Uzshorod, 1983); Dupka György: 
Kisebbségi ének a beregi ró-
nán. Kárpátaljai írók antológiá-
ja. 1919—1944. (Ungvár—Bp., 
1992). 

Janka Gyula, ardai (Bereg-
som, 1845. ápr. 10. — ?, ?). Ev. 
ref. lelkész volt Barkaszón. Cik-
kei jelentek meg a Sárospataki 
Füzetekben (XI. 1867. A görög 
és a héber prófécia története; 
XII. 1868. Pál Korinthusban); 
írt még a Prot. Egyh. és Iskolai 
Lapba s a Beregbe, amelynek 
munkatársa volt. 

Janka József, ardai (?, 1802 
körül — Zápszony, ?). Ev. ref. 
lelkész volt Beregszászban és 

Zápszonyban. Költeményei a 
Koszorúban (1833), a Parthe-
nonban (1834) jelentek meg. 
Költeményt írt báró Eötvös Ig-
nác Gömör és Kis-Hont várme-
gye főispáni székébe való beik-
tatása alkalmából (1818). — M. 
Rövid beszéd, melyet ... Bereg 
vármegye tiszti kara újítását 
megelőzött napon történt szent 
lélek segítségül hívása alkalmá-
val a reformátusok beregszászi 
templomában 1837. jún. 20. el-
mondott. (Debrecen, 1837. Végén: 
Beregvármegyének 1837. jún. 21. 
tisztválasztási közgyűlése alkal-
mával elmondott beszédek). 

Janka Kálmán, ardai (Bar-
kaszó, 1873 — ?, ?). Kir. tör-
vényszéki aljegyző volt Nagy-
szentmiklóson. Költeményei, 
elbeszélései jelentek meg az Er-
délyi Híradóban, az Ország-Vi-
lágban, a Munkácsban, a Vasár-
napi Újságban, a Vidéki Költők 
Albumában (Kassa, 1896). A 
Bereg c. lap munkatársa volt. 

Janka Sándor (Beregsom, 
1847. márc. 16. — ?, ?). Állami 
polgári iskolai tanár, ev. ref. lel-
kész, lapszerkesztő. Iskoláit Sá-
rospatakon végezte. Már fiata-
lon érdeklődött az irodalom 
iránt, az Erdélyi-önképzőkör-
nek és az ifjúsági olvasóegy-
letnek volt az elnöke. Több 
pályázaton pályadíjat nyert. 



1869-ben Beregszászba ment 
tanárnak az ev. ref. gimnázium-
ba, majd az állami reális-
kolában tanított magyar, latin 
és német nyelvet. Elnöke volt a 
Beregmegyei Irodalom- és Mű-
pártoló Egyesületnek, választ-
mányi tagja a Beregmegyei Köz-
művelődési Egyesületnek, a 
Beregmegyei Kaszinónak. 1870-
ben papi vizsgát tett. 1874-ben 
ő indította útjára a megye kul-
turális életében hosszú ideig je-
lentős szerepet játszó Bereg cí-
mű vegyes tartalmú lapot, 
amelynek 1874. jan. l-jétől 
1876. jan. 2-ig, 1879-től 1890. 
márc. 2-ig, 1895-től harmadszor 
is szerkesztője lett. Több mint 
ezer cikke jelent meg a Fővárosi 
Lapokban, a Pesti Naplóban, a 
Budapesti Hírlapban, a Bereg-
ben, a Beregmegyei Tanügyben. 
— M. Janka Sándor válogatott 
művei I—II. (Beregszász és Mun-
kács, 1891); A Bereg története 
1874—1896. (Beregszász, 1896); 
A Bereg története 1874—1900. 
(Bereg, 1900. jan. 7., 1. sz.). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája II. 
(Ungvár, 1881); Ország-Világ, 
1890. 51. sz. arckép; M. Könyvé-
szet, 1891; Bereg, 1891. 23. sz.; 
Bereg, 1901. 1. sz.. 

Jászai Mari (Ászár, 1850. 
febr. 24. — Bp., 1926. okt. 5.). 

Színésznő, a magyar színjátszás 
kiemelkedő egyénisége. 1891. 
augusztus első napjaiban há-
romszor is fellépett Ungváron. 
Első este Stuart Mária szerepé-
ben, majd az Elektrában, s har-
madik este a Phaedra címszere-
pében. A színkör mind a három 
este zsúfolásig megtelt a lelke-
sült közönséggel. 1893. jún. 28-
án Beregszászban az Arany 
Oroszlán szálloda dísztermiben 
lépett fel Hilgerman Laura, az 
operaház művésznője és Polónyi 
Elemér zongoraművész közre-
működésével a Beregmegyei 
Közművelődési Egyesület javá-
ra rendezett „művészi estélyen". 
Jászai Mari Kiss József Jehovah 
с. költeményét, a Pázmán lovag 
és az Ágota kisasszony c. költe-
ményeket adta elő „felséges mű-
vészi színezéssel, frappáns ha-
tással; frenetikus tapsokra 
ragadtatva a közönséget". 

írod. Bereg, 1893. júl. 2.; 
Szlávik Sándor: Jászai Mari te-
rületünkön. (Kárpáti Igaz Szó, 
1987. aug. 29.) 

Jászay Pál (Abaújszántó, 
1809. febr. 9. — Abaújszántó, 
1852. dec. 29.). Történetíró, az 
MTA tagja (1. 1836, r. 1841). Ha-
lála előtt több hónapot töltött 
Munkácson Miticzky József ura-
dalmi főügyész házában, tanul-
mányozva a város és a környék 



történetét. Tanulmánya jelent 
meg az Új M. Múzeum (1850— 
51) számaiban Munkács és 
Szolyva történetéről. 

Jovanovits János (Ráckeve, 
1844. nov. 19. — ?, ?). Hírlapíró. 
A gimnáziumot Pesten, Ungvá-
ron és Egerben végezte. Jogot is 
Egerben tanult. Már itt szer-
kesztője volt a Buzogány c. élc-
lapnak (1868—69). 1871-72-
ben Pesten belmunkatársa volt 
a Gyors Posta c. napilapnak és 
a Csodabogár c. élclapnak. 
1874-ben lett főmunkatársa az 
Ungváron megjelenő Ung c. 
hetilapnak. 1876—77-ben az 
Egyetértésnek volt a belmunka-
társa Pesten. 1880-ban Ungvá-
ron megindította az Ungvár c. 
hetilapot. Ezt 1881 végén meg-
szüntette, s helyette dec. 4-én 
megjelentette az Ungvári Köz-
lönyt, amelyet 1892-ig szer-
kesztett. О jelentette meg az 
Ungmegyei Naptárt 1875-re, s 
az Ungvári Naptárt szépiro-

dalmi tartalommal. 1893-tól a 
Kelet е., a magyarországi görög 
katolikusok érdekeit képviselő 
hetilapnak a szerkesztője volt 
Ungváron. 

Juhász Kálmán (Nyíregy-
háza, 1830. aug. 12. — ?, ?). Se-
bész, járási orvos. Iskoláit Bu-
dapesten és Eperjesen végezte. 
1848-ban honvéd lett és a 43. 
zászlóaljban végigküzdötte a 
szabadságharcot, majd 1854-
ben a pesti egyetemen sebészi 
oklevelet szerzett. 1875-tól já-
rási orvos lett a Bereg megyei 
Alsóvereckén, 1884-től Szoly-
ván működött. Cikkei a Sza-
bolcsmegyei Közlönyben (Tájé-
kozások Nyíregyháza múltjából. 
1879—80; Honnan kapta Nyír-
egyháza nevét és mikor kapta. 
1880; Az eszenyi kastély és a 
Miczbán család. 1880; Szabolcs 
megye őslakói a magyarok bejö-
veteléig. 1882) és a Bereg c. lap-
ban jelentek meg, néha Torzon 
álnéven. 
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Kálmáncsehi Sánta Már-
ton (Kálmáncsa, 1500 körül — 
Debrecen, 1557. dec.). Ref. püs-
pök, a magyar reformáció egyik 
vezéralakja. 1523-ban a krak-
kói egyetemre iratkozott be Dé-
vai Bíró Mátyással együtt. Az 
1524—25-ös tanévben a ma-
gyar tanulók házának seniori 
tisztét viselte. 1538-ban jelen 
volt azon a hitvitán, amely Se-
gesváron Szegedi Gergely Fe-
renc rendi szerzetes és a protes-
táns Szántai István között ment 
végbe. Ekkor Gyulafehérváron 
volt kanonok s az ottani iskola 
rektora, de már az új valláshoz 
húzott. 1541-ben Wittenbergbe 
ment Luther Mártonhoz. 1543 
körül Sátoraljaújhelyen volt 
pap, 1548-ban pedig Mezőtú-
ron, 1550-ben ismét Sátoralja-
újhelyen. 1551-től Munkácson a 
katolikusoktól elfoglalt temp-
lomban rendes lelkészként Kál-
vin tana szerint terjesztette az 

új hitet. 1552. december elsején 
a beregszászi zsinaton elnökölt. 
Itt történt a kálvinizmusnak a 
lutheranizmustól való elszaka-
dása, s az úgynevezett „magyar 
hit"-nek a megalapítása. Radán 
Balázs beregszászi lelkész halá-
la után „prédikátor volt Bereg-
szász mezővárosban, melyet 
Munkács vára tartozékaként 
Petrovich Péter kapott meg Fer-
dinánd királytól". 1553-ban, 
Szenczi Molnár Albert állítása 
szerint, „átallövi az barát Kál-
máncsehi Márton prédikátort 
Beregszászban". Ebben az év-
ben Radán Balázst lőtte le egy 
barát a beregszászi templom-
ban, de lehetséges, hogy Kál-
máncsehit is megsebesítette, 
mert a katolikusok ezután a 
Sánta jelzővel illették. Bereg-
szászból Kálmáncsehi Debre-
cenbe került. 1554 körül többek 
állítása szerint már ev. ref. püs-
pök volt. Debrecenben kihordat-



ta a Szent András templomból a 
képeket, amelyeket a luthera-
nizmus meghagyott. 1555-ben 
fő pártfogójával, Petrovich Pé-
terrel együtt Erdélybe ment, s 
Kolozsvárott hatalmas szónoki 
erővel hirdette az úrvacsora tár-
gyában a Kálvin-féle nézeteket. 
Nemcsak szóban, de írásban is 
kifejtette álláspontját. Vitapart-
nerei Heltai Gáspár tudós író és 
nyomdász s a lángeszű Dávid 
Ferenc voltak. Dávid Ferenc ösz-
szeállította és 1556. júl. 16-án 
„A kolozsvári papok felelete 
Kálmáncsehinek az úrvacsora 
ügyében" cím alatt latin nyelven 
kiadta válaszaikat. Kálmáncse-
hi vitairata azonban nem ma-
radt fenn, de „a magyar vallás"-t 
mégis népszerűvé tudta tenni 
Erdélyben. Az 1557. jan. 13-án 
tartott nagyszebeni zsinaton a 
lutheránusok a kálvinizmust el-
ítélték, s Kálmáncsehi és hívei 
ellen 1557. júl. 13-ra Kolozsvár-
ra egy újabb zsinatot hívtak ösz-
sze. Kálmáncsehi ezen a zsina-
ton betegsége miatt nem 
jelenhetett meg. Helyette Szege-
di Lajos vitázott volna, de egy-
maga nem mert szembeszállni a 
lutheránusokkal. Kálmáncsehi 
Márton pedig még az évben 
meghalt, „eltemettetett Szent 
Tamás napján" Debrecenben. 
Fennmaradt egy általa szer-

kesztett Graduál, énekeskönyv 
himnuszokkal. 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1860); M. 
Könyv Szemle. 1876. 83.; 1882. 
267; Történelmi Tár 1890; Be-
reg 1892. okt. 30., nov. 8., nov. 
13.; Pap Gusztáv: K. S. M. (Bp., 
1935); Révész Imre: Magyar Re-
formátus Egyháztörténet, I. 
(Bp., 1938); Horváth János: A 
reformáció jegyében (Bp., 1953). 

Kaminski Petrónius (? — 
1710. szept.). Gör. kat. püspök. 
Kezdettől fogva II. Rákóczi Fe-
renc híve. A fejedelem többször 
alkalmazta lengyelországi dip-
lomáciai küldetésekben. Kolon-
tói apát volt, amikor 1707. febr. 
28-án Rákóczi kinevezte mun-
kácsi püspökké. Kinevezését 
sem a császár, sem a pápa nem 
ismerte el, s az előbbi Hoder-
marszki Józsefet, az utóbbi Vin-
niczky György pfzemysli püspö-
köt nevezte ki. A tényleges 
hatalmi helyzet azonban Ka-
minskinak kedvezett, aki halá-
láig ellátta a püspöki teendőket, 
s több ízben követségben járt az 
orosz cárhoz is. 

Kaminszky Géza (Ordarma, 
1854. febr. 16. — ?, ?). Tanár. 
Ung megyei gör. kat. lelkész 
családból származott. Gimnázi-
umi tanulmányait Ungváron vé-



gezte. 1873-ban a Munkács egy-
házmegyei növendékpapok so-
rába vették fel. Budapesten ta-
nult a központi papnevelő 
intézetben. 1877-ben szentelték 
pappá. 1878-ban nevezték ki az 
ungvári kir. kat. énektanító-
képző tanárának. 1892-ben az 
újjáépült intézet igazgatója lett. 
Az intézet százéves jubileumára 
írta munkáját, az intézet törté-
netét. — M. Emlék-Album 
(Ungvár, 1894). 

írod. Vadnay József: Tanfér-
fiak Albuma (Nagyvárad, 1896). 

Kardos Ignác, Krompaszky 
(Szolnok, 1854. júl. 29. — ?, ?). 
Tanár. Szepes megyei erdész 
családjából származott. 1877-
ben az Ung megyei Pálócon Ha-
dik-Barkóczy Ilona grófnő sze-
retetházában kezdte meg a 
tanítóskodást. 1878-ban Iglón 
képesítő vizsgát tett. 1883-ban 
Makón tanítóskodott, majd 
1884 októberében az ungvári ál-
lami iskolába nevezték ki, ahol 
1891—94 között igazgató volt. 
1894-ben a szekszárdi polgári 
iskolába nevezték ki. Krom-
paszky családi nevét 1891-ben 
változtatta Kardosra. Pedagó-
giai és szépirodalmi cikkei jelen-
tek meg a Néptanítók Lapjában, 
a Népnevelők Lapjában, a Kis-
dednevelésben, az Ungmegyei 
Tanügyben, az Ungban, az Ung-

vári Közlönyben, az ungvári Ke-
letben, a Szekszárd és Vidéké-
ben. Megírta az ungvári állami 
népiskola történetét is. — M. 
Földrajzi előfogalmak és Ung 
vármegye földrajza. Az elemi 
népiskolák III. osztálya számá-
ra (Ungvár, 1885). 

Karlovszky Gusztávné, Mi-
ticzky Ida (Munkács, 1833. ápr. 
16. — Bp., 1898. aug.). Regény-
és novellaíró. Bereg megyei fő-
ügyész lánya. Szülei gondos ne-
velésben részesítették. Anyja 
zongorázni és festeni tanította. 
Jászay Pál, a történetíró halála 
előtt több hónapot töltött Mun-
kácson házuknál, s tőle tanulta 
meg szeretni a történelmet. Ap-
ja 1845-ben meghalt, s egy 
távoli rokonához, Balogh Fe-
renchez, Schönborn gróf jószág-
igazgatójához költözött, ahol a 
francia, német és angol iroda-
lom remekeivel ism'erkedhetett 
meg. 1852. okt. 11-én férjhez 
ment Karlovszky Gusztáv ügy-
védhez Munkácson. A férjét 
1862-ben Kecskeméten főü-
gyésszé választották. Itt ismer-
kedett meg Ferenczy Idával, 
őelőtte olvasta fel első regényét. 
Irodalmi munkásságára befo-
lyással volt sógora, Ilucz Oláh 
János, akinek a házánál Pesten 
megismerkedett Kemény Zsig-
mond báróval, aki szintén buz-



dította a regénjárásra. Amikor 
féijét kir. táblabírónak nevezték 
ki, Budapestre költöztek. Uta-
zást tett Bajorországban, Svájc-
ban és Olaszországban. 1868-
ban ismerkedett meg Veresné 
Beniczky Herminnel és tevé-
keny részt vett az országos nő-
képzó' intézet megalakításában. 
1878-ban elhunyt a férje. Nagy 
gondot fordított fiai nevelésére. 
Endre országos allevéltárnok, 
Bertalan festőművész Mun-
kácsy Mihály tanítványa, Géza 
gyógyszerész és szerkesztő lett. 
Első irodalmi kísérlete Goethe 
Mignonjának a fordítása volt, 
amely a Hölgyfutárban (1862) 
jelent meg. A Fővárosi Lapok-
ban több elbeszélése is napvilá-
got látott, amelynek egy része a 
Rákóczi-szabadságharc idejéről 
szólt. „Néhány lap egy munkácsi 
hölgy naplójából" címmel meg-
írta visszaemlékezéseit a sza-
badságharcról és az azt követő 
megtorlásról (Magyarország és 
a Nagyvilág). Egyik elbeszélé-
sének a munkácsi várban ra-
boskodó Kazinczy, egy másik-
nak a munkácsi vashámor 
szobrásza a hőse. Érdekes 
visszaemlékezéseket közölt Mun-
kácsy Mihály gyermekkoráról, a 
munkács—lavocsnei vasútépít-
kezésról, a munkácsiak fürdőzé-
séről, a beregi vadászatokról. 

Ezekből megismerhető a múlt 
századi Munkács társadalmi 
élete. — M. Egy vadász-szín-
játék a Verchovinában (Vadász 
és Versenylap, 1871); Egy mun-
kácsi rab története I—II. (regé-
nyes korrajz, Pest, 1868—69); 
Regék a drágakövekről (Bp., 
1889). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája II. 
(Ungvár, 1881). 

Karlowszky Károly Lajos 
(Nyíregyháza, 1810 — Szolyva, 
1875. aug. 20.) Orvosdoktor. 
1835-ben a pesti egyetemen 
nyert orvosdoktori oklevelet, az-
után Nyíregyháza város főor-
vosa volt. A Szolyvától nem 
messze levő ásványvízforrások-
nál gyógyfürdőt alakított ki az 
Alekszandrovica-hegy oldalán 
egy fából készült fürdőházzal, 
zuhanyozóhelyiséggel. Felújítot-
ta a Hársfalva (Nelipino) mellet-
ti fürdőhelyet is. — M. A szoly-
vai és a ploszkói savanyúvizek 
rövid leírása természet-, vegy-
és kórtani tekintetben. (Szeged, 
1855); A hársfalvi ásványvíz 
(Fürdői Lapok, 1868); A gyógy-
fürdők és égvényes savanyúvi-
zek alkatrészeinek hatása és 
használatáról különösen Hárs-
falvára alkalmazva. írta külö-
nösen fürdővendégek számára 
(Eperjes, 1871). 



írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1860). 

Kassai Antal (Bercsényifal-
va, 1921. febr. 24. — Ungvár, 
1992). Festőművész, életműve a 
kárpátaljai festőiskola törekvé-
seinek első nagy, átfogó szin-
tézise. Erdész családból szár-
mazott. Az ungvári ruszin 
gimnáziumba járt. Gimnazista-
ként Boksay tanítványa. Teljes 
mértékben autodidakta, semmi-
féle képzőművészeti főiskolán, 
még a rövid életű ungvári főis-
kolán sem tanult. 1945 után 
pénzügyi vezető tisztviselőként 
dolgozott. 1946-ban a képzőmű-
vészeti kivitelező vállalathoz 
került: talpra kellett állítania a 
nehéz gazdasági helyzetbe ju-
tott intézményt. Ezt a feladatát 
pénzügyi szakemberként sikere-
sen el is végezte, s itt került köz-
vetlen kapcsolatba a művészek 
világával, ettől az időtől kezdett 
komolyan festeni. Művészi pá-
lyája ezután egyenes vonalúan 
fölfelé ívelő, törésektől mentes, 
sima volt. 1947-től rendsze-
resen kiállított a területi, 1951-
től a köztársasági és 1952-től az 
össz-szövetségi tárlatokon. Al-
kotásaival megismerkedhettek 
Kijev, Moszkva, Lemberg, Har-
kov, Riga, Vilnyusz, Tallinn, Do-
nyeck, Szimferopol, Tbiliszi, Ba-

ku tárlatlátogatói. Képeit Len-
gyelországban, Csehszlovákiá-
ban, Magyarországon, Francia-
országban és másutt is 
kiállították. 1961-től 1976-ig a 
képzőművészeti szövetség kár-
pátaljai szervezetének elnöke 
volt. Irányítása alatt fordult a 
szervezet, amennyire lehetett, 
az alkotói problémák felé, meg-
kezdődtek a szomszédos orszá-
gok művészeivel — így a kelet-
magyarországi alkotókkal is — 
közösen rendezett festőtáboro-
zások. 1964-ben Olaszországba, 
1965-ben Norvégiába utazott. 
1984-ben önálló tárlattal mu-
tatkozott be Budapesten. „Kas-
sai pályájának első felében imp-
resszionista, de látásmódjába 
később egyre erőteljesebben be-
törnek a posztimpresszionizmus 
elemei, s igen impulzív, lendüle-
tes, érdekes térépítésű, tetsze-
tős, dekorativitásukban is mé-
lyen lírai alkotások kerülnek ki 
a keze alól." 

írod. A. Kassaj (Ukrán nyelvű 
kismonográfia G. Sz. Osztrovsz-
kij előszavával. Kijev, 1969); 
Balla László: Mint korunk: zak-
latott (Kárpáti Kalendárium, 
1971); Balla László: Kassai An-
tal 60 éves (Kalendárium '81. 
Uzshorod, 1980); A. M. Kassaj. 
Liricsnyi pejzazsi Karpat. (Ka-
talógus О. V. Prihogyko elősza-



vával. Uzshorod, 1987); Balla 
László: Erdélyi Béla és kortár-
sai. (Ungvár—Budapest, 1994). 

Kazinczy András (? — 
1728). Ung megye alispánja, Ka-
zinczy Ferenc dédnagyapja. Ap-
ját, Kazinczy Péter országbírót 
és ítélőmestert a Wesselényi-
féle összeesküvésben való rész-
vétele miatt Báthori Zsófia és 
Kiss Imre páter közbenjárásá-
val, pénzbüntetés lefizetésével 
és vallásának a megváltoztatá-
sával lehetett csak megmenteni. 
András.tanulmányait Kassán és 
Nagyszombatban a jezsuitáknál 
folytatta. Sógora, Tussay Már-
ton azonban ellopta Nagyszom-
batból s visszatérítette a ref. 
vallásra. Vinnai Ödönfi Erzsé-
betet vette feleségül, akinek a 
kezével elnyerte a vinnai várat. 
1680-ban lett Ung megye al-
ispánja. A Rákóczi-szabad-
ságharc idején a zempléni és az 
ungi felkelt nemesség főkapi-
tánya, s e megyéknek az ónodi 
országgyűlésen a követe. Fia, 
Dániel volt Kazinczy Ferenc 
nagyapja. Mátkájához, Vinnai 
Ödönfi Erzsébethez írt két 
költeményét 1685-ból Kazinczy 
Ferenc közölte az Orpheusban 
(11. 1720.). Naplója 1683-tól 
kezdve kéziratban maradt fenn 
a Radvánszky család levéltárá-
ban. 

Kazinczy Ferenc és Kárpát-
alja (Érsemlyén, 1759. okt. 27. 
— Széphalom, 1831. aug. 22.). 
író, a korabeli magyar irodalom 
és nyelvújítás vezéralakja, az 
MTA rendes tagja (1830). 1786-
tól a kassai tankerület elemi is-
koláinak felügyelőjeként több-
ször ellátogatott Ungvárra. 
Levelezett Bacsinszky András 
gör. kat. püspökkel és a megye 
vezetőivel. Működésének ideje 
alatt orosz elemi iskolák nyíltak 
Munkácson, Huszton, Técsón, 
zsidó iskola Ungváron. Fogságá-
nak egy esztendejét Kazinczy a 
munkácsi várban töltötte. Fo-
golytársaival együtt 1800. aug. 
21-én érkezett Beregszászba. A 
vásárra gyűlt emberek gyü-
mölccsel ajándékozták meg a 
foglyokat, az alispán tokaji bort, 
kenyeret, húst, édességet kül-
dött nekik. 23-án Gáton ebédel-
tek, 25-én érkeztek meg Mun-
kácsra. Az író a vár nyugati 
részén álló épület harmadik 
emeletének negyedik cellájában 
raboskodott. Ereklyéi között 
őriznek egy kis piros bőrkötésű 
könyvet, amelynek tiszta lapján 
ez a bejegyzés olvasható: „Dol-
gozásaim a' munkácsi várban 
1800—1801. Minthogy az Or-
száglás rabjainak tintát nem en-
gednek, vasdarabokat hánytam 
eczetbe, a' papirost pedig Kufs-



teinból Munkácsig tartó útunk 
alatt lopva szereztem". A vas-
rozsdával írt kézirat Lessing, 
Osszián, Marmontel egy-egy 
művének fordítását tartalmaz-
za. Cellájában egyszer felkeres-
te egy ungvári orvos, dr. Mol-
nár, aki azonnal felismerte s 
emlékezett rá, hogy patvarista 
korában Kazinczy gyakran járt 
az ő anyós áékhoz. Ellátta hírek-
kel Kazinczy András és veje, 
Kárner László felől, ugyanis Ka-
zinczy nagybátyjának a veje 
Ungvár második alispánja volt. 
Az író 1801. jún. 28-án szaba-
dult a munkácsi várból, 2387 
napi szenvedés után. Testvére, 
József és unokaöccse, István 
várt rá. Aznap Munkácson sé-
tálgattak. Este Szmethanovics-
csal Trautelnál vacsoráztak és 
éjszakáztak. „Trautel egy gyö-
nyörű húsos blondine volt; de 
nem egyéb, mint egy férjhez 
menni nagyon vágyó hetérács-
ka, a hetérák nemesb classisá-
ból". 29-én hagyták el a várost. 
Éjszakára Pálócra érkeztek, de 
gróf Barkóczy János nem volt 
otthon, ezért a fogadóban hál-
tak. Ungváron meglátogatták a 
püspököt, s a szép Kelcznét, Ib-
rányi Terézt. Ezután hazafelé 
vették az útjukat. Kazinczynak 
több ismerőse is volt ezen a vi-
déken. Az említett Kárner Lász-

ló szerezte meg számára Dayka 
Gábor verseit Fekete Imrétől, az 
ungvári gimnázium igazgatójá-
tól. De Kricsfalusi György gim-
náziumi professzor is küldött 
neki 10 Dayka-verset. Juliánná 
húga Dercsényi János Bereg 
vármegyei táblabíró hitvese 
volt, akitől sokszor értesült a vi-
déken zajló eseményekről. Jól 
ismerte Balugyánszki Mihályt, 
a velejtei orosz pap fiát, aki ké-
sőbb a pétervári egyetem tanára 
lett és Beregszászi Nagy Pált, 
Perényi Zsigmond beregszász-
végardói házának lakóját. Éay 
György Bereg megyei főszolga-
bíróval, majd alispánnal is leve-
lezett. Kazinczy 1831-ben az 
Ungvárra készülő barátjával, 
Szemere Pállal együtt tudta 
meg, hogy Ugocsában és Bereg-
ben kitört a kolerajárvány. Má-
ramarosból hurcolták be azt a 
tutajokon sót fuvarozó oláhok. 
Először Újlakon, Csetfalván és 
Váriban észlelték. Innen Cseké-
be is elterjedt. Kazinczy aggó-
dott a Csekében lakó Kölcsey 
Ferenc miatt: „Mely embert ve-
szítünk, ha őtet veszítjük el!" 
Munkácsról kapta a hírt, hogy a 
kolera feltartóztathatatlanul 
terjed Szabolcsban, Beregben, s 
elérte Cigándot, Zemplént is. 
Aug. 5-én már Széphalmon is 
észleltek megbetegedést. Mo-



csáry Antalnak írt utolsó levelét 
az író már nem tudta befejezni, 
a kolera áldozata lett. — M. K. 
F. Munkái (I—IV. Pest, 1814— 
16); K. F. Eredeti munkái 
(Összeszedte Bajza és Toldy, I— 
V. Pest, 1836—45); K. F. összes 
munkái (Kiadta Abafi Lajos, I— 
V. 1879—84); Kazinczy Ferenc: 
Az én életem (Összegyűjtötte, 
szerkesztette, az előszót és a 
jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. 
Bp., 1987). 

írod. Váradi-Sternberg Já-
nos: Ismeretlen Kazinczy-leve-
lek és -jegyzetek. (Századok 
öröksége. Bp.—Uzsgorod, 1981); 
Keresztyén Balázs: Kazinczy 
Ferenc kapcsolata vidékünkkel 
(Kalendárium '92. Ungvár, 
1991). 

Szi. Csokonai Vitéz Mihály: 
Kazinczyhoz, mikor kiszabadult 
(vers); Szabó Magda: A rab 
(színmű, Eleven képét a világ-
nak, Bp., 1966). 

Kazinczy Gábor (Berettő, 
1818. júl. 18. — Bánfalva, 1864. 
ápr. 18.). író, politikus, az MTA 
1. tagja (1858). Kazinczy Ferenc 
unokaöccse. Sárospatakon ta-
nult. 1835-ben a pozsonyi or-
szággyűlésen barátságot kötött 
Wesselényivel. 1836—38 közt 
Pesten élt. Kapcsolatban állt 
Fáy Andrással, Vörösmartyval, 
Toldy Ferenccel. 1839-ben ha-

zatért Zemplén megyébe, s be-
kapcsolódott a megye reformko-
ri küzdelmeibe. Tőle indult Pe-
tőfi Sándor 1847 júliusában 
Ungvár, Munkács és Beregszász 
érintésével Szatmárra. Ka-
zinczy jól ismerte vidékünket is. 
A Pesti Napló (1843. 225. sz.) 
közli leveleit Ungból, az Új M. 
Múzeum (1855) írását a ruszi-
nokról. Kazinczy ismerte az 
orosz irodalmat. A Tudomány-
tárban (1842, 1843) jelent meg 
cikke az orosz irodalomról, a Re-
gélő Pesti Divatlapban (1843) 
pedig A lövés c. Puskin-novella 
fordítása. 

írod. Jakab Elek: K. G. irodal-
mi hatásáról (Bp., 1880); Gál 
János: K. G. írói és politikai mű-
ködése (Bp., 1918); Révai Fe-
renc: K. G. élete a szabad-
ságharc után (Pécs, 1941). 

Szi. Petőfi Sándor: Kazinczy 
Gáborhoz. 

Kecskeméti C. János (XVII. 
sz.) Ref. lelkész, hitvitázó, a pu-
ritánus ref. eszmék hirdetője. 
Debrecenben tanult, 1610-ben 
második pap lett Tokajban, 
1614-ben rövid ideig nagykállói, 
1619-ben ismét tokaji prédiká-
tor. 1619-től ungvári, 1622-től 
homonnai lelkész. 1624-től Vá-
sárosnaményban Lónyay Zsig-
mond udvari papja lett. Ungvári 
lelkészsége idején mondott és írt 



prédikációit nyomtatva is meg-
jelentette. Feleletet írt Páz-
mány Kalauzának tizenhar-
madik könyvére. Az európai 
puritánus irodalom jelentós mű-
vei közül lefordította s 1620-
ban megjelentette Perkins köny-
vét. — M. Az Pápisták közöt es 
mi közöttünk vetelkedesre vet-
tetet három fű Articulusokról. 
Az keresztsegröl, Úr Vaczorájá-
ról és az Antichristusról való 
Praedikátiók. írattanak és pra-
edikaltattanak Vngvarat. Anno 
1619. (Bártfa, 1622); Az Samvel 
Propheta második könyvenek 
Húszon Negyedik Részének, 
Praediktiók szerint való magya-
rázattya. Melyben David va-
lasztya az dögh halált inkab, 
hogy nem mint ellensegh ke-
zében esnék. írattanak és prae-
dikáltattanak Vngvarat (Bártfa, 
1622). 

írod. Danielik: Magyar írók 
II.; M. Könyv Szemle 1881; Zo-
ványi Jenő: Theologiai Ismere-
tek Tára (Mező-Tur, 1897). 

Kemény János, Kron (Ung-
vár, 1872. dec. 22. — ?, ?). Álla-
mi iskolai tanító. Tanulmányait 
szülővárosában és Znióváralján 
végezte. 1892-ben tette le a tan-
képesítő vizsgáját. Először Ka-
rácsondon (Heves m.) volt taní-
tó, majd 1893-ban az Ung 
vármegyei kir. tanfelügyelőség-

nél alkalmazták. Ekkor változ-
tatta Kron családi nevét Ke-
ményre. 1894-től állami iskolai 
tanító lett Homolicon (Torontál 
m.). A Néptanodában (1894) je-
lent meg egy nagyobb cikke 
„Ungvármegye tanügye 1868-
tól 1894-ig" címen. 

Kende Péter, kölesei (Putka-
helmec, 1841. okt. 7. — ?, ?). 
Ung megyei alispán. A gimnázi-
umot Ungváron és Egerben vé-
gezte, ahol három évig teológiát 
is hallgatott. Sárospatakon jo-
got tanult. 1867-ben Ung megye 
szolgálatába lépett. Először al-
jegyzővé, 1875 és 1878 között or-
szággyűlési képviselővé, s 1879-
től alispánná választották. 
Cikkei jelentek meg a Jogtudo-
mányi Közlönyben (1882), a 
Naplóban (1875—78). 1868. nov. 
28-tól 1869. dec. 25-ig szerkesz-
tette az Ungvári Közlönyt, 
amelybe sok cikket írt. 

Keszler Ferenc (Dombó, 
Ung. m., 1833. márc. 26. — ?, ?). 
Teológiai doktor, róm. kat. ka-
nonok. 1853. márc. 26-án szen-
telték föl pappá. Segédlelkész 
lett Sándorfalván, Munkácson, 
Beregszászban. 1854-ben ta-
nulmányi felügyelő s gimnáziu-
mi tanár Szatmáron, 1861-től 
teológiai tanár, 1873-tól teoló-
giai doktor, 1877-től kanonok. 
— M. Memoria servi dei Joannis 



Ham episcopi olim Szatmarien-
sis 1837—1857. (Szatmarini, 
1893). 

írod. M. Sión, 1893. 
Keszthelyi Erzsi (a XX. sz. 

első fele). Ungvári írónő, az 
Ungvári Közlöny munkatársa. 
Kosztolányi Dezső ungvári is-
merőse. — M. Gipszangyal (Ung-
vár, 1936). 

írod. Gortvay Erzsébet: Egy 
ismeretlen írónő 1936-ból. Ezer 
évig nem volt itt semmi? (Ung-
vár—Bp., 1993). 

Kiss Imre (Nagyszombat, 
1631. nov. 3. — Bécs, 1683. okt. 
25.). Jezsuita pap, Báthori Zsó-
fia gyóntatója. 1648-ban lépett 
a rendbe. Tanulmányait szülő-
városában és Grácban végezte, 
ahol néhány évig tanítóskodott. 
Azután a fiatal Rákóczi Ferenc 
nevelője lett, s 1663-tól Munká-
cson és Sárospatakon a család 
gyóntatója volt 18 éven keresz-
tül. Báthori Zsófia mellett hosz-
szú időt töltött a munkácsi vár-
ban. Amikor a törökök Bécset 
ostromolták, ő ott tartózkodott, 
s a sebesült katonákat éjjel-
nappal ápolta. A pestis áldozata 
lett. Műveit főleg magyar nyel-
ven írta. Mint egyházi író buz-
gón védte a katolikusok akkor 
elnyomott ügyét. Erős vitába ke-
veredett Pósaházi János sáros-
pataki ref. tanárral. Számos 

nyers hangú polemikus művet 
írt. — M. Jesvita professornak 
Böcsületi mellett ki-kelő Hálá-
adó Tanittvány Felel-meg Cas-
sai Calvinisták Praedikatorá-
nak Cegledi Istvannak; Arra a 
könyvecskére, melynek Titulus-
sá Idős-Noe becsületit oltalma-
zo Japhetke, Neve a Tanitvány 
Athornak. S. D. C. (Kassa, 
1663); Tök, Мак, Zöld Tromfiá-
ra Posahazinak Veres Tromf 
Anno MDCLXVI. 30. Maij. (H. 
п.); Posahazinak Egy Ben-Sült 
Veres Kolop Titvlvsv Feleleti 
Meg-mutattatik semmire kellő-
nek lenni, avagy Hogy, Pater 
Kissnek pöri el nem veszett. An-
no MDCLXVI. (Kassa. Végén: 
írtam Munkács várában XXX. 
September 1666); Midőn A Mél-
tóságos Rákóczi Ferenc, Válasz-
tott Erdélyi Fejedelem Halotti 
Temetésével a Nagy Hirrel Tün-
döklő Fejedelmi Rákóczi Haza-
nak Czimeres Sassa szomorú 
Szárnyait le-eresztette; így 
Praedicállott Cassán Páter Kyss 
Imre Jesuita 1677 Esztendőben, 
... Junij (Lőcse); Midőn az hatal-
mas Halál (Á) Fennyen tündök-
lő Báthori Familiának Erős Há-
rom Czimeres Sárkány Fogát 
megh rontotta és felforditotta 
Munkácsról Cassára érkezvén a 
testei Praedikállott A Néhai 
minden kigondolható ditséretre 



Méltó Fejedelmi Báthori Sophia 
Aszszony Halotti Pompáján Pa-
ter Kyss Imre Jesuita (Nagy-
Szombat, MDCLXXX); Az igaz 
hitre vezérlő könyvecske, Jesui-
ta Pater Kiss Imre által. (Nagy-
Szombat, 1681). 

írod. Bod Péter: M. Athenas; 
Szabó Károly: Régi M. Könyvtár 
I.; Fülöp József: Prot. Egyh. és 
Isk. Lap, 1888. 45. sz.; Lehoczky 
Tivadar: Beregvármegye mo-
nographiája II. (Ungvár, 1881); 
Illésy János: M. Könyv Szemle, 
1894. 

Kiss László (Debrecen, 1904 
— Bp., 1976). Költő, író, újság-
író. Szülei munkás emberek vol-
tak Ungváron. Anyja mosónő, 
apja napszámos. Édesanyja 
Debrecenben tartózkodott a ro-
konainál, amikor fiát megszül-
te. László gyermekkorát Ungvá-
ron töltötte, úgy segített a 
családon, ahogy tudott: újság-
árus, táviratkézbesítő, építke-
zéseken segédmunkás volt. 
Közben Mazuch Ede ungvári 
gimnáziumi tanár segítségével 
leérettségizett. György Ferenc 
indította el költői útján. 1926-
ban jelent meg Minden az Élet 
c. verseskötete, s ezt követően 
kapott állást az Új Közlönynél. 
A nagy párbaj c. kötetéhez Móra 
Ferenc írt biztató sorokat 1933-
ban. 1938-ban kénytelen volt 

megválni a laptól, s ezután al-
kalmi munkából élt. 1940-ben 
jelent meg Nincs megállás című 
kötete Ungváron, majd 1944-
ben Magányos csillag címmel 
látott napvilágot utolsó vers-
gyűjteménye. Távoli fény c. kö-
tetének kéziratát elkobozták, s 
1944-ben eljárást indítottak el-
lene. A letartóztatás elől Jugo-
szláviában és Romániában buj-
kált. A háború után a Területi 
Népbizottság ellenőreként, majd 
az ungvári Területi Honismereti 
Múzeum felügyelőjeként dolgo-
zott. 1947-ben családjával átte-
lepült Magyarországra. A Móra 
Ferenc Könyvkiadó munkatár-
saként ment nyugdíjba. — Min-
den az Élet (versek, Uzshorod, 
1928); A nagy párbaj (versek, 
Uzshorod, 1933); Nincs megál-
lás (versek, Ungvár, 1941); Ma-
gányos csillag (versek, Ungvár, 
1944). 

írod. Bártfay István: Kiss 
László. Minden az Élet (Be-
regszász, Egyetértés, 1927); Fü-
löp Árpád: A nagy párbaj (Új 
Közlöny, 1933); Dupka György: 
Kisebbségi ének a beregi ró-
nán. Kárpátaljai írók antológiá-
ja. 1919—1944. (Ungvár—Bp., 
1992). 

Kocsi Csergő Bálint (Kocs, 
1647. aug. — Hosszúpályi, 1698 
után). Ref. prédikátor és tanár. 



1664-tól 1670-ig a debreceni fő-
iskolán tanult. 1670-ben a mun-
kácsi iskola igazgatója lett, de a 
jezsuiták és Báthori Zsófia üldö-
zései elől visszament Debrecen-
be. 1674-ben a Wesselényi-féle 
összeesküvésben való részvétele 
miatt gályarabságra ítélték. 
Szenvedéseinek történetét latin 
nyelvű művében írta meg, ame-
lyet Bod Péter Kősziklán épült 
ház ostroma címmel magyarra 
fordított. 

írod. Révész Kálmán: K. Cs. 
B. életéhez (írod. tört. Közi, 
1891); Harsányi István: Új ada-
tok K. Cs. B. eredeti kéziratos 
munkája történetéhez (Sárospa-
taki L , 1917). 

Szi. Kőrös Endre: K. Cs. B. 
(verses elb. Pápa, 1910); Rácz 
Kálmán: K. Cs. B. (regényes 
életrajz, Debrecen, 1933); Mol-
dova György: Negyven prédiká-
tor (regény, Bp, 1973). 

Kocsi Csergő János (Kocs, 
1648 — Debrecen, 1711). Ref. 
szuperintendens. Debrecenben, 
majd a zürichi és a marburgi 
egyetemen tanult, 1678-tól 
szatmári rektortanító, 1679-től 
vári prédikátor 1694-ig, amikor 
a debreceni kollégium tanára 
lett. 1700. jún. 27-től a tiszán-
túli egyházkerület szuperinten-
dense. Sokat foglalkozott egy-
háztörténettel, megszerezte a 

kéziratban levő egyháztörténeti 
munkákat. — M. Dissertatio de 
cognitione Dei naturali (Debre-
cen, 1703). 

Koczka András (Ungvár, 
1911 — Ungvár, 1987). Festő-
művész, a legtehetségesebb Er-
délyi-tanítványok egyike. Na'gy-
családú cselédember, a püspöki 
kocsis fia volt. Először tanítói, 
majd polgári iskolai tanári okle-
velet szerzett. Az ungvári taní-
tóképzőben Erdélyi Béla hatásá-
ra kezdett festeni. A 30-as 
években már a Kárpátaljai 
Képzőművészeti Egyesületnek 
egyik legmarkánsabb egyénisé-
ge, Erdélyi segítőtársa. Katona-
éveit Csehországban töltötte, 
huszár főhadnagyként szerelt 
le. Évekig különböző verhovinai 
falvakban tanított. 1938 után 
Magyarország művészeti körei 
felfigyeltek nem mindennapi 
tehetségére. Állami ösztöndíj-
jal olaszországi tanulmányútra 
küldték. Rómában a nagy hírű 
Reale Accademia di Bella Arti 
hallgatója, majd a Szent Lukács 
Akadémián képezte tovább ma-
gát. Nagy hatással volt rá a 
korai reneszánsz művészet, de 
az akkori olaszországi rend-
szerrel nem tudott megbékélni. 
Antifasiszta ifjúsági szervezke-
désben vett részt, ezért eltaná-
csolták az akadémiáról, haza-



küldték. Ungváron polgári isko-
lai tanárként helyezkedett el, de 
állásából itt is elbocsátották, fa-
lura nevezték ki beosztott taní-
tónak, majd többször behívták 
munkaszolgálatra, ezért illega-
litásba vonult. 1944 után az 
ungvári milícia megszervezője 
és első parancsnoka lett, majd a 
negyvenes évektől a képzőmű-
vész-szervezet főtitkári posztját 
töltötte be. Képei rangos tárla-
tokon vettek részt, így 1972-ben 
a velencei biennálén is. Első 
önálló tárlatát mégis hetven-
éves korában, 1981-ben rendez-
te meg Ungváron. A tárlatnak 
óriási sikere volt, de ez egyúttal 
le is zárta pályáját. Tájképeire 
és arcképeire „a lazúros, áttet-
szően flott színkezelés, a rop-
pant puha, könnyed formaadás, 
a rajz karcsúsága, levegőssége, 
a vonalak lendületes fölfelé tö-
rekvése" a jellemző. Egyes port-
réjain a modelljeit a jellegzetes 
koczkaandrási tájba helyezi; a 
festő, az ember és a táj sajátos 
kapcsolatát, harmóniáját a ru-
szin népviselet harsány színél-
ményt nyújtó, s a színfantáziá-
ját is féktelenül szabadjára 
eresztő ábrázolásmóddal terem-
ti meg. 

írod. Balla László: Koczka 
András emberei (Kalendárium 
'81. Uzshorod, 1980; Balla Lász-

ló: Erdélyi Béla és kortársai 
(Ungvár—Budapest, 1994) 

Koháry István, gróf (Csáb-
rág, 1649. márc. 11. — Csábrág, 
1731. márc. 29.). Költő, politi-
kus, hadvezér. Nagyszombat-
ban, majd a bécsi egyetemen ta-
nult. 1667-tól Fülek várának 
kapitánya. Ennek védelme so-
rán 1682-ben Thököly Imre fog-
ságába került. Először Regéc vá-
rában raboskodott, de amikor 
megszökött, s majd ismét elfog-
ták, Thököly Munkács várába 
záratta. Mély és sötét börtönbe 
vettette, ahol még napot sem lá-
tott. Kenyéren és vízen élt, ru-
hája teljesen lerongyolódott, 
nem engedték meg neki, hogy 
tiszta ruhát váltson. Thököly 
mindenkinek megtiltotta, hogy 
hozzá szóljon, s amikor vigasz-
ért pap után esdekelt, azt is el-
tiltották tőle. Ekkor fakadt ki 
keserű panasza, hogy „inkább 
pogány rabságban, mint Thö-
köly fogságában" kívánna élni. 
Bizonyára a halál várt volna rá, 
ha Zrínyi Ilona meg nem szánja. 
Előbb az őröket vesztegette 
meg, majd a cselédeit tanította 
be, hogyan juttassanak jobb fa-
latot a fogolynak. Az őrök azon-
ban beárulták Zrínyi Ilonát 
Thökölynek, s az megtiltotta 
mindenkinek, hogy engedelmes-
kedjenek a feleségének. Még szi-



gorúbb őrizetet rendelt el, de így 
sem tudta megtörni Koháry el-
lenállását. Ekkor más eszköz-
höz folyamodott. Fényes ven-
dégséget rendezett, s asztalához 
rendelte a foglyot. Egyik oldal-
ról maga mellé a török pasát ül-
tette, a másik oldalra Koháry 
számára készített széket, de az 
vele szemben ült le, s amikor a 
kuruc király fényes ígéretekkel 
a maga pártjára akarta téríteni, 
a szemébe is nemet mondott. 
Csak Zrínyi Ilonának köszön-
hette a vakmerő fogoly, hogy 
azonnal fogvatartója dühének 
áldozatául nem esett. Az ő köz-
benjárására később levették ró-
la a béklyót, s Ungvárra, Sáros-
patakra, majd Kassára vitték, 
ahonnan 1685-ben a császáriak 
szabadították ki. Kiszabadulása 
után a török ellen harcolva ma-
gas kitüntetéseket nyert a csá-
szártól. 1703-tól II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharca ellen 
küzdött. 1714-ben országbíróvá 
választották. 1720—26 között öt 
füzetben adta ki barokk hangu-
latú verseit, amelyeknek egy ré-
szét fogsága ideje alatt gondolta 
ki, s mivel nem írhatta le, meg-
tanulta azokat, majd kiszabadu-
lása után lejegyezte. Az első fü-
zet 1683—84-ben, a II—IV. 
füzet 1684-ben, az utolsó 1685-
ben készült verseket tartalmaz. 

— M. Sok ohaltás közben ínség 
Viselésben éhség szenVeDésben 
keserVes rabságban MVnkáCs 
kŐVárában szerzet Versek. 
Mellyeket, szerzője, mulatozá-
sára, jutván rabságbúi, szaba-
dulására, most kinyomtattatot, 
olvastatására bánatos szivének, 
vigasztalására. Az ezer hét száz 
hVszaDIk esztenDőben éLtVn-
keL eL foLYó s-enYésző VDő-
ben. (Hely. п., 1720). 

írod. Szatmári Károly: К. I. 
(Vasárnapi Újság, 1860. 37. sz., 
1863. 21.); Tabódy József: Mun-
kács múltja és jelene Magyaror-
szág történetében (Pest, 1860); 
Lehoczky Tivadar: Beregvárme-
gye monographiája II. (Ungvár, 
1881); Illésy János: Gróf К. I. 
élete és munkássága (Karcag, 
1885); Kis Lőrinc: Gróf К. I. köl-
tészete (Bp., 1914); Vékony Ist-
ván: К. I. gróf élete (Kecskemét, 
1915). 

Komáromy Andor (Kolozs-
vár, 1841. júl. 8. — ?, ?). 1880. 
márc. 22-én vallás- és közokta-
tásügyi tiszteletbeli miniszteri 
fogalmazóvá nevezték ki. 1886-
ban áthelyezték Ugocsa megyé-
be tanfelügyelőnek, 1888-ban 
pedig Bereg vármegyei tanfel-
ügyelő lett. 1891 novemberének 
végén nyugalomba vonult Ma-
rosvásárhelyen. Hivatalos fog-
lalkozásán kívül a magyarorszá-



gi boszorkánypörökre vonatkozó 
levéltári adatok gyűjtésével fog-
lalkozott. — M. Goethe: Faust 
(fordítás, Bp., 1886). 

írod. Néptanítók Lapja, 1881. 
19. sz. 

Komáromy András (Péter-
falva, 1861. nov. 18. — Bp., 
1931. dec. 5.). Levéltáros, iro-
dalomtörténész, történész, az 
MTA 1. tagja (1895). Középisko-
lai tanulmányait a márama-
rosszigeti ev. ref. főgimnázi-
umban (a VI—VIII. osztályt 
magántanulóként) végezte. 1880-
tól a budapesti egyetemen 
tanult. 1881-től 1885 végéig a 
Magyar Nemzeti Múzeum levél-
tárosa, majd az Egyetemi 
Könyvtár munkatársa. 1886-
ban az Országos Levéltár fogal-
mazója lett. 1887-ben szerzett 
bölcsészdoktori oklevelet. A Ma-
gyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaságnak 1887. nov. 28-tól, 
a Magyar Történelmi Társaság-
nak 1889. febr. 7-től a tagja. Az 
MTA 1895. máj. 10-én válasz-
totta levelező tagjává. Szerkesz-
tője volt Nagy Iván Családtörté-
neti Értesítőjének (1899) és a 
Történelmi Tár c. folyóiratnak 
(1900—1911). 1889-től a Törté-
nelmi Társaság igazgatója volt. 
1921-ben ment nyugdíjba. A 
80-as évek elején, még diák ko-
rában dolgozott az Üstökösbe, a 

Bolond Istókba, s novellákat írt 
a máramarosszigeti lapokba. 
Egész életén keresztül gyűjtötte 
az adatokat szülőmegyéje, Ugo-
csa történetének a megírásához. 
Főleg a XVI—XVII. század tör-
ténetét kutatta, a hajdúság tör-
ténetének a megírásához is hoz-
záfogott. Több családtörténeti 
munkája is megjelent. — Cik-
kei: a Magyar Könyv Szemlében 
(1882. Gróf Eszterházi Dániel 
levéltára a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában; 1883. A kisrhé-
dei gróf Rhédey család levéltára 
a M. N. Múzeumban); a Figye-
lőben (1883. Toldi Miklós mint 
mondahős); a Turulban (1883. A 
kisrhédei gr. Rhédey családról; 
1884. A tolcsvai Bónis család 
őseiről; 1887. A nemzetségekről. 
A Káta nemzetségről; 1888. Az 
Illésy család nemzetségrendje; 
1889. Forgách Imre naplója; 
Gyulai Balázs czímeres levelei; 
A Nagy-Idai család leszármazá-
sa; 1891. Dózsa nádor és a Deb-
reczeni család; 1892. Magyar 
nemzetségek; A homoród-szent-
páli Szentpáli család; 1893. A 
borsodi és az ugocsai Szir-
mayak; Genealógiai feljegyzés a 
Viczay és Héderváry családok 
eredetéről és elágazásáról 
1708-ból; 1896. Nádasdy Fe-
rencz országbíró mint genealó-
gus; 1897. Kazinczy Ferenc 



mint genealógus); a Nemzetben 
(1884. 161. sz., 162. sz. Kohn Sa-
lamon: Zsidók története с. mun-
kájának ismertetése); a Törté-
nelmi Tárban (1884. Két 
végrendelet а XVII. századból; 
Paczolai Péterné Kornis Borbá-
la szombatosságára vonatkozó 
tanúkihallgatások; Rhédey Fe-
rencz életéhez; 1885. Berényi 
György naplója az 1634—1635. 
soproni és az 1637—1638. po-
zsonyi országgyűlésekről; Ada-
lékok a Mikesek notaperéhez; 
Kornis Margit Rhédey Jánosné 
nászhozománya 1627-ből; A 
szabad vitézek kóborlásai törté-
netéhez а XVII. században; 
Adalékok Beniczky Péter éle-
téhez; 1886. A tolcsvai Bónis 
család levéltárából; Rákóczy 
Zsigmond kormányzósága törté-
netéhez; 1888. Adalékok Be-
niczky Péter életéhez; Pani 
Török Balázs végrendelete 
1604-ből; Révay Kata Szidónia 
levelei férjéhez; 1891. Thele-
kessy Imre kassai kapitány 
végrendelete; Gróf Esterházy 
Anna hozománya; XVII. századi 
gyászjelentések; Jakusith Anna 
két levele; 1892. Radecius Ist-
ván ingóságainak leltára; 1895. 
Perényi Imre diáriuma; 1896. A 
báró Perényi család levéltárá-
ból; 1897. A Dózsa-lázadás tör-
ténetéhez; Listus Anna Rosina 

bűnpöréből; 1898. Adatok az 
1610. év történetéhez; 1901. 
Kuruczvilági emlékek Ugocsa 
vármegye levéltárában; Ugocsa 
megye levelei II. Rákóczi Fe-
renchez; 1903. Magyarországi 
boszorkányperek oklevéltára); a 
Századokban (1886. Köpcsényi 
gróf Listi László; 1887. Thurzó 
Mária és Beniczky Péter, a köl-
tő; 1888. A Nagy-Idai család 
leveles ládája; 1889. Listi Lász-
ló költő-e vagy gonosztevő?; 
Sempte és Galgócz hadi fölsze-
relése 1622-ben; 1890. Báthory 
István országbíró végrendelete; 
1894. Nyalábvár és uradalma; A 
bűbájos Báthory Anna; A szent-
jánosi monostor; 1896. Werbőczi 
István származása; 1897. Beth-
len Gábor Déva várában; Válasz 
Angyal Dávid megjegyzéseire; 
1898. A szent korona és Bethlen 
Gábor); a Hadtörténeti Közle-
ményekben (1889. Thököly Imre 
erdélyi vállalata 1686-ban; The-
lekessy Imre kassai kapitány 
1497—1560; 1890. A füleki zen-
dülés, hadtörvényszéki tár-
gyalás 1602-ben; 1891. Az 1607. 
évi hajdúlázadás történetéhez; 
1892. A mezőkeresztesi csata 
1596-ban; 1893. Levelek és ak-
ták az 1607—08-as hajdúláza-
dás történetéhez; A bányavidéki 
véghelyek 1610-ben; 1894. Rhé-
dey Ferenc váradi kapitány; A 



nyitrai árulás 1621-ben; 1895. 
A kanizsai török rablásai 
1630—40; Kolonics Siegfried 
dunáninneni főkapitány életé-
ből; 1896. A szécsényi árulás; 
Báthory Gábor történetéhez; 
1897. Kálló mint végvár; Balas-
sa Zs. hűtlenségi pöre); az Ugo-
csában (1887. 42. sz. Egry János 
emlékezete; 1889. 2. sz. A szől-
lős-végardói templom és falké-
pei; 1889. 2. sz. A hajdú vitézek 
garázdálkodásai Ugocsa várme-
gyében; 1891. 4. sz. A pásti gyil-
kosság 1317-ben); az Iroda-
lomtörténeti Közleményekben 
(1894. Rimay János életéhez; 
1895. Listi László és Wesselényi 
Ferencz nádor; 1897. Adatok 
Listi László életéhez); a Magyar 
Gazdaságtörténelmi Szemlében 
(1895. A nagyszóllősi közbirto-
kosok végzései; A nagyszóllősi 
földesurak gazdasági rendtartá-
sa); a Magyar Hírlapban (1894. 
142. sz. Balassa Zsigmond; 
1895. 82. sz. Egy főúri zarándok 
Rómában; 1896. 56. sz. Kolonics 
Siegfried; 92. sz. Jön a tatár! 
Adalék Szatmár megye ill. Mi-
kola község történetéhez; 122. 
sz. Hogy készültek a családi ké-
pek?; 222. sz. Báthory Gábor ha-
lála; 237. sz. A becsempészett 
örökös; 268. sz. Hogy házasod-
tak a régiek?; 320. sz. Tündér-
ország; 351. sz. Régi ország-

gyűlések; 1897. 8. sz. Kalenda-
riom 1722-ből; 13. sz. Mikó 
Miklós gróf és Szentpéteri Bor-
bála válópöre; 61. sz. Vízkelety 
Mihály rabsága; 89. sz. Be-
niczky Péter pöre; 187. sz. A 
szabad hajdúkról; 194. sz. Fiat 
justitia; 41. sz. Balassa Ferenc 
tapasztalatai; 279. sz. I. József 
magyar király lakodalma; 321. 
sz. Vass György uram Bécsben; 
342. sz. Nadányi János peregri-
nátiója; 354. sz. Bethlen Miklós 
gróf házassága; 1898. 12. sz. 
Egy régi utazó rólunk; 140. sz. 
Ősök és unokák; 168. sz. Lich-
tenstein herczeg kastélyában; 
177. sz. B. Haller József, egy ka-
landor ifjú története; 235. sz. 
Reversalis 1627-ből; (1894-tól 
számos történeti tárcája Péter-
falvy álnév alatt); a Magyar Hír-
lap Albumában (1898. A 
Kapisztráp-monda). — Főbb 
művei: Karancsberényi Báró 
Berényi György élete és politi-
kai működése 1601—1677. (Bp., 
1885); Liszti László élete (Bp., 
1887); Révay Kata Szidónia le-
velei félj éhez 1656—1702. (Bp., 
1888); Thelekessy Mihály 
1576—1601. (Bp., 1890); Hunt 
Pázmán nemzetség ugocsai ága 
(Bp., 1889); Liszti László mun-
kái (Bp., 1891); A Szentpáli csa-
lád megtelepedése Ugocsa vár-
megyében (Nagy-Szőllős, 1892); 



A borosjenői Tisza cSalád ősei 
(Bp., 1895); Werbőczi István em-
lékezete (Nagy-Szóllős, 1896); 
Ugocsa vármegye keletkezése 
(Bp., 1896); A szabad hajdúk 
történetére vonatkozó levéltári 
kutatások (Bp., 1898); Magyar-
országi boszorkányperek okle-
véltára (Bp., 1910). 

írod. Magyar Könyvészet. 
1887, 1889—90; M. Tud. Akadé-
miai Almanach 1898-ra; Luki-
nich Imre: K. A. (Századok, 
1932). 

Komjáti Benedek, Kom-
játhy (XVI. sz.). Erazmista bib-
liafordító. Neve Benedictus Co-
myatinusként 1529-ben a bécsi 
egyetem tanulóinak névsorában 
fordul elő. Sem az addigi tanulói 
helyére, sem* származására 
nincs biztos adatunk. 1530-ban 
Huszt várába menekült. Huszt 
ez évtől Nádasdy Tamás birtoka 
volt, ezért nem lehetetlen, hogy 
Komjáti Nádasdy szolgálatában 
állott. Husztról hívta meg fia 
mellé nevelőnek Perényi Gábor-
né Frangepán Katalin a király-
házi Nyalábvárba. Komjáti ere-
detileg is tanítónak készült, 
ezért szívesen vállalta Perényi 
János nevelését. A királyházi 
várban kezdett hozzá Szent Pál 
leveleinek magyar fordításához. 
Mivel nem papnak készült, „a 
szent írást jó módon tanolni el 

sem kezdette", ezért egy ideig 
halogatta is a munkát, és csak 
Perényiné többszöri kérése után 
szánta rá magát a fordításra. 
Először tanulmányozta a sok 
„szent magyarázó doktorokat". 
Perényinének volt ugyan egy ré-
gi Szent Pál-fordítása, de an-
nak „értelme" és „olvasása" is 
nehézkes volt. Komjáti fordítása 
az Erazmus-féle Újtestamen-
tum és annak magyarázatai 
alapján, valamint a Vulgata szö-
vegének a figyelembevételével 
készült. A levelek fordításához 
felhasznált korábbi magyar 
fordításokat is, mert szövege 
helyenként megegyezik a Döb-
rentei-kódexben levő szövegek-
kel. Komjáti 1532. márc. 11-én 
készült el munkájával, és Epis-
tolae Pauli lingua hungarica do-
natae; Az szenth Pál levelei ma-
gyar nyelven címmel 1533-ban 
nyomtatásban is megjelentette 
Perényiné költségén a krakkói 
Vietor Jeromos nyomdájában. 
Művét a szerző Frangepán Ka-
talinnak ajánlotta. Ajánló sorait 
1532. szept. 8-án írta. Vietor 
ajánlása a munka végén olvas-
ható, s 1533 februárjában kelt. 
Perényiné kérte Komjátit még 
„több szent írásnak magyar 
nyelvre való fordojtására is", de 
hiába ígért bőséges adományo-
kat és fizetséget, nem tudunk 



róla, hogy Komjáti más mű 
fordítását is elvégezte volna. Ez 
a műve a legrégibb tisztán ma-
gyar nyelven nyomtatott 
könyv. Hasonmás kiadása az 
MTA kiadásában Szilágyi Áron 
utószavával 1883-ban jelent 
meg. 

írod. Rupp Kornél: K. B. és 
Erasmus (Egyet. Phil. Közi, 
1895); Farkas Gyula: A Döbren-
tei-kódex és K. B. (Magyar 
Nyelv, 1914); Gerézdi Rábán: 
Az erazmista K. B. (Regnum, 
1944—46); Horváth János: A re-
formáció jegyében (Bp, 1957); 
Keresztyén Balázs: A nyelvmű-
velés egyik úttörője (Kalendári-
um '86. Uzshorod, 1985). 

Komlósy Béla (Fancsika, 
1853. júl. 18. — ?, ?). Jegyző. Ta-
nulmányait a szülői háznál 
kezdte, majd Szatmáron, Mára-
marosszigeten és Sárospatakon 
tanult. 1869-ben meghalt az ap-
ja, s iskoláit a katonai pályával 
cserélte fel. A hadkötelezettség 
letelte után hazatért birtokára 
gazdálkodni. 1881-ben jegyzői 
vizsgát tett, s Ilosván megvá-
lasztották közjegyzőnek. 1883-
ban a kisfaludi állami iskola 
gondnoksági elnöke, 1891-ben 
pedig kilenc környékbeli iskola 
felügyelőjévé nevezték ki. — 
Cikkei a M. Közigazgatásban, a 

Beregben és a Munkácsban je-
lentek meg. 

írod. Turul, 1895. 
Komócsy József (Vencsellő, 

1836. márc. 25. — Bp, 1894. 
jún. 19.). Költő, a Petőfi Társa-
ság elnöke. Tanulmányait a 
szatmári róm. kat. gimnázium-
ban kezdte, de a rendkívül paj-
kos fiút, bár jól tanult, kitiltot-
ták az iskolából. Ekkor anyja 
házát is el kellett hagynia. Be-
állt suszterinasnak. Nappal egy 
évig dolgozott, éjjel gyertya mel-
lett tanult, mégsem jutott be a 
convictusba. Ezután Técsőre 
ment, ahol három évig volt se-
gédtanító. Itt a plébános és az 
ev. ref. tanító látta el könyvek-
kel és segítette a tanulásban. 
Szatmáron végül is letette a ta-
nítóvizsgát, s megválasztották a 
főelemi mintaiskolába helyettes 
tanítónak. A következő évben 
már a tanítóképzőben a mód-
szertan helyettes tanára lett. 
1859-ben Ungvárra nevezték ki 
főtanítónak. 1861 őszén Pestre 
költözött, s itt bontakozott ki 
írói munkássága. A Petőfi 
Társaság egyik alapítója volt, s 
hamarosan elnöke lett. írásai 
először a Hölgyfutárban és 
Arany Koszorújában jelentek 
meg. Könnyed hangú, derűs ver-
seket írt. 



írod. Deák Gyula: K. J. emlé-
kezete (Ungvár, 1912). 

Korjatovics Tódor (?, ? — 
Munkács, 1414). Korjat fia, Ge-
dimin unokája, podóliai fejede-
lem. Lehoczky Tivadar szerint 
1354-ben nyerte el a munkácsi 
hercegi címet és kapott Nagy 
Lajostól gazdag birtokokat Be-
reg, Zemplén és Máramaros me-
gyékben, de hosszú ideig nem 
uralkodott itt, mert csak 1397 
körül jött ismét Magyarország-
ra, amikor Zsigmond királytól 
megkapta a munkácsi várat, 
amit megerősített és átépített. 
Itt élt azután haláláig. 1414-től 
a várat és a várost özvegye, 
Walha és leánya, Anna bírta 
1419-ig. A hagyomány Korjato-
vicsnak tulajdonítja az oláhok 
kivonulása után néptelenné lett 
Ugocsa, Ung, Máramaros és Be-
reg vármegye helységeinek 
betelepítését orosz (rutén) 
népességgel. Állítólag 40 ezer-
nyi oroszt telepített le e megyék 
300 helységébe. Ugyancsak a 
hagyomány szerint ő alapította 
a munkácsi csernekhegyi ko-
lostort is, amely hosszú ideig — 
a XVII. századig — faépület 
volt. Korjatovics számos falut, 
szőlőterületet adományozott az 
itt élő szerzeteseknek. Támo-
gatásának köszönhetően a ko-
lostor a korabeli szláv kultúra 

központjává vált ezen a környé-
ken. 

írod. Basilovits Joannicius: 
Brevis notitia fundationis Theo-
dori Koriathovits, olim ducis de 
Munkács (I—VT., Kassa, 1799— 
1804); Lehoczky Tivadar: Bereg-
vármegye monographiája I—II., 
(Ungvár, 1881); Hodinka Antal: 
A munkácsi görög katolikus 
püspökség története (Bp., 1909). 

Kóródy Sándor (Daróc, 
1843. jan. 1. — ?, ?). Ügyvéd, író, 
költő, lapszerkesztő. Apja tiszt-
tartó volt. Tízéves korára telje-
sen árva lett. Anyai nagyanyja 
nevelte. A gimnáziumi és jogi 
tanulmányait a sárospataki fő-
iskolán kezdte és itt fejezte be 
1863-ban. Tevékeny részt vett a 
főiskolai ifjúsági irodalmi moz-
galomban. 1864—65-ben a Pes-
ten töltött joggyakorlata idején 
került kapcsolatba írókkal, mű-
vészekkel, akik nagy hatással 
voltak rá. 1865-ben Beregszász-
ban nyitott ügyvédi irodát. Fia-
tal korában vonzódott a színé-
szethez. Újhelyen, Patakon és 
Beregszászban többször lépett 
fel mint műkedvelő színész. 
1866-ban Beregszászban állan-
dó műkedvelő társaságot szer-
vezett, amely hosszú ideig fenn-
állott, s jövedelmét iskolai 
célokra fordította. A megyei köz-
életben, valamint az ellenzéki 



pártmozgalomban tevékenyen 
részt vett. 1872—82 között a vá-
ros tiszti ügyésze volt. A neve-
lésügy és az egyházi közélet te-
rén is sokat fáradozott. A beregi 
ev. ref. egyházmegye világi jegy-
zője, 1883-ban egyházmegyei 
tanácsbíró lett. 1882-ben Bereg 
megye árvaszéki első ülnöke és 
elnökhelyettese, s ebben az ál-
lásban, valamint tiszteletbeli 
főügyészi minőségben 13 évig 
működött. A Bereg megyei Köz-
művelődési Egyesület megalakí-
tásában is része volt. Erős és si-
keres mozgalmat indított meg 
az irodalom és a vidéki szín-
játszás fejlesztéséért. 1893-ban 
ő létesítette a Beregszászi 
Irodalom- és Műpártoló Egye-
sületet (BIME), amelynek az 
első elnöke lett. 1896-ban a vár-
megyei szolgálatból visszalé-
pett, s az év őszén meghívták a 
máramarosszigeti ev. ref. líce-
umhoz rendes tanárnak. Első 
költeménye a Vasárnapi Újság-
ban (1861) jelent meg. írt verse-
ket, humoros, társadalmi s ve-
gyes cikkeket több lapba, 
folyóiratba. 1874-től főmunka-
társa lett a Bereg c. lapnak, 
amelyben hétszáznál több cikke 
jelent meg. 1874-tól 1896-ig 
több ízben is segédszerkesztője 
volt a Bereg c. lapnak. Álnevei: 
Papra Morgó, Vérkeparti, Fa 

Jankó, Csergő, Gránit. írása je-
lent meg a Beregi és Ugocsai 
Naptárban (1875). Szerkesztet-
te a Beregvármegyei Képes 
Naptárt (1890, 1891). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája II. 
(Ungvár, 1881). 

Kóródy Zoltán (Beregszász, 
1873 — ?, ?). Banktisztviselő. 
Kóródy Sándor fia. Iskoláit Be-
regszászban, felsőfokú tanulmá-
nyait a debreceni kereskedelmi 
akadémián végezte 1891-ben. 
Beregszászban banktisztviselői 
állása mellett a Bereg c. hírla-
pot szerkesztette 1893-tól 1894. 
dec. 31-ig. A Beregszászi Iroda-
lom- és Műpártoló Egyesület 
irodalmi szakosztályának titká-
ra s a Pesti Naplónak állandó 
levelezője volt. 1894-ben a szép-
laki (Bihar m.) banktakarék-
pénztár főkönyvelője, 1896-ban 
a mezőkaszonyi népbank rész-
vénytársaság ügyvezetője lett. 
Első hosszabb elbeszélése, A Ti-
sza leánya, a Debreczen c. lap-
ban jelent meg. A lapnak egy 
ideig munkatársa is volt, s tár-
cákat, színházi kritikákat és 
egyéb cikkeket írt bele. A Bereg-
nek 1892. szept. 4-tól 1893. 
febr. 19-ig belmunkatársa, 
aztán ápr. 9-ig főmunkatársa 
volt. 



írod. Janka Sándor: A Bereg 
története 1874—1896. (Bereg-
szász, 1896). 

Kovách János, Pásztélyi 
(Velejte, 1826. máj. 8. — Ung-
vár, 1891. ápr. 5.). Gör. kat. püs-
pök. Apja korán meghalt, öz-
vegy édesanyja nevelte. Iskoláit 
Nyíregyházán és Ungváron vé-
gezte, a filozófiát Kassán és 
Szatmáron hallgatta. 1844 októ-
berének elején a munkácsi pap-
növendékek közé vették fel és a 
teológiát kitűnő eredménnyel 
végezte el. Aztán a püspöki ud-
varban alkalmazták, s miután 
beutazta Ausztriát, Stájerorszá-
got, Olaszország egy részét, 
1849. júl. elsején pappá szentel-
ték. Técsőre ment segédlelkész-
nek, majd Huszton lett helyet-
tes lelkész. A szabadságharc 
alatt tanúsított hazafias maga-
tartásáért az orosz csapatok el-
fogták, s csak püspöke közben-
járására szabadult. 1858-ban 
kerületi alesperes, 1867-ben fő-
esperes lett. 1869-ben a huszti 
kerületben országgyűlési képvi-
selővé választották. Ebben az 
évben Máramaros megye püspö-
ke vidéki helynökévé nevezték 
ki. 1870 márciusában Márama-
rosszigeten lelkész, majd apát 
lett. Nemsokkal ezután a mun-
kácsi püspöki széket foglalta el. 
Lefordította az ószláv liturgiát 

magyarra, s ő tartotta Ungvá-
ron az első magyar hitszónok-
latot. 

írod. Hajnal Album (Szerk. 
Sarkady István Bp., 1873); Ke-
let, 1891. 14. sz.; Vasárnapi Új-
ság, 1891.; Budapesti Hírlap, 
1891. 94. sz. 

Kovács János (Nagykapos, 
1788 — Eszeny, 1855. júl. 3.). 
Ev. ref. lelkész. Középiskoláit 
1800-ban Sárospatakon kezdte, 
s 1813-ban végezte a hittansza-
kot. Először az obari majd a lad-
mari gyülekezet választotta lel-
készévé. 1820-ban az eszenyi 
egyház meghívását fogadta el. 
Egyházmegyéjében 1829-ben 
aljegyző, majd pénztárnok, 
1848-ban zsinati képviselő lett. 
1850-ben az ung— felsőzemplé-
ni egyházmegye, mely 1797-ben 
egyesült, szétvált és ekkor Ung 
megye espereséül őt választot-
ták meg. Elnöktársával, Hor-
váth Simonnal vezette az egy-
ház ügyeit. A kolerajárvány 
áldozata lett. A 40-es években 
cikkeket írt a Prot. Egyh. és Isk. 
Lapba. — M. A kijelentés mint 
hordozója a szellemi szabad-
ságnak (Sárospatak, 1841); A 
keresztyén korszellem mint szá-
zadunkjelleme. 1845. máj. 7-én 
gr. Butler János felett... (Sáros-
patak, 1845); Papmérték, me-
lyet emlékbeszédben felállított 



néhai tiszt. Gönczy Sándor úr 
gyászünnepén Nagy-Dobrony-
ban decz. 19. 1845. (Sárospatak, 
1846); Az atyafiság és sógorság 
tilos fokozatai a házasságban 
(Sárospatak, 1855). 

írod. Nemzeti Képes Naptár, 
1856. 

Kovács Károly (Szűrte, 1818 
— Szűrte, 1897. júl. 8.). Ügyvéd 
és földbirtokos, az 1848—49-es 
szabadságharc katonája. A sá-
rospataki ev. ref. főiskolán 
1838-ban jogot végzett. Az 
1839—40-es országgyűlésre 
küldték joggyakornokként. Kir. 
táblai jegyzővé esküdött fel és 
Lányi Imre Ung megyei főispán 
mellett titkárlett. 1841-benvisz-
szatért megyéjébe és Ungváron 
ügyvédi irodát nyitott. 1843-
ban megválasztották Ung me-
gyetáblabírájává. 1845-benvisz-
szavonult a birtokaira 
gazdálkodni, de az Apponyi ál-
tal bevezetett gyűlölt adminiszt-
rátori rendszer elleni küzdelem-
ből kivette a részét. Az 
1848—49-es szabadságharc ide-
je alatt a nemzetőrség szervezé-
sében vállalt szerepet. Kazinczy 
hadtestében századosi rangban 
szolgált. A fegyverletétel után 
hazament, de már 1849 szep-
temberében elfogták és Kassára 
kísérték, hadi törvényszék elé 
állították és javait elkobozták. 

1850-ben ítélet nélkül elbocsá-
tották, de folyton megfigyelés 
alatt tartották. 1853-ban me-
gyei tanácsbírónak akarták vá-
lasztani, de a gyűlésen jelen le-
vő es. kir. biztos tiltakozott 
megválasztása ellen. 1855-ben 
azonban mégis tanácsbíró lett. 
1867-ben a minaji járás főszol-
gabírájává választotta. 1871-
ben alispán lett, s igyekezett le-
csillapítani a nemesség és a 
felszabadított néposztály közötti 
ellentétet a bonyolult tagosítási 
ügyekben. Ebben az évben meg-
vált a hivatalos pályától és 
visszavonult birtokaira. Minden 
időben következetesen az ellen-
zékhez tartozott, a nagykaposi 
függetlenségi pártnak többször 
volt képviselőjelöltje s állandó-
an az elnöke. Nagy érdeklődést 
tanúsított a nemzet kulturális 
ügyei iránt. 1881-ben egyház-
megyéje küldötteként részt vett 
a debreceni ev. ref. országos zsi-
naton. A sárospataki ev. ref. fő-
iskola igazgatótanácsosa volt. 
1841-tól állandó levelezője volt 
Kossuth Pesti Hírlapjának és 
Helmeczy Jelenkorának. — M. 
A jó alkotmány és zsidó emanci-
pate (Pest, 1861); Egyenlítő (ae-
quator) vagyis: kibékülés Ma-
gyarhonban (Bécs, 1864). 

írod. К К. (Budapesti Hírlap, 
1897. 191. sz.); Ung, 1897. 28. sz. 



Kovács Vilmos (Gát, 1927. 
jún. 5. — Bp., 1977. nov. 13.). 
Költő, író. 1938—39-ben Bereg-
szászban, 1939 és 1945 között 
Munkácson élt. A munkácsi ke-
reskedelmi iskolában érettségi-
zett 1945-ben. 1947—48-ban a 
beregszászi terményforgalmi 
vállalat könyvelője lett, majd 
egy évig szülőfaluja tanácsának 
vb-titkára volt. 1949-ben újra 
Munkácsra került. Öt évig az ot-
tani adóhivatal tisztviselójeként 
dolgozott, közben magánúton a 
lvovi pénzügyi-közgazdasági fő-
iskolán tanult, de diplomát nem 
szerzett. Ezt követően a Prapor 
Peremohi c. munkácsi ukrán já-
rási lap könyvelője és munka-
társa lett. 1958-tól a Kárpáton-
túli Könyv- és Lapkiadó (a 
Kárpáti Kiadó elődje) magyar 
osztályának szerkesztője, majd 
vezető szerkesztőjeként dolgo-
zott 1971-ig. 1955-től komoly 
hivatástudattal írt, ekkor jelent 
meg első írása a Szovjet-Kár-
pátontúl című almanachban. 
1961-ben felvették a Szovjet-
unió írószövetségébe. Magyarra 
fordította — többek között — 
Korolenko és Sevcsenko írásait. 
1965-ben, hosszas huzavona 
után, Ungváron kiadták „Hol-
nap is élünk" című regényét, 
amit azonban hamarosan kivon-
tak a forgalomból, s eltüntették 

a könyvtárakból. Szeretettel és 
felelősséggel nevelte, támogatta 
az ungvári Forrás Stúdió 
(1967—1971) fiataljait. 1971-
ben eltanácsolták állásából, s 
élete ezután nélkülözések kö-
zött, rákényszerített magány-
ban, a súlyosbodó betegség szo-
rításában telt. A magyarság 
őstörténetével foglalkozó mun-
kát írt. 1977-ben áttelepült Ma-
gyarországra, de három héttel 
áttelepülése után rákban el-
hunyt Budapesten. — M. Valla-
ni kell (Uzshorod, 1957); Tava-
szi viharok (Uzshorod, 1959); 
Lázas a Föld (Uzshorod, 1962); 
Veszennyaja búrja (Moszkva, 
1963); Holnap is élünk (regény, 
Uzsgorod, 1965); Csillagfénynél 
(Uzsgorod, 1968); Holnap is él-
ünk (átdolgozott kiadás, Debre-
cen—Ungvár, 1989). 

írod. Sándor László: Új költő 
bemutatkozása (Kárpátok, 2. 
sz., 1958); E. Fehér Pál: A kár-
pátaljai magyarság regénye 
(Élet és Irodalom, 1965. okt. 2.); 
Kiss Ferenc: Egy kárpát-ukraj-
nai magyar író regénye (Tisza-
táj, 1965/11. sz.); Bessenyei 
György: Csillagfénynél (Kor-
társ, 1969/12. sz.); Kiss Ferenc: 
Csillagfénynél (Kritika, 1969/7. 
sz.); Szakolczay Lajos: Lírai 
szenvedély. Kovács Vilmosról 
(Tiszatáj, 1969/2. sz.) Sugaras 



utakon. A Kárpátontúli magyar 
nyelvű irodalom antológiája 
1945—1985. (Uzshorod, 1985); 
S. Benedek András: „... az idő 
bal markában". Kovács Vilmos 
pályaképe (Az Állami Gorkij 
Könyvtár évkönyve 1986. ÁGK 
1988); M. Takács Lajos: „Lépte-
imet piros öklű plakátok vigyáz-
ták" (Alföld, 1989/6. sz.); Vergő-
dő' Szél. A kárpátaljai magyar 
irodalom antológiája 1953— 
1988. (Bp.—Ungvár, 1990). 

Kovássy Elemér (Márama-
rossziget, 1866. márc. 4. — ?, ?). 
Megyei főszolgabíró. Kovássy 
Antal megyei aljegyző fia. A 
gimnáziumot szülővárosában és 
Szatmáron végezte. 1884-ben 
érettségizett Debrecenben. A jo-
got három évig Máramaros-
szigeten, a IV. évet Eperjesen 
hallgatta. 1888-ban tett jogtu-
dományi államvizsgát. 1890-
ben nevezték ki Ung megyébe 
közigazgatási joggyakornokká. 
1894-tól a nagybereznai járás 
szolgabírája, 1898-tól Nagy-
berezna tiszteletbeli főszolgabí-
rója. 1885-től tárcákat írt a 
Szamosba, a Szatmárba, az 
Ungba és az Ungvári Közlönybe. 
Az Ung állandó munkatársa 
volt — M. Apró történetek 
(Ungvár, 1894. Ism. Főv. Lapok, 
127. sz.) 

írod. M. Könyvészet 1894. 

Kovássy Zoltán (Márama-
rossziget, 1855. máj. 28. — ?, ?). 
Tanár. Kovássy Albert 48-as 
honvédszázadosnak, Márama-
rossziget polgármesterének a 
fia. Gimnáziumi tanulmányait 
szülővárosában végezte, majd a 
pesti egyetemen tanult. 1876-
ban a sárospataki tanítóképző 
tanára lett. Innen saját kérésére 
Máramarosszigetre helyezték 
át. A 80-as évek végén megszer-
vezte az alsófokú kereskedelmi 
iskolát, s ennek lett az igazga-
tója. Állandó cikkírója volt a 
Máramarosnak, a Máramarosi 
Lapoknak. Az 1703. jún. 7-i dol-
hai csata kétszázadik évforduló-
ján felállított emlékoszlopot ő 
avatta fel, s mint a megye szü-
löttének jelentős szerepe volt 
Máramaros kulturális életében. 
— M. Máramaros megye föld-
rajza a népiskolák III. osztálya 
számára (M.-Sziget, 1886); Hu-
szonöt év a máramarosszigeti 
m. kir. állami tanítóképző-inté-
zet történetéből (M.-Sziget, 
1896). 

írod. Néptanítók Lapja, 1888; 
Bökényi Dániel: Máramaros 
vármegye tanügyének múltja és 
jelene; A máramaros-szigeti Er-
zsébet kisdedóvó-egyesület és 
-intézet története 1841—1896. 

Kozma Miklós (Nagyvárad, 
1884. szept. 5. — Ungvár, 1941. 



dec. 8.). Politikus, az MTI és 
társvállalatai elnöke, miniszter. 
Kozma Ferenc (Bárd Miklós) 
örökbe fogadott fia. 1938 őszén 
a Rongyos Gárdával be akart 
törni Kárpátaljára. 1940—41-
ben Kárpátalja kormányzói biz-
tosa. Irathagyatéka a korszak 
történetének értékes forrása, az 
országos levéltárban van. 

Kömlei János (?, 1756 — 
Munkács, 1802. máj. 29.). Mun-
kácsi ref. lelkész, tankönyvíró. 
1784—86 között Beregszászban 
volt tanítókáplán, majd ka-
szonyi lelkész lett, s itt élt 1786-
ig. Ezután Nagyarra, a Tisza 
mellé költözött. 1792-től 1796-
ig ismét beregszászi prédikátor. 
Innen Dercenbe, majd Mun-
kácsra került. Mint munkácsi 
lelkész a felkelő nemesség pap-
jául rendelte a beregi egyház-
megye. A Néptanítók Lapja 
(1877. 2. sz.) mint tankönyvírót 
és pedagógust méltatta. — M. 
Szükségben segítő könyv (Pest, 
1790); Az úrnak szent aszta-
lához készítő hat héti peni-
tentziális könyörgések... (Vác, 
1800). 

írod. Kiss Kálmán: A szatmá-
ri református egyházmegye tör-
ténete (Kecskemét, 1878); Le-
hoczky Tivadar: Beregvármegye 
monographiája II. (Ungvár, 
1881). 

Körösy György (? — 1730). 
Birtokos nemes, a Rákóczi csa-
lád belső embere. 1680-tól a 
gyermek II. Rákóczi Ferenc mel-
lett belső kamarás volt Zrínyi 
Ilona udvarában, akihez hűsé-
gesen ragaszkodott, vele együtt 
állotta ki Munkács hosszú ost-
romát. 1688 után, amikor Rá-
kóczit Bécsbe, majd Neuhausba 
vitték, ő továbbra is Rákóczi 
szolgálatában maradt mint pa-
taki várnagy. Amint Rákóczi át-
vette jószágainak igazgatását, 
fókamarásává nevezte ki. О ve-
zette pénzügyeit, őrizte a csalá-
di tárházat. Ezt a tisztségét a 
szabadságharc ideje alatt is 
megtartotta. Munkácson is a fe-
jedelem főkamarása és kincstar-
tója volt. 1711 elején Rákóczi 
kincseivel követte urát Lengyel-
országba, majd Franciaország-
ban elvált tóle és hazatért. 
1714-től 1730-ig a kincstári 
uradalomban szolgált Sárospa-
takon. Történelmi, családi, nem-
zedékrendi és egyéb feljegyzése-
it Thaly Kálmán közölte 
bevezetéssel és jegyzetekkel el-
látva a Századokban (1875). 
Számadáskönyvéből szintén 
Thaly közölt részleteket a Szá-
zadokban (1888). 

Kőszeghy Pál (XVII. sz. vége 
— XVIII. sz. eleje). Gróf Bercsé-
nyi Miklós ungi főispán bizal-



mas embere, költő. Már az apja, 
Kőszeghy György is a gróf fami-
liárisa volt. Kőszeghy Pál életé-
ről kevés adat áll rendelkezé-
sünkre. 1694-ben és 1695-ben 
Vépen járt urával, ő közvetítette 
házasságát Draskovics Miklós 
országbíró özvegyével, Csáky 
Krisztinával. Bercsényiné bizal-
mát is megnyerte: 1698-ban az 
ő dolgában fáradozott. 4 ezer fo-
rintot, arany- és ezüstneműt 
hozatott vele Temetvény várá-
ból Ungvárra. 1703-ban még 
életben volt. Leányát, Zsuzsan-
nát — Mikes Kelemen törökor-
szági leveleiből tudjuk — Csáky 
Krisztina halála után, Bercsé-
nyi vette feleségül Rodostóban. 
Kőszeghy három részből álló 
költeményében Gyöngyösi Ist-
ván modorában megénekelte 
Bercsényi életét és első két há-
zasságának történetét. Az első 
rész a gróf „iíjúságában tett vi-
tézi magaviseletérül" és Homon-
nai Drugeth Krisztinával kötött 
„istenes házasságárul" szólott; a 
második rész Drugeth Krisztina 
„istenes életéről" és „istenes ha-
láláról" adott számot; a harma-
dik „Gróf Bercsényi Miklós ... 
Gróf Csáky Krisztina Asszony-
nyal való istenes házasságáról" 
szerzett ének. A trilógiából csak 
a harmadik rész maradt meg. 
Römer Flóris fedezte fel 1874-

ben a varsói gr. Krasinszky-
könyvtárban, s Thaly Kálmán 
adta ki 1894-ben. A költő arra 
törekedett, hogy minél hívebben 
és részletesebben örökítse meg 
az eseményeket a 797 strófából 
álló négyesrímű tizenkettesek-
ben írt hosszú énekekben. A mű 
a korabeli főúri életmód hű áb-
rázolása, nagybecsű történeti 
forrása. Művének leghatáso-
sabb részei a főúri társasélet 
reprezentatív alkalmait elevení-
tik fel. Bercsényi Ungvárra való 
bevonulása, főispáni beiktatása, 
az ungi medvevadászat, a tiszai 
halászat, Bercsényi utazása je-
gyeséhez. Gyakran figyelhetjük 
meg szép tájleírását: „az friss hí-
ves s kedves reggeli időnek", az 
ungi erdőségek őszi hangulatá-
nak ábrázolását. A költő csak 
néha enged következtetni arra, 
hogy a mű hőse a rövidesen ki-
robbanó szabadságharc fővezére 
lesz. 

írod. Schöner Ferenc: Kő-
szeghy Pál (1912). 

Kövy Sándor (Nádudvar, 
1763. júl. 15. — Sárospatak, 
1829. júl. 24.). Sárospataki ta-
nár, híres jogtudós. Fiatal korá-
ban egy ideig az Ung megyei 
Bernáth családnál nevelős-
ködött, később Szabolcs, Zemp-
lén és Ung megyék táblabí-
rájukká választották. Bernáth 



Dezső szerint Ung megye al-
ispáni székét hagyta ott a pata-
ki professzori katedráért. Ka-
zinczy Ferenc, Szirmay Antal, 
Szemere Pál baráti köréhez tar-
tozott. 

Kralitzky Anatol, Anatolij 
Fedorovics Kralitzky (Csebinye, 
1835. febr. 12. — Munkács, 
1894. jan. 30.). Gör. kat. Bazil-
rendi szerzetes. Iskoláit az ung-
vári papi szemináriumban vé-
gezte. 1858-ban szentelték fel 
Eperjesen, ahol vizsgát tett hit-
tanból. Ezután a máriapócsi teo-
lógiai intézetben egyházjogot és 
történelmet tanított. 1863-ban 
megválasztották a rend szerzet-
titkárának és az újoncok mes-
terének. Ebben az állásban 
Munkácson hat évig működött. 
1869-ben a krasznabrodi köz-
gyűlésen a munkácsi monostor 
házfőnökének és rendi tanácsos-
nak választották meg. Munká-
cson élt haláláig. Az ungvári 
Kárpát c. lapnak volt munkatár-
sa. írt elbeszéléseket, történel-
mi, etnográfiai cikkeket a ga-
líciai időszaki kiadványokba. 
Elbeszélései a lembergi Halic-
kaja Zorja (Galíciai Hajnal) c. fo-
lyóiratban (1870), a Szent Ba-
zil-rend által Ungváron kiadott 
Naptárban (1886, 1888) is meg-
jelentek. Műfordítással is foglal-
kozott. Jókai Mór ,A vakmerő" c. 

Pugacsovról szóló elbeszélését 
és más magyar elbeszéléseket 
fordított orosz nyelvre. — M. 
Narodnoje cstenije (Ungvár, 
1896). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája II. 
(Ungvár, 1881); Na Verhovinyi. 
Zbirnik tvoriv piszmennikiv do-
raggyanszkoho Zakarpattya 
(Uzshorod, 1984); Váradi-Stern-
berg János — Pojdák Valerij : Egy 
ismeretlen fordítás margójára 
(Kárpáti Igaz Szó, 1985). 

Krocsák G. Emil (Theresi-
enhof, Morvaország, 1836. nov. 
13. — ?, ?). Földbirtokos, gazda-
tiszt. Morvaországban tanult, 
1858-ban jött Magyarországra, 
itt tanult meg magyarul. 1868-
ban átvette Lónyay János nagy-
lónyai birtokának a kezelését. A 
legvadabb és a legmocsarasabb 
földeket is használhatóvá tette. 
Rövid ideig Bács megyében töl-
tött be tiszttartói állást, majd 
1876-tól Lónyay Albert somi 
uradalmára került és a birtok 
igazgatója lett. Ebben az időben 
megalakította a gazdatisztek és 
erdészek segélyegyletét, amely 
1880-ban Lónyay Menyhért 
gróf elnöklete alatt tartotta ala-
kuló közgyűlését. 1882-ben az 
egyesület ügyvezetője lett. 
1891-ben Budapesten megszer-
vezte a gazdatiszti kongresz-



szust. 1898-ban visszavonult 
Nógrád megyei birtokára. Cik-
keket írt a Gazdasági Lapokba, 
a Magyar Földbe, munkatársa 
volt az Erdélyi Gazdának. 

Krucsay István (?, 1670 kö-
rül — Jaroszlavl, 1747. ápr. 4.). 
Zempléni nemes, Rákóczi titkos 
kancelláriájának egyik vezetője, 
a szenátus titkára, a hadi ügyek 
előadója. Előbb gróf Csáky Ist-
ván országbíró titkára volt, az-
tán az udvari kancelláriához 
került. 1704-ben csatlakozott 
Rákóczihoz, aki őt az udvari tit-
kos iroda főnökévé tette. О szer-
kesztette Rákóczinak a legtöbb 
hadi rendeletét, diplomáit, nem 
egy követi utasítását, ő írta a 
kormánytanács üléseinek jegy-
zőkönyveit. Rákóczi kíséretében 
gyakran tartózkodott Munká-
cson. A szabadságharc bukása 
után Lengyelországban az emig-
ráció pénzügyeit intézte. 

írod. Századok, 1888. 
Krúdy Gyula és Kárpátalja 

(Nyíregyháza, 1878. okt. 21. — 
Bp., 1933. máj. 12.). író, hírlap-
író, a modern magyar prózairo-
dalom kiváló mestere. Jó ismé-
róje volt a Kárpátok vidékének 
is. Fiatal korában — a saját val-
lomása szerint — volt alkalma 
megismerni ezt a tájat. „Utazás 
a Tiszán" c. elbeszélésében be-
mutatta a Fehér-*és Fekete-Ti-

sza vidékét, a Tatár-hágót, el-
mesélte a Tisza fia c. mondát, 
szólt a híres szigeti vásárról és 
a huszti várról, ismertette az 
Ugocsa non coronat! szállóige 
keletkezésének a történetét. 
Egy másik írásában ez a vidék 
szerinte „Európa árvája, Ma-
gyarország mostohagyermeke", 
de mégis Közép-Európa legcso-
dálatosabb vidéke. Egy orosz 
költő (Lermontov) a zord Kau-
kázus vidékéről a világlíra 
gyöngyszemeit alkotta meg, ez a 
táj szépségében hasonlít a Kau-
kázusra, de a világ mit sem tud 
erről a tájról, ahonnan a Tisza 
ered és a máramarosi só szár-
mazik, ahol a Kárpátokban hosz-
szú, zord és nehezen elviselhető 
a tél, ahol a száraz nyár kiszik-
kasztja a homokos föld mellét; a 
rengetegben medve üvölt, s a 
határtól nem messze égnek egy 
kis város — egy kis Budapest — 
Ungvár fényei, amelyek vissza-
tükröződnek az Ung vizében. 
Szeretettel rajzolta meg az itt 
élő ruszinok alakját és életét, 
szokásait, emberségét; a he-
gyekből lerohanó Labore, Lator-
ca, Ung, Iza, Visó, Tereszva 
vidékét a Havasi kürt. Ruszin-
Krajna kistükre című írásában, 
amelyet Ruszka-Krajna Nép-
biztossága adott ki 1919-ben. 
Néhány fiatalkori műve az Ugo-



csában (1894) is megjelent. — 
M. A Tisza fia (Bp., 1981); A cir-
kuszkirály (Bp., 1982). 

írod. Krúdy Péter: К. Gy. 
élettörténete (Bp., 1938); Barta 
András: K. Gy. pályakezdése 
(Bp., 1959). 

Krüzselyi Bálint, Viski 
(Visk, 1844. márc. 6. — Mára-
marossziget, 1900. ápr. 28.). 
Jogakadémiai tanár, író, szer-
kesztő. Elemi iskoláit Visken, a 
gimnáziumot Szigeten, a jogot 
Sárospatakon végezte. Állam-
vizsgát Kassán tett. 1868-ban 
Visk város jegyzője, majd 
1869—70-ben Pesten volt neve-
lő Várady Gábor házánál. 1871-
ben Eötvös József közoktatás-
ügyi miniszter külföldre küldte 
nevelési-oktatási tanulmányok 
végzésére. Bejárta Németorszá-
got, Svájcot, Felső-Olaszorszá-
got. 1871. aug. 17-én megláto-
gatta Kossuth Lajost Turinban. 
1872-ben Máramarosszigeten 
lett jogtanár. Az ügyvédi vizsgát 
letéve 1876-ban Felsővisken 
gyakorló ügyvéd volt. 1877-ben 
a sárospataki jogakadémia ta-
nárává választották. Iroda-
lommal tanulóifjú korától fog-
lalkozott. Viski Bálint név alatt 
írt költeményeket, tárcákat, ér-
tekezéseket. 1874—1877 között 
szerkesztette Szigeten a Mára-
maros c. lapot. Cikkei jelentek 

meg a Beregben is. Máramaros 
megye monográfiájában a nem-
zetiségek közül ő mutatta be a 
magyarokat. 1872 és 1874 kö-
zött Gazdászati Figyelmező cí-
men népszerű gazdászati lapot 
szerkesztett és adott ki. 1874-
ben a Máramarosi Képes Nagy 
Naptárban egy terjedelmes ta-
nulmányban mutatta be Visk 
város történetét. 1899-ben 
Huszton adták elő Aki másnak 
vermet ás c. népszínművét. — 
M. Magyar polgári jogok és kö-
telességek tana (Sárospatak, 
1881). 

írod. Várady Gábor: Hulló le-
velek III. (1899); Hazánk, 1899. 
232. sz.; Pikolcz Károly: Aki 
Kossuthtal is kezet fogott (Kár-
páti Igaz Szó, 1991. szept. 20.). 

Krüzselyi Erzsébet (Mára-
marossziget, 1875. márc. 21. — 
Szatmárhegy, 1953. okt. 15.). 
Költőnő. Krüzselyi Bálint és Pel-
lády Erzsébet első gyermeke. A 
család Sárospatakon élt, amikor 
a nyolcéves kislány hallóidegeit 
hűdés érte, teljesen megsüke-
tült. Látása is korán meggyön-
gült, úgyhogy a külvilágot csak 
„örök csenddel ködön át" érzé-
kelte. 1889-ben visszaköltöztek 
Máramarosszigetre. Édesapja 
irányította tanulmányait, az ő 
hatására kezdett írogatni. Köl-
teményeit, tárcáit, elbeszéléseit 



a Máramarosi Híradó, a Mára-
m'arosi Lapok, a Bereg, az Ugo-
csa közölte. 1897-ben jelent 
meg első verseskötete. Nagy ha-
tással volt rá Tompa Mihály köl-
tészete. Újabb versek c. köteté-
hez Szabolcska Mihály írt 
előszót, s versei elolvasása után 
Gárdonyi Géza levélben „édes 
kis csalogánynak" nevezte. Az 
1920-as években az újabb erdé-
lyi líra (Reményik, Áprily) újabb 
lendületet adott költészetének. 
Egyes írásai Viski Böske névvel 
láttak napvilágot. — M. Versek. 
(Máramarossziget, 1897); Újabb 
versek (Máramarossziget, 1902); 
Örök csendben (Máramarosszi-
get, 1907); Csendország dalai 
(Bp., 1913); Hangtalan lírán 
(Máramarossziget, 1924); Örök 
csenddel ködön át (Bp., 1928); 

írod. Nagy Zoltán: Versek. ír-
ta Krüzselyi Erzsike (Ugocsa, 
1897. 25. sz.); Muzsnay Árpád: 
K. E. irodalmi hagyatéka (Ma-
gyar Könyvszemle, 1973. 2. sz.); 
Bakkai Éva: Krüzselyi Erzsé-
bet-emlékest Visken (Kárpátal-
ja, 1993. okt. 31.). 

Kutlán István (Fancsika, 
1894. jan. 5. — Fancsika, 1969. 
okt. 6.). Festő és pedagógus. A 
tanítóképzőt Máramarosszige-
ten végezte, s itt figyeltek fel te-
hetségére. Később Hollósy Si-
mon técsői festőiskolájának lett 

a tanítványa. Amikor kitört a 
háború, behívták katonának. A 
fronton is szorgalmasan rajzol-
gatott. 1919-ben Ugocsa megye 
katonai parancsnoka volt, majd 
elemi iskolai tanító lett szülőfa-
lujában. Szívesen hódolt ked-
venc sportjáiiak, a birkózásnak. 
Kárpátalja birkózóversenyeinek 
többszörös győztese lett. 1923-
ban mutatkozott be képeivel kö-
zönség előtt először Ungváron. 
Tehetségére felfigyeltek a kul-
turális élet akkori vezetői, s mű-
vészetét tökéletesíteni először 
Prágába, majd Párizsba küld-
ték. A csehek közül Engelman 
Mór és Julius Fischer volt ha-
tással rá. 1927-ben Párizsban a 
Julien Akadémián tanult egy 
esztendeig. Itt ismerkedett meg 
Arnold Böcklin képeinek sajátos 
természetszimbolizmusával. Ha-
zatérése után folytatta a festést 
és a tanítást. Képeinek témája 
a Tisza-part és a Fancsika kör-
nyéki táj. Alkotásairól ebben az 
időben elismeréssel szólt Ivá-
nyi-Grünwald Béla, akinek 
1931-ben Ungváron volt kiállí-
tása. Művészi barátság fűzte 
Szüle Péterhez és Thorma Já-
noshoz. Szüle Péterrel hosszú 
ideig festettek együtt a „fancsi-
kai művésztelepen". 1939-ben 
Thorma János halála után a bu-
dapesti Nemzeti Szalonban 



Kutlán István rendezte meg 
Thorma emlékkiállítását. 1945 
után főleg a tanításnak élt. 
1947-től 1965-ig az általa szer-
kesztett és illusztrált ábécés-
könyvekből tanultak a magyar 
iskolák gyerekei. Képeivel néha 

részt vett a területi kiállításo-
kon. Alkotásai elkerültek 
Moszkva, Kijev, Odessza múze-
umaiba is. 

írod. Keresztyén Balázs: Fes-
tő és pedagógus (Kalendárium 
1989). 



L 

Lám Jakab (Szepesbéle, 
1791 — Kassa, 1855). Vízmér-
nök, a Tisza szabályozásának 
szorgalmazója. A pesti Institu-
tum Geometricumban szerzett 
vízmérnöki oklevelet. Kezdet-
ben az ungvári kincstári urada-
lomban, később a kassai kerület 
mérnökeként dolgozott. Az ung-
vári lutheránus egyház kereté-
ben is tevékenykedett. 1833-
ban gyűjtést indított az egyház 
fenntartására és templom-
építésre. A pest-budai árvízkor 
egy értekezést írt a vízszabályo-
zás érdekében, amely értekezést 
Vásárhelyi Pál részletesen 
elemzett és megválaszolt. Hoz-
zászólt a Tisza rendezésének 
ügyéhez is. Kitűnően ismerte a 
Tisza és mellékfolyóinak tulaj-
donságát, több árvizet ért meg 
ungvári, majd kassai tartóz-
kodása idején. Tisza-szabályo-
zási tervére Széchenyi István is 
felfigyelt, s kezdeményezésére 

Lám Jakab találkozott a Tisza 
szabályozásának tervével meg-
bízott olasz Paleocapával, aki 
azonban nem vette figyelembe 
Lám terveit, pedig a későbbi ár-
vizek bizonyították, hogy Lám 
Tisza-szabályozási elképzelése 
életképes lehetett volna. — M. 
Néhány szó a Tisza-szabályozás 
érdekében (Ungvár, 1846). 

írod. Hantz Lám Irén: Az esz-
me örök. Lám Jakab emléke-
zete. (Kárpáti Igaz Szó, 1992. 
okt. 31.). 

Lám Sándor (Ungvár, 1839 
— ?, ?)., Gyógyszertár-tulajdo-
nos Ungváron. Lám Jakab fia. 
Cikkei jelentek meg az Ország-
Világban (1865. Munkács, Ung-
vár) és a Magyarország és a 
Nagyvilágban (1865. Vörös-
marty-völgy Ugocsamegyében). 
Több rajzot is készített a kora-
beli Ungvárról, Munkácsról és 
Husztról. Vízfestményei kultúr-
történeti értékű alkotások. 



írod. Váradi-Sternberg Já-
nos: Régi rajzok székvárosunk-
ról (Kalendárium '82. Uzshorod, 
1981). 

Lambert (1049 táján — 1075 
körül). I. Béla király és Riksza 
lengyel hercegnő fia. Tíz eszten-
dős korában apjával és testvére-
ivel együtt II. Ulászló lengyel 
herceghez menekült, de apja le-
győzte I. Andrást és Magyaror-
szág királya lett. Apja halála 
után 1063-ban Salamon elől is-
mét Lengyelországba ment, de 
amikor visszatért, a király a 
tiszántúli részeket átengedte 
neki és testvéreinek. A nép-
hagyomány szerint ő alapította 
Beregszászt, amelyet róla 
először „Villa Lamperti"-nek, 
vagyis Lampertházának nevez-
tek. 

Láng Mihály (Kálmánd, 
1856. szept. 13. — ?, 1930. jan. 
30.). Pedagógus, az óvónőképző 
intézet igazgatója. Gimnáziumi 
tanulmányait Nagykárolyban, 
az elemi tanítóképzőt Szatmá-
ron és Máramarosszigeten, a 
polgári tanítóképzőt Pesten vé-
gezte. Először Szatmárnémeti-
ben, Pancsován és Kapuváron 
volt polgári iskolai tanító, majd 
1881 és 1885 között Nagy-
szőlősön volt a polgári iskola el-
ső igazgatója. Ezután Nagysze-
benben és Szepsiszentgyörgyön 

volt igazgató. Eperjesen a kis-
dedóvónő-képző intézet igazga-
tója lett. Cikkei jelentek meg a 
Néptanítók Lapjában, a mára-
marosszigeti Nevelésben, a Pol-
gári Iskolában, a Kisdedne-
velésben, a Népművelőben, a 
Kolozsvárban, a Beregben és az 
Ugocsában. Számos magyar 
nyelvtankönyvet írt idegenajkú-
ak számára. 

írod. Bökényi Dániel: A ma-
gyar abc- és olvasókönyvek tör-
téneti fejlődése (M.-Sziget, 
1891); Vaday József: Magyar 
tanférfiak és tanítónők ezred-
éves Albuma (Békés-Csaba 
1896). 

Lányi Géza (Debrecen, 1849 
— Ungvár, 1908. dec. 15.). Cim-
balomművész és nótaszerző. A 
Nemzeti Zenedében tanult, 
majd Ungváron lett zenetanító. 
1885-ben a budapesti Népszín-
házhoz szerződött. Életének 
utolsó szakaszát Ungváron töl-
tötte. Dalai igen népszerűek vol-
tak. Legismertebb dalai: Meg-
jöttek a szabadságos huszárok 
Lampérth Géza szövegére és 
Nem nézett rám az a kislány, 
Gárdonyi Géza szövegére. Halá-
la után a Gyöngyösi Irodalmi 
Társaság síremléket állított ne-
ki Ungváron a Kapós utcai te-
metőben. Öccse, Lányi Gyula 
1876-ban alakított Ungváron 



együttest és több mint 30 évig 
muzsikált különböző ungvári 
szórakozóhelyeken. 

írod. Boniszlavszky Tibor: 
Egy ablaknál állj meg, cigány... 
(Kalendárium '93. Ungvár, 
1992). 

Lassú István (Visk, 1797. 
ápr. 12. — Pest, 1852. jan. 19.). 
Statisztikai és földrajzi író, az 
MTA levelező tagja (1833). Má-
ramarosszigeten a ref. főiskolán 
végezte tanulmányait, ahol filo-
zófiát, teológiát és jogot hallga-
tott. Tanulmányaiban a széki 
gróf Teleki család támogatta. 
1817-ben a retorikai osztály ta-
nítója lett. 1823-tól az udvari 
kamara írnoka és lajstromzója 
Budán. Már ekkor megjelentek 
művei a Tudományos Gyűjte-
ményben. Szépirodalommal és 
történeti földrajzzal foglalko-
zott. Műveiben kora fontosabb 
államainak leírását adta. Tíz 
kötetet tesznek ki geográfiai, 
történelmi és statisztikai le-
írásai Franciaországról, Len-
gyelországról, Poroszországról, 
Angliáról, Törökországról, 
Olaszországról, Algériáról stb., 
amelyek 1827—30 között jelen-
tek meg. О Oroszország első ma-
gyar leírója: Az Orosz birodalom 
statisztikai, geographiai és his-
tóriai leírása (Pest, 1827). Köte-
tei nem önálló kutatómunka 

eredményei, az idegen nyelve-
ken megjelent művek anyagai-
ból állította össze. Munkássága 
a maga korában így is hézagpót-
ló volt. Lassú István a statiszti-
kának, mint tudományágnak is 
az egyik első magyarországi 
művelője. (A statisztikába való 
bevezetés. Pest, 1828 és 1831). 
Világtörténetének két kötete je-
lent meg (Világ történetei I—II. 
Buda, 1832). 1836-ban Merkur 
címen genealógiai, statisztikai 
és históriai zsebkönyvet indított 
meg, de ez a törekvése is ku-
darcba fulladt. A tudomány „be-
csületes közmunkása volt", akit 
írótársainak a bírálatai érzéke-
nyen érintettek. Elkedvetlened-
ve lemondott az írói pályáról. 
1846-tól alirattárnokként dol-
gozott, majd visszavonultan élt. 
Szülőfalujával élete végéig fenn-
tartotta a kapcsolatot. Ha csak 
tehette, felkereste az erdős vidé-
kéről, az őszinte embereiről és a 
gyógyító ásványvizeiről híres vi-
déket. 1896. július 12-én Visken 
emléktáblát helyeztek el a szü-
lőháza tőszomszédságában levő 
iskolaépület falán. Az ünnepé-
lyen jelen volt Szilágyi István, 
Kutka Kálmán és György End-
re. Az ünnepséget a szűnni nem 
akaró eső miatt az iskola nagy-
termében tartották. A műsor a 
ref. dalkör által előadott Szózat-



tal kezdődött. Kutka Kálmán és 
Szilágyi István üdvözölte a szé-
pért és jóért lelkesedni tudó 
Visk város közönségét. Bökényi 
Dániel, a szigeti elemi iskola 
igazgatója ismertette Lassú Ist-
ván életpályáját. Ilosvay Lajos 
plébános az emléktábla megőr-
zését a város elöljáróságára bíz-
ta. A Himnusz eléneklése után 
leleplezték az emléktáblát, mert 
ekkorra már a nap is kisütött. 
Százak voltak jelen a leleplezés-
nél. Az ünneplők ezután a Vár-
hegyre indultak, ahol fényes 
ebéd volt. Ebéd után vette kez-
detét a népünnepély. Leginkább 
tetszett 8 viski kislány szóló 
éneklése és erdélyi tánca, a le-
gények közül Ij gyártó Károly 
viski fiú tűnt ki. Volt itt még az-
tán versenyfutás, tánc, dal nap-
lementig. Emlékét őrzik Lassú 
István kőművesmester családjá-
ban is, mert annak szépapja a 
tudós édestestvére volt. A kő-
művesmester leánya, Lassú Ro-
zália tanárnő könyvtárában 
megtalálható a tudós előd szá-
mos műve. 

írod. Toldy Ferenc: Lassú Ist-
ván. Emlékbeszéd. (Akad. Ért., 
1852); Szabó Sándor: L. I. (Má-
ramarosi Lapok, 1896. 28. sz.); 
Máramaros, 1896. 29. sz.; Mára-
marosi Híradó, 1896. 29. sz.; 
Ugocsa, 1896. 30. sz.; Váradi-

Sternberg János: Művei hézagot 
pótoltak irodalmunkban (Kár-
páti Kalendárium 1972); Vára-
di-Sternberg János — Debrece-
ni Mihály: Oroszország első 
magyar leírója (Kalendárium 
'86. Uzshorod, 1985). 

Lator Bálint (Visk, 1820. 
febr. 11. — Máramarossziget, 
1889. okt. 18.). Ev. ref. jogaka-
démiai tanár. 1834—41 között a 
máramarosszigeti líceumban ta-
nult. A filozófiai s jogi tanul-
mányai befejezése után a német 
nyelv elsajátítása végett Kés-
márkra ment, majd Pozsonyba, 
ahol 1844. aug. 21-én kir. táblai 
jegyzőnek esküdött fel. 1845-
ben letette az ügyvédi vizsgát, s 
még ebben az évben meghívták 
a máramarosszigeti líceum ta-
nárának. 1850-ben lemondott 
állásáról és Viskre költözött, 
ahol ügyvédkedett, majd a város 
polgármestere lett. 1852-től is-
mét a máramarosszigeti líceum-
ban tanított. A megye közigaz-
gatási és Máramarossziget 
város képviselő testületének a 
tagja volt. A Sárospataki Füze-
tekben (1858. A vallástan előa-
dásáról a máramarosszigeti 
helv. hitv. gymnasiumban) je-
lent meg cikke. 

írod. Kovássy Zoltán: L. B. 
(Máramarosi Tanügy, 1885. 4. 
sz.). 



Lator Géza (Nagyszőlős, 
1857. jan. 13. — Nagyszőlős, 
1888. jún. 25.). Jog- és államtu-
dományi doktor, megyei főjegy-
ző. Lator Gábor alispán fia. A 
gimnázium alsóbb osztályait 
Budapesten, a felsőbbeket Má-
ramarosszigeten végezte. A jo-
got a budapesti egyetemen 
hallgatta. „A közigazgatás re-
formjáról" címmel tett jog- és 
államtudományi szigorlatot. Ez-
után Ugocsa megye főszámvevő-
je, majd főjegyzője és a nagyszó-
lősi ev. ref. egyház gondnoka 
lett. Az Ugocsa c. helyi lapnak 
1885. jún. 28-án az alapítója és 
szerkesztője volt az év végéig. 
Azontúl is a lap tulajdonosa, a 
felügyelőbizottság tagja, s mun-
katársa maradt. 

írod. Ugocsa, 1888. 27. sz.; 
Szamos, 1888. 52. sz.; Ugocsa 
(hírlap) története (Nagy-Szőlős, 
1896). 

Laudon István (Ungvár, 
1862. aug. 20. — Ungvár, 1924). 
Főgimnáziumi tanár. A gimná-
zium nyolc osztályát szülőváro-
sában, egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. 1886 szep-
temberétől az ungvári kir. fő-
gimnázium tanára lett. Élete 
végéig az ungvári főgimnázium-
ban fejtette ki tevékenységét. 
Külföldi tanulmányúton járt, 
számos előadást tartott élmé-

nyeiről. Kertje Ungváron bota-
nikai látványosság volt. Cikkei 
az ungvári kir. kat. főgimnázi-
um Értesítőjében (1888. Az óko-
ri Róma fennálló romjaiban, 
1896. Egyiptomi tanulmányút), 
az Ungban (1892. 18., 19. sz. 
Útirajz Bosnia, Herczegovináról; 
1897. 5. sz. Az egyiptomiak 
kőfaragó munkáiról és szob-
rászatárói) jelentek meg. — M. 
A nevelés és műveltség (Bp., 
1885). 

írod. M. Könyvészet, 1886; 
Ungvár és Ung vármegye (Bp., 
1940). 

Lehoczky Tivadar (Fucsine, 
1830. okt. 5. — Munkács, 1915. 
nov. 25.). Régész, történész, 
néprajzkutató. A Fiume melletti 
kis településen szlovák szárma-
zású apja, Lehoczky János er-
dész volt. Elemi iskoláit Tivadar 
Rózsahegyen végezte, itt járt a 
gimnáziumba is. Ezután Rozs-
nyón tanult. 1847-től Kassán 
folytatta tanulmányait a jogi 
akadémián. 1848 júniusában 
beállt honvédnek. Tüzérként 
vett részt 'a szabadságharcban. 
Harcolt a kassai, a szegedi, a te-
mesvári és a lugosi csatában. 
1849. aug. 16-án hadtestét fel-
oszlatták, s Lehoczky hazatért. 
Kassán folytatta tanulmányait. 
1851-ben szerzett diplomát. 
1852-ben telepedett le Munká-



cson. Egy évvel később letette a 
bírói vizsgát az osztrák törvé-
nyekből és a közigazgatásból. 
1861-ben Pesten a Királyi Táb-
la előtt kitűnőre vizsgázott a 
magyar köztörvényekből, 1863-
ban letette az ügyvédi vizsgát 
a váltó- és hiteltörvényekből. 
1865-től a Schönborn grófok tu-
lajdonát képező munkácsi és be-
regszentmiklósi hitbizományi 
uradalmak főügyésze. Tudomá-
nyos munkássága rendkívül gaz-
dag és sokrétű. Tizenegy könyv 
és közel háromszáz tanulmány 
szerzője. Ezek témája régészet, 
történelem, néprajz, honisme-
ret, nyelvészet. Szorgalmasan 
gyűjtötte a vidék történelmi 
múltjára vonatkozó okmányo-
kat, régi könyveket, érméket. Az 
1850-es években a Magyar Hír-
lap, a Vasárnapi Újság, a Szép-
irodalmi Közlöny hasábjain je-
lentek meg cikkei. Új irányba, a 
régészet felé terelte érdeklő-
dését egy 1860-ban Munkács 
közelében talált bronzkori lelet. 
Első tudományos írása a régé-
szet köréből 1863-ban látott 
napvilágot a nyalábvári ása-
tásokról. A 60-as években Erdé-
lyi János hatására a Bereg 
megyei ruszinok népdalainak, 
szokásainak felkutatásához fo-
gott. 1864-ben jelent meg ösz-
szegyűjtött népdalfordítása Er-

délyi János kiadásában. (Ma-
gyar—orosz népdalok. Sárospa-
tak, 1864). Törzs Kálmánnal és 
Szeberényi Lajossal együttmű-
ködve 1866-ban kiadták a Tót 
népdaloké, munkáját, 1877-ben 
a Kisfaludy Társaság XII. Ev-
könyvében jelent meg A ma-
gyar—orosz nép közmondásai és 
példabeszédei c. gyűjteménye. 
Legjelentősebb munkája a há-
romkötetes Beregvármegye mo-
nographiája (Ungvár, 1881— 
1882). Kutatói munkássága 
mellett hasznos tevékenységet 
fejtett ki a műemlékvédelem 
terén is. 1876-ban a magyar ki-
rályi vallás és közoktatási mi-
niszter a Magyarországi Műem-
lékek Bizottságának kültagjává 
nevezte ki. Lehoczky tevékeny-
ségének köszönhetően a magyar 
parlament 1898-ban napirend-
re tűzte a munkácsi vár hely-
reállításának a kérdését. Le-
hoczky munkásságára felfigyelt 
a tudományos világ. Gyűjtemé-
nyét számos alkalommal mutat-
ták be Magyarországon és kül-
földön. A 80-as évek második 
felében ellátogatott Olaszor-
szágba, Angliába, Franciaor-
szágba, Svájcba. 1888-ban egy 
magyar tudósküldöttség tagja-
ként Törökországba utazott. Az 
utazásokról szóló élménybeszá-
molóit a Munkács és a Bereg c. 



lapokban publikálta. Szerteága-
zóak voltak Lehoczky kapcsola-
tai is. Baráti szálak fűzték több 
ismert szaktekintélyhez: Rómer 
Flórishoz, Pulszky Ferenchez, 
Jósa Andráshoz, Nyári János-
hoz, Móra Ferenchez és az is-
mert orosz történészhez, Petrov-
hoz. Gyűjteményéből múzeumot 
szeretett volna létrehozni, de ez 
életében nem sikerült. Cikkei a 
következő hírlapokban, folyóira-
tokban jelentek meg: Magyar 
Hírlap (1852. 852. sz. Kirándu-
lás a Kárpátokra és a lomniczi 
csúcsra); Budapesti Hírlap 
(1860. 151. sz. A munkácsi fegy-
ház); Szépirodalmi Közlöny 
(1858. Még néhány szó huszára-
inkról); Sürgöny (1864. 90. sz. A 
fekete-ardói falfestmények); 
Vasárnapi Újság (1855. Kirán-
dulás Murányba; 1858. Magyar 
oklevelek a török világból; 1861. 
Rákóczy mint keresztapa; 
Enyingi Török Bálint; Tűzpró-
ba; Szabó Ferenc kalandja 
1621-ben; Régi okmány Ko-
háryról; Aranymondatok; 1862. 
Vargyasi Dániel János utasítá-
sa Rákóczy Györgytói 1646; Köl-
csön kölcsönért; Lengyelek betö-
rése 1657; Magyar oklevél a 
XVII. századból; A podheringi 
Rákóczy-ház; A muzsalyi rejté-
lyes üreg; A nagyszőlősi Kankó 
vár; A kankóvári rejtett kincs; A 

munkácsi királyszék; Hogy mu-
lattak főuraink a régi korban; 
Hajdan olcsóbb világ volt; Egy 
bűnpör 1711-ból; Valami a ma-
gyar nyelvről II. József császár 
idejében; Az új itczéról 1715-
ben; Bebek Katalin meny-
asszonyi hozománya 1545; Rab-
lók üldöztetése 1701; Árszabály 
1698; Lónyay—Jakcsi család; 
Adózás a XVII. században; Adó-
végrehajtás 1699; Tököly Imre 
és neje Zrínyi Ilona ingóságai a 
munkácsi várban; Tolna vára és 
a Bebek nemzetség; Nyalábvár; 
Ugocsában Turczon talált ősvi-
lági állatmaradványok; Indít-
vány régiségkedvelők számára; 
1863. Néhány boszorkány- és 
más érdekes per; Szigorú bünte-
tések 1691; Tiszti fizetések haj-
dan; Egy kövér túzok mint aján-
dék 1745; Segélyezés a török 
háborúban 1683—86; A szatmá-
ri vár elrontásáról 1703; A ku-
rucz hadak költségei; Nyílt levél 
a vallásügyben 1704; Károlyi 
Sándor a harczosok feleségeit 
elűzi 1707; Fekete-Ardó; Rá-
kóczy-kastély Munkácson; Csa-
roda; Varbócz; 1864. A csetneki 
régi templom; 1865. Magyar— 
tót népdalok; 1866. A jándi ref. 
templom; Néhány szó a régi sí-
rokról; 1868. A tisza-kerecsényi 
lelet; 1869. A nyírbátori régi 
templom; 1870. Még valami a 



nyírbátori templomról; 1872. 
Ruthén népdalok a beregi hava-
sok aljáról; Kirándulás a beregi 
havasokra; 1873. Beregmegyei 
pogányvárak; Hajdani fejedelmi 
lak Munkácson; 1874. A soros-
kői orosz támadás 1849; 1875. A 
fényűzés a múlt század elején; 
1888. Pusztai talpastyúkok Be-
reg megyében); István bácsi 
Naptára (1862. Hazaszeretet ál-
dásairól; A lelkiismeret hatal-
ma; Aranymondatok; Kirándu-
lás a galíciai határra; 1863. 
Bacsinszky András munkácsi 
g. k. püspök életrajza; A magyar 
oroszok; 1865. A siciliai földren-
gésről 1693); Nemzeti Képes Új-
ság (1863. Okmány a zsibói üt-
közetről 1705); Felvidék (1864. 
Crosz népdalok; Levél Erdélyi 
Jánoshoz, Munkács, febr. 10.; 
1865. Magyar szláv népdalok; 
Vadászkaland); Családi Kör 
(1865. A Bereg-ung megyei 
hegylakók; 1866. Egy jelenet 
Rousseau életéből); Győri tört. 
és rég. Füzetek (1865. Szen-
vedéseink történetéhez; Nya-
lábvárában Ugocsamegyében 
történt ásatások; Eszterházy 
Mihályné belső javainak specifi-
catiója 1694; Régi költségjegy-
zék); Századok (1867. TelegdL 
Pál sírköve a XVI. századból; A 
beregmegyei orosz nép tünteté-
se Rákóczy mellett 1738; Span-

kau nyílt parancsa a 13 felső 
vármegyéhez; 1868. A Bereg-
szász városi régi pecsét; 1869. 
Báthori Zsófia gyászjelentése 
1681; Gróf Homonnai Drugeth 
János 1682; 1870. Thököly Imre 
a kurucz király mint gazda; 
1871. Jelentés a leleszi levéltár 
okmányairól; Beregvármegyei 
főispánok és ellenészrevétel; 
1872. Beregvármegye keletke-
zése; Babonaság és kuruzsolás a 
XVII. században; 1873. Bereg-
vármegyei helynevek származ-
tatása; Munkács város pecsétje; 
Adatok a középkori istenítéletek 
történetéhez; A bajvívás; 1874. 
A körmöczbányai sziklafelira-
tok; 1875. Menyegzői szabályzat 
a múlt századból; Hunyadi Já-
nos kiváltságlevele a beregszá-
szi szabó-czéh részére 1446; 
1876. Árszabályzat 1629; Beth-
len Gábor fejedelem korából; 
Zrínyi Ilonának utasítása Újlaki 
István, Szelepcsényi Györgyhöz 
küldött követe számára 1682; 
1877. Adatok az ősmagyarok 
felszereléséről; A Gebe család 
nemessége; Zrínyi Ilona napjai 
Báthory Zsófia halála után; 
1880. János/beregszászi plébá-
nos, emlékezete egy XIV. szá-
zadbeli magyar történetírónak; 
Turbulya, magyar képíró a XVI. 
században; 1881. Adatok a ma-
gyar czigányok történetéhez; 



1893. Koriatovich Tódor herczeg 
és 1409. évi pere; 1894. Mióta 
káromkodnak Magyarországon; 
1895. Négyszázados határvil-
longás a Szepességben; 1896. 
Kolonich-alapítvány a Rákó-
cziak korából); Archeológiai Köz-
lemények (VII. 1867. Beregme-
gyei régiségek); Magyarország 
Képekben (1868. Dédai és Jándi 
reform, templomok Beregme-
gyében); Archeológiai Értesítő' 
(I. 1869. A klacsanói halmokról; 
A Lovácska hegyen talált bar-
bár éremről; Iványi templom; 
Hátvidéki obsidiánok; II. 1870. 
A zsornai halmok felásatásáról 
s a krajnai halmokról; Obsidián 
fegyverekről; III. 1870. A 
hosszúháti halmokról; A szoly-
vai hun sírról; IV., V. 1870—71. 
Régészeti levelek; A bereg-
megyei ruthén fatemplomokról, 
12 képpel; A bogoszlavi ősrégi 
földvárról; A leleszi levéltár; 
Régi papírosok vízjegyeiről, szá-
mos ábrával; A leleszi régi 
vasajtó, képpel; VI. 1872. Be-
regmegyei régészeti leletek, 5 
képpel; Levél dr. Rómer Flóris-
hoz a bécsi kiállításról; VII. 
1872—1873. Őskori régiségek 
Naszvadon Komárommegyében; 
Naszvadi ókori régiségek; Kari-
kával ellátott bronzszekercze, 
képpel; VIII. 1874. Régészeti 
böngészet hazánk északi vidé-

kein, Zólyom, Turócz, Liptó és 
Szepesmegyében; IX. 1875. A 
dobrókai őskori halmok felása-
tása Ungmegyében; XI. 1877. 
Beregmegyei új leletek; Egy régi 
rézkancsó; Jelentés a pozsonyi 
történelmi társulati kirándulás-
ról; Ungvár némely régisége s a 
Drugeth-féle czímer; 1884. A 
századelői sziklavölgy termé-
szetrajzi és régészeti tekintet-
ben; 1885. A lázárpataki bronz-
lelet, képekkel; 1886. Bereg-
megyei vaskori lelet; A ramocsa-
házi őskori aranylelet; A klacsa-
nói gallishegyi vaslelet; A szoly-
vai sírról; Bereg- és Ungmegyei 
leletekről, képes táblával és 5 
ábrával; 1891. Ung- és bereg-
megyei újabb leletek; Őskori te-
lepek Beregszászon; 1892. Az 
ormódi aranykincs; Ung- és 
Beregmegyei újabb leletek; A 
dankófalvai bronzlelet; 1893. 
Beregmegyei régiségekről, ké-
pes táblával; Rejtélyes dom-
bormű Beregszászról, ábrával; 
Turóczmegyei emlékek; Ungme-
gyei régiségekről; 1894. Bereg-
és Hevesmegyei leletek; A ki-
rályhelmeczi sírhalomról; Feke-
tepataki bronzlelet; Beregszászi 
lelet; Ungmegyei bronztárgyak; 
Lengyel éremlelet; Dunaföldvár 
régi neve; Mészbetétes díszítésű 
ereklyék Munkácson; Kőkori le-
let a Kamjanka hegyen; 1895. 



Vaskori lelet a Munkács mel-
letti Gallis-hegyen; Ásatás a 
munkácsi Kishegyen; Ung-, 
Borsod- és Beregmegyei régisé-
gek; Bronzkori halászó horog; 
1896. Beregmegyei újabb régisé-
gi leletek; 1897. A mezőkaszonyi 
gót sír, 3 ábr.; Germánok em-
lékei Munkácsról; 1898. Lévai 
és bényi régiségekről); Magyar 
orvosok és természetvizsgálók 
Munkálatai (XVI. 1872. Bereg-
megyei őskori telepekről; XIX. 
1878. Néhány szó Máramaros-
Sziget vidékének régi érmeiről); 
Bereg (1874. Beregszász vész-
napjai 1886. jan. 8.); Figyelő (I. 
1876. Gróf Desseffy József és 
Kazinczy Ferenc jelentése a 
Győrnél elesett zempléni vi-
tézeknek állítandó emlék ügyé-
ben; Czuczor Gergelyhez írt 
levelek: Vörösmarty Mihályé 
Pest. ápr. 21. 1844., Bajza Jó-
zsefé Pest. márc. 1. 1844.; Guz-
mics Izidor a tihanyi kéziratról; 
1885. Czuczor Gergelyhez Fé-
nyes Elek levele Pest. ápr. 13. 
1844.; Császár Ferencz 1844. 
márc. 11.); Kisfaludy Társaság 
Évlapjai (XII. 1876. Magyar-
orosz közmondások); Hon (1878. 
215. sz. Őskori telepek a szá-
delői völgyben Tolnamegyében); 
Történelmi Tár (1878. Rákóczy 
György és Bethlen Gábor öz-
vegye közti egyezkedés a mun-

kácsi váruradalom iránt 1631.; 
1879. Beregvármegyei királyi 
emberek; 1887. Munkácsi püs-
pökök sorsa a XVII. században; 
1890. Adalékok a kenézek in-
tézményéhez; 1894. Az oláh vaj-
dák és kenézek; 1895. A szatmá-
ri szűcsök 1564. privilégiuma); 
Hazánk (I. 1884. Néhány adat 
1848. szabadságharczunk tör-
ténetéhez; 1885. A kassa—bu-
daméri ütközet; 1886. A magyar 
menekültek Amerikában; Az 
1847. galícziai hadjáratról; 
1887. Vallási mozgalmak 1841; 
Beregmegye törekvései önálló 
magyar nemzeti katholikus val-
lást alkotni; Beregmegyei bo-
szorkányperek; 1888. A golyó-
szóró első megpendítése 1849-
ben a munkácsi várban; Munká-
csi vár 1848—1849-ben; A Be-
regmegyei nemzetőrök; A Be-
regmegyei mozgalmak 1841.; 
Mészáros Lázár beköszöntője; 
1889. A székely huszárok és az 
austerliczi békeokmány; Adatok 
szabadságharcunk történeté-
hez; Pükösti Gergely honvédőr-
nagy emlékirataiból); Turul 
(1886. Adatok a Sulyok család 
történetéhez; Czímeres és ne-
mes levelek Beregmegye le-
véltárából; 1887; Emlékirat 
néhány erdélyi és magyarorszá-
gi régi nemes család conjun-
ctiójáról; Báthori István szaká-



csának Krasznai Tür czímer-
levele, egy czímerrajzzal; 1892. 
A derczeni Dercsényi család; 
1894. A Longodári család; A vá-
sárosnaményi Eötvös-család, 
XV.; Bethlen Gábor fejedelem 
nemes levele református papjai 
részére; 1899. Adatok a Balling, 
Barthóthy és a Leövey csalá-
dokról); Ethnographia (1891. A 
magyar oroszok pásztoréletéből; 
1892. A német telepekről Be-
regmegyében és kilencz német 
népdal; 1894. Kútfők a magyar 
káromkodás történetéhez; 1895. 
Régi ruthén puskaportartók; 
1897. Újabb adatok a „székely" 
név eredeti értelméhez; 1899. 
Beregmegyei helynevek); Ma-
gyar Gazdaságtörténelmi Szem-
le (1894. Gazdasági viszonyok 
Thököly Imre fejedelem ura-
dalmaiban 1684; Adatok ársza-
bályzatunk történetéhez; 1895. 
Német telepítések Beregmegyé-
ben; XVII. századi megyei 
utasítás az adókivetésről; A 
munkácsi Páli nevű szőlőhegy 
1625. szabályzata; 1896. A zi-
monyi uradalom a Schönbornok 
kezén). — M. Magyar—orosz 
népdalok. Összegyűjté... Kiadja 
Erdélyi János. Lehoczky élet-
rajzával (Sárospatak, 1864); Tót 
népdalok. Ford. Szeberényi La-
jos, Lehoczky Tivadar és Törs 
Kálmán. Bevezette Szeberényi 

Lajos. Kiadta a Kisfaludy-tár-
saság (Pest, 1866); Beregvár-
megye leírása. I. rész. (Bp., 
1876); Beregvármegye monog-
raphiája. Három kötet, több 
képpel (Ungvár, 1881—1882. Is-
mertetés: Századok, 1882); Ada-
tok hazánk archeológiájához, 
különös tekintettel Bereg vár-
megyére és környékére. I. köt. 
Az őskortól a magyarok bejöve-
teléig. (Munkács, 1892. Ismerte-
tés: Századok, 1893; Archeoló-
giai Értesítő, 1893); Bereg 
megye és a munkácsi vár 
1848—1849-ben (Munkács, 
1899); Emlékek a régebbi vas-
korból Munkács környékén 
(Bp., 1901); A Bereg megyei 
görög szertartású katolikus lel-
készség története a XIX. sz. 
végéig (Munkács, 1904); Mun-
kács város új monographiája 
(Munkács, 1907); A munkácsi 
vár rövid története (Munkács, 
1912). 

írod. Figyelő VI. 1879; Bereg-
vármegyei Naptár (Kóródy Sán-
dor: L. T. arcképe, 1890); M. 
Könyvészet, 1893; M. Társada-
lom, 1897. 2. sz. arcképe, Szilá-
gyi Gyula írása; Váradi-Stern-
berg János: Vidékünk lelkes 
kutatója (Kárpáti Kalendárium, 
1965); Kobály József: Élete egy-
beforrt vidékünkkel (Kárpáti 
Igaz Szó, 1990. okt. 6.); Szakáll 



Mihály: Bereg megye tudós ku-
tatója (Kárpátalja, 1990. okt.). 

Lehoczky-múzeum. Le-
hoczky Tivadar gyűjteményét, 
régészeti kutatásainak eredmé-
nyét bemutató múzeum. 1907-
ben Munkácson a Főutca 52. sz. 
alatt alapították meg a Munká-
csi Múzeumegyletet, amely egy 
múzeum létrehozását tűzte ki 
céljául, amely bemutatná Le-
hoczky gazdag gyűjteményét, 
ásatásainak eredményét. Le-
hoczky érdeklődését egy vélet-
len eset fordította a régészet 
felé. 1844-ben Munkács mellett 
a Lovácska-hegyen kőfejtés 
során egy kőládára bukkan-
tak, mellette pedig egy marok-
nyi ezüstpénzre. Lehoczky idő-
vel részletesen tanulmányozni 
kezdte a város északnyugati ré-
szét. A 60-as években a Gallis-
és a Lovácska-hegy szomszéd-
ságában felfedezett egy La 
Tene-kultúrához tartozó tele-
pülést. Ásatásokat végzett Be-
regszász és Nyalábvár környé-
kén is. 1870-ben Szolyva 
mellett egy honfoglaló magyar 
harcos sírjára bukkant. A gaz-
dag leletek közt volt egy ezüst 
tarsolylemez, melyet Lehoczky 
a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
ajándékozott. Gyűjteményét szá-
mos alkalommal bemutatták 
Magyarországon és külföldön. 

1873-ban a Bécsi Világkiállítá-
son 54 kőeszközét, az 1876-os 
Budapesti VIII. Nemzetközi Ré-
gészeti Kongresszuson ren-
dezett kiállításon 500 értékes 
darabját állították ki. 1885 
augusztusában Budapesten a 
Magyar Archeológiai Kong-
resszuson a gyűjtemény 600 
bronzkori leletét mutatták be. 
Gyarapította kiállítási tárgyai-
nak számát külföldi útjain szer-
zett gyűjteményével is. Kollek-
ciója az Osztrák—Magyar 
Monarchia egyik legjelentősebb 
gyűjteményének számított. Szá-
mos magyar és külföldi tudós 
fordult meg Munkácson csupán 
azért, hogy tanulmányozhassa 
ezt az anyagot. Ezért döntött a 
múzeumegylet egy munkácsi 
múzeum létrehozásáról. A mú-
zeumegylet lelkes tagja volt: Bó-
nár Jakab, Jankovics József, 
Nedecei János. Az ő kérelmükre 
1919-ben a városi hatóságok ki-
utaltak néhány helyiséget egy 
volt lakóházban a Komensky ut-
cában, s 1920-ban, Lehoczky 
halála után öt évvel, a mú-
zeumot megnyitották a lá-
togatók előtt. 1945-ben a múze-
um bázisán nyílt meg a 
Munkácsi Tájismereti Múzeum 
régészeti, történelmi és tájisme-
reti osztállyal. 1950-ben, ami-
kor Ungváron megszervezték a 



Területi Honismereti Múzeu-
mot, a Lehoczky-múzeum anya-
gát átadták ennek az intéz-
ménynek. 

írod. Dmitro Pop: Lehoczky 
Tivadar múzeumegylete (Kalen-
dárium '85. Uzshorod, 1984). 

Lengyel Constantin Mi-
hály (Sátoraljaújhely, 1858. júl. 
1. — ?, ?). Gör. kat. lelkész. Is-
koláit szülőhelyén és Ungváron 
végezte. 1878-ban a jászói pre-
montrei rendbe lépett, ahonnan 
kérésére felvették a munkácsi 
egyházmegye papnövendékei 
közé. A teológiát az ungvári püs-
pöki líceumban hallgatta. 1882-
ben pappá szentelték. Először 
Csornoholován, majd 1890-ig 
Sztávnán, s attól kezdve Koszt-
rinán volt gör. kat. lelkész. 
Cikkeket írt a Budapesti Hír-
lapba, a Keletbe, a Kárpáti 
Lapokba Verus, Tihamér és 
Lubnai álnevek alatt. — M. Ru-
thénekről. Monografikus karco-
lat (Ungvár, 1899. Megjelent a 
Kárpáti Lapok 1898. 3. és követ-
kező számaiban). 

írod. Corvina 1899. II. sz. 
Leövey Klára, Löwey, Lövei 

(Máramarossziget, 1821. márc. 
25. — Bp, 1897. ápr. 8.). Peda-
gógus, írónő. Leövey József be-
regi földbirtokos, megyei tábla-
bíró és Szathmáry Eszter lánya. 
Az apja nem volt takarékos, 

ezért örökölt vagyona csakha-
mar elfogyott. 1837-ben fiata-
lon is halt meg. Klára nevelésé-
vel édesanyja foglalkozott. 
Énekre, zenére tanította, s ami-
kor 1836-ban megalakult a má-
ramarosszigeti jótékony egyesü-
let, a műkedvelő színjátszó 
társulatnak egyik legaktívabb 
tagja lett, színművekben szere-
pelt, és igen szépen énekelt. 
1842—43-ban az országgyűlés 
egész időszaka alatt Sztojka 
Klárával, Sztojka Imre akkori 
máramarosi követ házánál tar-
tózkodott Pozsonyban. 1846-tól 
1849-ig Teleki Blanka pesti nő-
nevelő intézetében lett tanítónő. 
Munkatársa volt Vasvári Pál-
nak. 1849 elején Teleki Blanká-
val együtt Debrecenbe mentek, 
ahol a sebesült honvédeket ápol-
ták, üldözött honfitársaikat tá-
mogatták, a bujdosókat segítet-
ték. Hazafias cselekedeteikért 
1851-ben Teleki Blankát Pálfal-
ván, Leövey Klárát a báró Sztoj-
ka család faluszlatinai birtokán 
elfogták, s kétévi vizsgálati fog-
ság után 1853-ban Teleki Blan-
kát tízévi, Leövey Klárát ötévi 
várfogságra ítélték és a kufstei-
ni várbörtönbe zárták. 1856-
ban szabadult, s visszatért Má-
ramarosszigetre édesanyjához. 
Unokatestvére, Várady Gábor 
házánál annak leányát, Gabriel-



lát és még tíz hasonló korú és 
műveltségű leánykát tanított. 
Ez lett az alapja a későbbi, a nő-
egylet támogatásával létrejött, 
nőnevelő intézetnek, amelyből 
az állami felső leányiskola lett 
Máramarosszigeten. 1861-ben 
Pestre költözött; 1862-ben Tele-
ki Blankával Párizsba ment. 
Hazatérése után 26 éven át a 
Teleki családnál lett nevelő. E 
tevékenysége mellett 1865-től, 
megalapításától, a Máramaros 
c. lap munkatársa volt. Sok cik-
ke, tárcája jelent meg benne. 
Eletének egy utcai baleset ve-
tett véget. 1897. ápr. 12-én 
helyezték Máramarosszigeten 
örök nyugalomra abba a sírbolt-
ba, amelyet 1864-ben elhunyt 
édesanyja részére készíttetett. 
— M. Teleki Blanka és köre (Te-
leki Blanka, Karacs Teréz és L. 
K. Levelek és visszaemlékezé-
sek. Sajtó alá rendezte és bev. 
Sáfrán Györgyi Bp., 1963). 

írod. Vasárnapi Újság, 1897. 
18. sz.; Máramarosi Híradó, 
1897. 15. sz.; Máramaros, 1897. 
10. sz.; Várady Gábor: Hulló le-
velek (Máramarossziget, 1892— 
93); Taba István: L. K. (Bp., 
1959). 

Leskó József (Ungvár, 1871. 
febr. — ?, ?). Róm. kat. lelkész. 
Iskoláit Ungváron végezte. 
1890-ben az egri érseki papne-

velő intézetbe került. A hittudo-
mányi tanfolyam elvégzése után 
1894-ben szentelték fel pappá. 
Borsodharsányban, Sajóvárkony-
ban majd Sajóárokszálláson volt 
pap. Belmunkatársa volt az 
Ungvári Közlönynek. Cikkei a 
M. Államban, az Ungvári Köz-
lönyben (1891. 34., 51. sz. Ung-
megye monographiája; 1891— 
92. 33. sz., 39. sz. Szaicz Leo és 
Dayka Gábor; A monographia; 
Az érdem diadala; Polgári isko-
lát Ungvárnak; Hol állítjuk fel 
Dayka Gábornak a szobrát?), az 
Egri Egyházmegyei Közlönyben 
(1892. Szaicz Leo Mária mint 
történetíró), a Keletben, az Ung-
ban (1893. 29. sz. Kurucz nó-
ták), az Egri Irodalmi Közlöny-
ben, a M. Néplapban jelentek 
meg. — M. Szaicz Leo, a katho-
likus újságírás úttörője. Iroda-
lomtörténeti tanulmány Szaicz 
Leo eddig kiderített munkáinak 
jegyzékével (Bp., 1899). Kézirat-
ban: Kazinczy András élete s 
költeményes maradványainak 
méltatása; Művelődéstörténeti 
töredékek Ungmegye múltjából; 
Ember János irodalmi s társa-
dalmi működése. 

írod. Koncz Ákos: Egri egy-
házmegyei papok az irodalmi té-
ren (Eger, 1892); Egri Egyház-
megyei Közlöny, 1894. 17. sz.; 
Irodalmi Közlöny, 1894. 8. sz.; 



M. Néplap, 1896. 36. sz.; Corvi-
na, 1899. 19. sz. 

Leviczky Miklós (Nagylohó, 
1833. dec. 18 — ?, ?). Tanító. Az 
algimnáziumot és a tanítókép-
zőt Ungváron végezte 1855-ben. 
1855—57 között kántortanító-
ként működött Leleszpolyánán, 
Zemplén megyében, majd Bö-
kénybe került tanítónak, s in-
nen a Bereg megyei Iványiba 
ment, ahonnan a magyar nyelv 
tanítása miatt távoznia kellett. 
Beregszentmiklóson 15 évig volt 
tanító, majd a munkácsi községi 
iskolánál működött mint segéd-
tanító. Ő alakította meg a Be-
reg—Ung megyei Általános 
Tanítóegyletet, amelynek a 
jegyzője lett. A magyar nyelv ta-
nításában szerzett érdemeiért 
többször részesült jutalomban. 
A 60-as években levelezője volt 
a Néptanítók Közlönyének. 
1873-ban A földrajz a népisko-
lában c. értekezését a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium 
100 forinttal jutalmazta. 

írod. Ember János: L. M. (M. 
Paedagogiai Szemle, 1882.). 

Lichtvártsik Mihály (Ruda-
bányácska, 1821. nov. 20. — ?, ?). 
Tanítóképző igazgatója. Gimná-
ziumi tanulmányait Sátoralja-
újhelyen végezte, majd a mun-
kácsi egyházi rend papjelöltje 
lett. 1839-ben papnövendék, 

1843. ápr. 15-én szentelték pap-
pá, de továbbra is nevelő ma-
radt. 1845—46 között Kassán 
egy úri családnál volt nevelő, 
1846-ban gimnáziumi tanárrá 
nevezték ki, 1849-ben a tapo-
lyáni parochiára hívták meg. 
1856-tól Ungvárra került. Elő-
ször a papi szeminárium profesz-
szora, majd 1862-től az ungvári 
gör. kat. tanítóképzőintézet 
igazgatótanára lett. A vallási és 
pedagógiai tantárgyakon kívül a 
zenét és éneket is tanította, s a 
székesegyház karnagyi hivata-
lát is betöltötte. Nyugalomba 
vonulása után Péterfalván élt. 
Cikkei a Nemzeti Újságban, a 
Religióban (1858. A munkácsi 
egyházmegye lelkészeinek állá-
sáról), a Néptanítók Lapjában 
(1883. Miniszteri látogatás az 
ungvári g. k. éneklész-tanítóké-
pezdénél 1883. jún. 17.), a Ma-
gyar Államban jelentek meg. 

írod. Rigán Mihály: L. M. (M. 
Paedagogiai Szemle, 1883); 
Néptanítók Lapja, 1883. 391. sz. 

Linner Bertalan (Bereg-
szász, 1887. dec. 5. — Bereg-
szász, 1969. okt. 26.). Sebész-
orvos. 1906-ban érettségizett 
a beregszászi gimnáziumban, 
1911-ben végezte el a budapesti 
egyetemet. Munkáját a buda-
pesti Szent János Kórház fertő-
ző osztályán kezdte, itt végezte 



első műtétjét. Nemsokára a Bu-
dapesti I. Sz. Sebészeti Kliniká-
ra hívták Dollinger professzor 
mellé, majd a Rókus Kórház se-
bésze lett. Mint népfelkelő' főor-
vos végigküzdötte az első világ-
háborút, először az orosz, majd 
az olasz fronton teljesített harc-
téri szolgálatot. 1919-ben lett a 
Beregszászi Közkórház sebésze. 
Korszerűsítette a kórházat, az 
1936-ban felépült kórház új 
épületében modern műtőt ren-
dezett be, a város és a környék 
legendás hírű orvosává vált. Kö-
zel 46 ezer műtétet végzett éle-
tében, köztük szenzációszámba 
menő műtéteket: egy kislány-
nak 1941-ben a zsákvarrótű he-
gyét távolította el sikeresen jobb 
szívkamrájából, ő végezte el az 
első agyműtétet Kárpátalján, 
kidolgozta a kétoldali felső 
állkapocs-rezekció új módszerét, 
ő végzett Kárpátalján először 
combnyakszögezést, petefészek-
átültetést. Kutatási eredmé-
nyei, tudományos munkái az 
Orvosi Hetilap, a Magyar Sebé-
szet, a Zentrablatt für Chirurgie 
с. szaklapokban jelentek meg. 
Jelentős volt pedagógiai tevé-
kenysége, tanítványai közül so-
kan sajátították el módszereit. 
Szoros kapcsolatot tartott Kár-
pátalja orvosszakembereivel. 
Szenvedélyesen foglalkozott a 

szőlőnemesítéssel. A Pécsi Sző-
lészeti Kutatóintézettel együtt-
működve több mint száz új sző-
lőfajtát hozott létre. A Rajnai 
rizling és a Traminer kereszte-
ződéséből származó hibridet ró-
la nevezték el. A szaklapokban 
több szőlőnemesítéssel foglalko-
zó cikke jelent meg. 

írod. Csanádi György: Dr. Lin-
ner Bertalan sebészfőorvos (Kár-
páti Igaz Szó, 1993. jún. 12.). 

Liszkay Sámuel (Magyar-
izsép, 1762. dec. 24. — Abara, 
1831. febr. 15.). Ev. ref. esperes. 
Sárospatakon tanult 1770— 
1782 között. Miskolcon papi 
vizsgát tett, s mivel jól beszélt 
szlovákul, málcai segédlelkész 
lett. 1799. márc. 9-től az Ung 
megyei Palágyon, 1804-tól Be-
zőn, 1806-tól Kaposon, 1810-től 
Abarán volt pap. Ekkor válasz-
tották a felső-zemplén—ungi 
egyházmegye esperesévé. Ma-
gyar református énekeket fordí-
tott szlovákra. Az 1808-ban 
megújított ref. énekeskönyvben 
ő szerezte a 224. és a 232. éne-
ket. Számontartják a salamoni 
templom felavatásakor mondott 
beszédét is. Megírta a felső-
zemplén—ungi egyházmegye 
történetét és Abara történetét. 

írod. Prot. Egyh. és Isk. Lap, 
1879. 25. sz.; Zoványi Jenő: The-
ológiai Ismeretek Tára. II. 



Literáty János (Márokpapi, 
1816. jan. 16. —Munkács, 1887. 
jan. 25.). Ev. ref. lelkész. A gim-
náziumi és a teológiai tanul-
mányait a sárospataki főiskolán 
végezte, ahol a nyelvművelő'tár-
saság aktív tagja volt. Költemé-
nyével már itt pályadíjat nyert. 
1838-ban Munkácsra ment ta-
nítónak. Három év múlva letet-
te a kápláni vizsgát és Gulácsra 
nevezték ki segédlelkésznek, 
ahonnan 1847-ben Beregszász-
ba került. Még ugyanebben az 
évben Nagybégányba ment lel-
késznek. 1850. ápr. 7-én Mun-
kácsra választották meg pap-
nak, ahol haláláig élt és 
dolgozott. Az 50-es években a 
protestáns papság anyagi ügyei-
nek rendezése körüli hírlapi vi-
tában ő is részt vett. A beregi 
ev. ref. egyházmegyének több 
évig volt főjegyzője. Tevékeny 
szerepet vállalt Munkács város 
társadalmi életében. Költemé-
nyei, elbeszélései jelentek meg 
az Athenaeumban (1841), a Pes-
ti Divatlapban (1844, 1847—48) 
a Nemzetőrben (1848. Vidéki 
tárogató Beregből), a Budapes-
ti Divatlapban (1848. Emlékla-
pok Magyarhon leányaihoz), a 
M. Protestáns Figyelmezőbep 
(1870. Református lelkipásztori 
részletes jelentés a munkácsi 
országos fegyintézetről 1869). 

Jelentősebb elbeszélései: A két 
Beregszászi, Kleopatra, Péter 
bán. Később felhagyott a szép-
irodalommal, csupán cikkei je-
lentek meg a protestáns egyházi 
és iskolai lapokban, idejét nagy-
mértékben elfoglalta a munká-
csi fegyintézeti lelkészi állása. 
— M. Önuralom. Szabaduló fe-
gyenczek részére erkölcsi olvas-
mány (Munkács, 1881). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája II. 
(Ungvár, 1881); Prot. Egyh. és 
Iskolai Lap, 1887. 5., 8. sz.; 
Munkács, 1887. 4., 5. sz. 

Literáty Ödön (Nagybégány, 
1847. febr. 5. — Bp., 1887. dec. 
12.). Ügyvéd, országgyűlési kép-
viselő. Literáty János lelkész fia. 
1867-ben a pesti egyetemen fe-
jezte be jogi tanulmányait, s Be-
reg megyében mint tiszteletbeli 
esküdt kezdte pályáját. 1868-
ban a pénzügyminisztériumban 
segédfogalmazói állást kapott. 
1871-ben ügyvédi oklevelet 
szerzett, 1874-ben ügyvédi iro-
dát nyitott Budapesten. Az 
1881—84-es országgyűlésen a 
mezőkaszonyi kerületet képvi-
selte. 1884-ben a munkácsi 
kerületben választották meg 
szabadelvűpárti programmal. 
Választmányi tagja volt a buda-
pesti ügyvédi kamarának. 1886. 
szept. 9-én Munkács város dísz-



polgárává választották. Párbaj-
nak esett áldozatául, amelyet 
sógorával, Pásztély Jenő főváro-
si ügyvéddel vívott. Munkatársa 
volt a Beregnek. Országgyűlési 
beszédei a Naplókban (1881— 
87) jelentek meg. — M. Munká-
csi Mihály szülőháza emléktáb-
lájának leleplezésekor 1882. 
márcz. 3. Munkácson tartott be-
széd (Bp., 1882). 

írod. Szabadelvűpárti Naptár 
1885-re (Bp., 229. old., arcké-
pe); Halász Sándor: Ország-
gyűlési Almanach, Képviselőház 
(Bp., 1886); Munkács, 1887. 51. 
sz.; Pesti Napló, 1887. 342. sz.; 
Fővárosi Lapok, 1887. 342. sz.; 
Nemzet, 1887. 342. sz.; Buda-
pesti Hírlap, 1887. 343. sz.; 
Vasárnapi Újság, 1887. 51. sz., 
arcképe.; Csatáry György: Le-
véltári Kalászatok (Ungvár— 
Bp., 1993). 

Lónyay Albert, nagylónyai 
és vásárosnaményi (?, 1823 — ?, 
1904. márc. 4.) Ugocsai főispán. 
Lónyay János belső titkos taná-
csos fia, Lónyay Menyhért 
miniszterelnök testvére. A tör-
ténelmi tudományok alapos 
ismerője volt. 1860-ban az októ-
beri diploma után Ugocsa vár-
megye főispánjává nevezték ki, 
dec. 19-én ünnepélyesen iktat-
ták be. Beiktatási beszéde Má-
ramarosszigeten nyomtatásban 

is megjelent. Később leköszönt 
főispáni állásáról, de 1865-ben 
ismét elfoglalta. — M. Emlék a 
Lónyay-család múltjából s külö-
nösen a XVII. század első felé-
ben élt Lónyay Zsigmond leszár-
mazásáról és életéről (Bp., 
1890., arcképével és hat leszár-
mazási táblázattal). 

írod. Doby Antal: Lónyay-
család (Bp., 1895). 

Lónyay Anna (1623—26 — 
1694 körül). Kemény János 
erdélyi fejedelem második fel-
esége, levélíró, a debreceni kol-
légium támogatója. Lónyay 
Zsigmond főispán középső lánya 
volt. Gazdag birtokokkal rendel-
kezett Bereg megyében. Első 
férje, Wesselényi István halála 
után kezét Kemény Jánosnak 
ígérte. Mielőtt azonban elje-
gyezték volna egymást, Kemény 
a lengyelországi hadjárat főve-
zéreként eltávozott, s tatár rab-
ságba esett. Anna megható leve-
leket váltott fogoly kedvesével, 
s közben energikusan közremű-
ködött a sarc előteremtésében. 
Ékszereit 116 ezer tallérért zá-
logba tette, hogy kiválthassa 
vőlegényjelöltjét a fogságból. A 
hazatérő Keménnyel 1659 októ-
berében házasságra lépett. Míg 
a fejedelemmé választott Ke-
mény seregével Magyarország-
ra húzódott, hogy egyesüljön a 



német seregekkel, Lónyay Anna 
a huszti várban tartózkodott. 
1662 elején ismét özvegy lett. A 
források feljegyezték kitörő gyá-
szát s azt a tettét, hogy agyon-
lövette férjének a csatából gaz-
dátlanul hazatérő lovát. Többé 
nem ment férjhez. Egyetlen 
életben maradt fia, Wesselényi 
Pál ekkor még gyermek volt. 
Anna támogatta Kemény János 
fiának, Simonnak az erdélyi 
trón megszerzéséért folytatott 
próbálkozásait. A fiú azonban 
hamar letett megvalósíthatat-
lan terveiről, kegyelmet nyert s 
visszatért Erdélybe. Anna ma-
gára maradt, ápolta férje emlé-
két. Terjedelmes szép stílusban 
megírt levelein érezhető Ke-
mény stílusának hatása. 1664-
ben titkos tárgyalásokat kezdett 
Rákóczi Lászlóval esetleges há-
zasságukról. 1668-ban azt be-
szélték, hogy a huszti várban ra-
boskodó Zólyomit és híveit 
támogatta az erdélyi trónrake-
rülésben: „ha mindenét elkölti 
is, mégis segíti, csak ura halálá-
ért bosszút álljon". Amikor az 
1670-es években a felvidéki vár-
megyék Habsburg-ellenes moz-
galmához csatlakozott Szabolcs 
és Szatmár megye, az ő emberei 
is részt vettek a császáriak elle-
ni harcban. Félő volt, hogy An-
nát a császáriak emiatt elrabol-

ják. Teleki Mihály katonákat 
küldött érte, s Erdélybe szöktet-
te. Kibékült Apafiékkal, s Ge-
rendre, a Kemény-kastélyba 
költözött. Itt élt tizenkilenc esz-
tendőn át. 1689-ben kapta 
vissza birtokait haláláig tartó 
használatra. Gyöngyösi István 
az ő megbízásából örökítette 
meg költeményében Kemény 
János emlékét (Porábul megéle-
dett Phoenix avagy... Kemény 
János emlékezete. Lőcse, 1693). 
1694-ben, amikor a kincstár fel-
becsültette birtokait, bizonyára 
már nem volt az élők sorában. 
— M. Levelezése. (Történelmi 
Tár, 1900). 

írod. Doby Antal: Lónyay-
család (Bp., 1895); V. Windisch 
Éva: Gyöngyösi és a Porábul 
megéledett Phoenix (ItK., 1960). 

Lónyay Gábor, nagylónyai 
és vásárosnaményi (?, 1778. 
márc. 28. — Deregnyő, 1824. 
máj. 8.). Ung megye főispánja. 
Lónyay János és Lónyay Floren-
tina fia. Hivatalnokoskodását 
Zemplén megyében kezdte mint 
megyei ügyész. 1804—1809 kö-
zött alispán és országgyűlési 
képviselő volt. 1809-ben Bereg 
megye helytartójává nevezték 
ki. A franciák elleni háború ide-
jén saját költségén 50 gyalog ka-
tonát állított ki. 1817-ben Ung 
megye főispánja és a Tiszánin-



neni ev. ref. superintendentiá-
nak és a sárospataki főiskolá-
nak a főgondnoka lett. — M. Be-
széde t. n. Ungvármegyei 
főispáni székébe lett beiktatása-
kor és a tiszti-kar építő szék al-
kalmatosságával elmondott be-
szédek (Sárospatak, 1817); 
Beszéde Tiszán innen lévő ref. 
eccl. főcurátorának, Vay József 
utolsó megtiszteltetésekor mon-
dott... (Miskolcz, 1822); Levele 
Kazinczy Ferenchez (Sátoralja-
újhely, 1808. dec. 1.). 

írod. Figyelő I. 1875; Ka-
zinczy Ferenc levelezése III— 
VIII. к.; Doby Antal: Lónyay-
család (Bp., 1895). 

Lónyay Gábor, nagylónyai 
és vásárosnaményi (Deregnyő, 
1805. okt. 4. — Teplitzi fürdő, 
1885. aug. 5.). Publicista, köz-
gazdasági író, országgyűlési 
képviselő. Iskoláit Sárospata-
kon, Pozsonyban, Késmárkon, a 
jogot 1823—24-ben a sárospata-
ki főiskolán végezte. Joggya-
kornok Zemplén megyében és 
Pesten volt. Zemplén megyében 
kezdte közéleti pályáját is. 
1826-ban aljegyző, 1827-ben 
szolgabíró volt. 1830-ban letette 
hivatalát és Deregnyőn gazdál-
kodott. Egyike lett az országos 
gazdasági egyesület alapítói-
nak. Bátyúban is voltak birto-
kai. Az 1835—36-os ország-

gyűlésre követül választották. 
1848-ban a pesti parlament tag-
ja lett, s 40 éven át az is maradt. 
A pozsonyi országgyűlésen az 
ellenzéki hazafias párt vezér-
egyénisége, a szabadelvű esz-
mék védelmezője, a Pesti Hírlap 
munkatársaként Kossuth párt-
fogója. Kazinczy Gábornak sógo-
ra és hú barátja volt, mivel an-
nak nővére, Kazinczy Otília lett 
a felesége. Az ő révén került 
kapcsolatba az irodalommal és 
a kor íróival, akiket gyakran lá-
tott vendégül asztalánál. 1860-
ban Ung vármegye főispáni ál-
lásával kínálták meg, de azt 
mint akkor nem teljesen törvé-
nyes és alkotmányos hivatalt, 
nem fogadta el. 1869-ben Bereg 
megye tiszaháti kerülete válasz-
totta meg egyhangúlag ország-
gyűlési képviselőjéül. Cikkei a 
Pesti Hírlapban, a Gazdasági 
Lapokban és a Pesti Naplóban 
jelentek meg. Az 50-es években 
lefordította Pabst Henrik Vil-
mos: A mezőgazdaság tanköny-
ve c. munkáját. (Pest, 1852—54). 

írod. Ország Tükre, 1863. 
arcképe; Vasárnapi Újság, 1870. 
14. sz. arcképe; 1878. 17. sz.; Fi-
gyelő V. 1878.; Lehoczky Tiva-
dar: Beregvármegye monograp-
hiája II. (Ungvár, 1881); Pesti 
Napló, 1880. 149. sz., 1885. 32. 
sz.; M. Könyvészet, 1884.; Doby 



Antal: Lónyay-család (Bp, 
1895). 

Lónyay János, nagylónyai 
és vásárosnaményi (Vásárosna-
mény, 1796. dec. 15. — Nagyló-
nya, 1859. dec. 19.). Valóságos 
belső titkos tanácsos és főispáni 
helytartó. 1829-tól Bereg megye 
első alispánja s országgyűlési 
követe, 1833-tól az udvari 
kancelláriánál előadó tanácsos, 
1836-ban Bihar, 1846-ban Be-
reg megye főispáni helytartója. 
Nagy érdemeket szerzett 1838-
ban a pesti árvíz alkalmával, 
mint teljhatalmú kir. biztos. 
Konzervatív szellemű, de igaz-
ságszeretőférfi volt. 1858-ban a 
császár előtt tolmácsolta a 
protestánsok óhaját. József és 
fia, István főherceg nádor bi-
zalmas embere volt. Felesé-
gének, Lónyay Florentinának, 
1891-ben Munkácson és Bu-
dapesten 4 kötetben jelentek 
meg emlékiratai. — M. Beszéde, 
melyet mélt. vajai Vay Ábra-
hám... Borsod vármegye volt 
első alispánja Bereg várme-
gyében főispáni helytartói hiva-
talába 1830. jún. 22. Beregszász 
városában... beiktatása... alkal-
matosságával mondott (Sá-
rospatak, 1830. Többek beszédé-
vel együtt.) 

írod. Fővárosi Lapok, 1894. 
134. sz.; Gróf Széchenyi István 

levelei I—III.; Doby Antal: Ló-
nyay-család (Bp, 1895). 

Lónyay János, nagylónyai 
és vásárosnaményi (Tuzsér, 
1828. jún. 29. — Máramaros-
sziget, 1897. ápr. 22.). Márama-
ros főispánja. Lónyay János fia. 
1841—46 között a hadmérnöki 
akadémián tanult. 1856-ig ka-
tonáskodott, s amikor megnő-
sült, hazatért ősi birtokára, 
Nagylónyára gazdálkodni. 1867. 
márc. 5-én Bereg megyei főispá-
ni helytartónak nevezték ki. 
1872-ben, a tiszaháti járásban 
képviselővé történt megválasz-
tása után lemondott erről a 
tisztségről. Az északkeleti va-
súttársaság elnöke is volt. 
1877-ben lett Máramaros főis-
pánja. Működése első évében 
megalakította a sajttermelő szö-
vetkezeteket és sokat tett a 
megye gazdasági fejlődéséért. 
Hivatalát 1893-ig viselte. — 
M. Rövid értekezés a javító-in-
tézet beléletéról és jelen rend-
szerének módosításáról (Bp, 
1897). 

írod. Máramarosi Lapok, 
1887. 25. sz, 175. sz.; 1893. 43. 
sz.; 1894. 134. sz.; 1897. 20. sz.; 
Doby Antal: Lónyay-család 
(Bp, 1895); Máramaros, 1897. 
17. sz.; Vasárnapi Újság, 1897. 
17. sz.; Budapesti Hírlap, 1897. 
113. sz. 



Lónyay Menyhért, nagyló-
nyai és vásárosnaményi gróf 
(Nagylónya, 1822. jan. 6. — Bp., 
1884. nov. 3.). Politikus és pub-
licista, miniszterelnök, az MTA 
tagja (1. 1858, t. 1861), alelnöke 
(1861) és elnöke (1871). Lónyai 
János és Florentina fia. Iskoláit 
otthon, a budai piaristáknál és 
a pesti egyetemen végezte. 
1838-ban barátságot kötött Ma-
dách Imrével, s egy kis irodalmi 
kört szerveztek, amely Lónyay 
lakásán tartotta üléseit. 1839-
ben bölcsészdoktori oklevelet 
nyert, s magyarországi és kül-
földi utazásai után lépett a köz-
pályára. Bereg megye már 
1839-ben országgyűlési követé-
nek választotta meg, s ezután 
még hétszer (1843, 1847, 1848, 
1861, 1865, 1869, 1878) lett a ti-
szaháti kerület képviselője. A 
Széchenyi iskolájához tartozó 
szabadelvű párttal szavazott. 
Közel állt Eötvös József centra-
lista csoportjához. 1845-ben fe-
leségül vette Kappel Emíliát, 
akit Petőfi ifjúkori hóbortjában, 
egyszeri színházi látás után, fe-
leségül kért. Hosszabb külföldi 
utazásából hazatérve munka-
társa lett a Szalay László, majd 
Csengery Antal szerkesztése 
alatt megjelenő Pesti Hírlap-
nak. Az 1848-i országgyűlésen 
Bereg vármegye jobboldali kor-

mánypárti képviselője. 1848 
szeptemberében a pénzügy-
miniszter tanácsosa, majd a 
Szemere-kormány pénzügyi ál-
lamtitkára. A szabadságharc 
bukása után rövid ideig pári-
zsi emigrációban tartózkodott. 
1850-ben visszatért és bekap-
csolódott a gazdasági életbe. Rö-
vid ideig a Budapesti Szemle 
társszerkesztóje Csengery Antal 
mellett. A kiegyezés előtt Eötvös 
József Politikai Hetilapjának 
munkatársa, Deák Ferenc és 
Andrássy Gyula pénzügyi ta-
nácsadója. 1867-től 1870-ig 
pénzügyminiszter, 1871—72-
ben miniszterelnök és honvédel-
mi miniszter. 1871-ben grófi 
rangot kapott. Az ellenzék éle-
sen támadta pénzügyi politiká-
ját, sőt egyéni feddhetetlenségét 
is, mire lemondott. Parlamenti 
helyét megtartotta az egyesülés 
után, a Tisza-kormány idejében 
is. A főrendiházban 1883-ban 
hallatta szavát utoljára, amikor 
a polgári házasságról szóló tör-
vényjavaslat mellett nyilatko-
zott. Családi ügyei mindinkább 
elvonták figyelmét a politikától. 
A budai vár lejtőjén épített, fé-
nyesen berendezett és vendéglá-
tó palotájából a Budapest mel-
letti szentlőrinci birtokára 
költözött. Rendezte szabolcsi,' 
zempléni, beregi és erdélyi gaz-



daságát, idejét az elnöklete alat-
ti akadémiának és a tudomá-
nyoknak szentelte. — F. m. Ha-
zánk anyagi érdekeiről (I—II. 
Pest, 1847—1848); Pénzügyi le-
velek (Pest, 1848); A Tisza-sza-
bályozás története és nemzet-
gazdasági fontossága (M. 
Akadémiai Értesítő, 1860); Az 
államvagyonról (I—II. Buda, 
1869); Közügyeinkről (I—II. 
Bp., 1873—1875); Gróf Széche-
nyi István és hátrahagyott ira-
tai (Budapesti Szemle, 1875). 

írod. Vasárnapi Újság, 1860. 
18. sz. arcképe; 1871. 48. sz.; 
1884. 45. sz.; Magyarország és 
a Nagyvilág, 1866. 5. sz.; 1871. 
47. sz.; Akadémiai Értesítő 
1867, 1870—75, 1877—78, 1880, 
1883—85; Lehoczky Tivadar: 
Beregvármegye monographiája 
II. (Ungvár, 1881); Bereg, 1884. 
nov. 9.; Trefort Ágoston: L. M. 
(Akad. Évk., 1885) Doby Antal: 
Lónyay-család (Bp., 1895); Vá-
rady Gábor: Hulló levelek (Má-
ramarossziget, 1895). 

Lorántffy Zsuzsanna (?, 
1600 körül — Sárospatak, 1660. 
ápr. 18.). Zempléni és beregi 
nagybirtokos család sarja, 
1616-tól I. Rákóczi György fele-
sége. Sárospatak és a beregi, 
ungi Lorántffy-birtokok, a sze-
rednyei vár az ő hozományaként 
került a Rákócziak kezébe. Fér-

jével Sárospatakon élt. Rákóczi 
1619 nyarán csatlakozott Beth-
len Gábor hadaihoz. Mindketten 
emelni igyekeztek Sárospatak 
fényét. Az iskolát kitűnő taná-
rokkal látták el, 1650—1654 kö-
zött itt működött Comenius (Ko-
mensky) Amos, a kor kiváló 
pedagógusa. A jobb tanulókat a 
saját költségükön külföldi egye-
temekre küldték, díjazták az 
írókat, kinyomtatták műveiket. 
Bethlen Gábor halála után Rá-
kóczi Györgyöt hívták meg az 
erdélyi fejedelmi trónra. 1630. 
okt. elsején elhagyták Sárospa-
takot, s Váradra költöztek, majd 
elfoglalták a fejedelmi széket. A 
család birtokait a példás gazdál-
kodás tetemesen növelte. A feje-
delemasszony és férje határo-
zott a legkisebb falu termése 
felett is. A három gyermek ne-
velése és a gazdasági ügyek 
nagy része a fejedelemasszony 
vállát nyomta. Birtokaikat gon-
dosan összeírták, jelentősen fej-
lesztették a munkácsi uradal-
mukat. Rákóczi fejedelem 
munkácsi tiszttartójának írta: 
„...az gazdasszony ha miből pa-
rancsol, az magunkénál is in-
kább be igyekezzék teljesíteni, 
bizony könnyebben szenvedem, 
ha az mi parancsolatunk múlik 
el, mintha az övé". A fejedelem 
1644. végén úgy kívánta, hogy 



neje jöjjön ki Munkácsig. No-
vember utolsó napjaiban érke-
zett meg a fejedelemasszony ide. 
1645-ben innen intette György 
fiát, aki Erdélyben apja felség-
jogait kezdte bitorolni. Munká-
cson is, mint mindegyik fóbb vár 
mellett, volt a gazdasszonynak 
egy kis kertje. Kertészei szép vi-
rágos ágyakat készítettek, ame-
lyekben ritkább és drágább kül-
földi növények, tulipánok, 
nárciszok nyíltak. Bekerítette 
csinos rostélyzattal, maga ápol-
ta virágait, gondja volt rá, hogy 
jó karban legyenek. Féije halála 
után, 1648-ban Zsigmond fiával 
felváltva Sárospatakon és Mun-
kácson élt. 1649-ben megerősí-
tette a beregszászi iskolát a híd-
vám jövedelmével. Az iskola 
tanárait és diákjait illete a ma-
lom vámbeli jövedelmének egy 
része, a szőlőhegy tizedéből is 
járt a prédikátornak és az isko-
lamesternek 16 hordó bor. 
Ugyancsak növelte a munkácsi 
ref. egyház és iskola jövedelmét 
is. 1657-ben, amikor II. Rákóczi 
György lengyelországi hadjára-
tát megtorlandó a lengyelek 
betörtek a vidékre, a fejedelem-
asszony a munkácsi várba me-
nekült. Az ellenség elvonulása 
után megerősítette a várát, s a 
középső udvar déli épületére 
emeletet építtetett. Erről tanús-

kodik a várban fennmaradt fel-
irat: „Illustrissima ac celsissima 
Transilvanie principissa D. D. 
Susanna Lorantffy hoc opus eri-
gi curavit. A: 1657" (Lorántffy 
Zsuzsanna úrnő, Erdély legki-
válóbb és legdicsobb fejedelem-
asszonya e munka elvégezteté-
sét rendelte el az 1657. évben). 
Gondosan vigyázta s növelte a 
munkácsi várbirtokot, s élete 
végéig fáradozott a ref. egyház 
és iskola ügyeinek elő-
mozdításán. Egyetlen vallásos 
témájú művében (Moses es az 
Prophaetak, 1641) kommentá-
rokat közölt a Bibliából vett idé-
zetekhez. Levelei a Sárospataki 
Füzetekben (1866), a Történel-
mi Lapokban (Kolozsvár, II. 
1879, III. 1876) és a Történelmi 
Tárban (1879—1900) jelentek 
meg. 

írod. Szilágyi Sándor: L. Zs. 
(Bp., 1972); Történelmi Lapok I. 
1874. I. sz.; Történelmi Tár, 
1879—80,1884—87,1889, 1890— 
96, 1898—1900; Lehoczky Tiva-
dar: Beregvármegye monogra-
phiája II. (Ungvár, 1881); 
Endrődi Sándor: Magyar höl-
gyek életrajza (Bp., 1885). 

Lőrincz Gyula (1910 — 
1980). Csehszlovákiai magyar 
képzőművész. Rudnay Gyula ta-
nítványaként indult, Harmos 
Károly, Vaszary János hatott 



rá, figurális kompozíciók, port-
rék és könyvillusztrációk kerül-
tek ki keze alól. 1930-ban „kép-
zőművészeti főiskolás, egy 
dunaszerdahelyi malomgépész 
fia; festőmappával és egy zsák 
pogácsával érkezett Szegényor-
szágba", vagyis Kárpátaljára, 
ahol az egyik Sarló-csoport tag-
jaként Munkácsról kiindulva 
Izsnyéte, Barkaszó, Szernye, 
Nagydobrony, Bátyú, Rafajna-
újfalu, Búcsú, Macsola, Badaló, 
Halábor, Vári, Csetfalva, Tisza-
újlak, Bökény, Szőlősgyula köz-
ségekben értékes néprajzi anya-
got gyűjtött. A csoport tagja volt 
Balogh Edgár (Pozsony), Bertók 
János (Munkács), Sáfáry László 
(Munkács). Megnézték és leraj-
zolták a csetfalvi és szőlősgyulai 
festett templomot, táncoló gye-
rekeket fényképeztek le, ta-
nulmányozták a népviseletet és 
dalos gyermekjátékokat gyűjtöt-
tek. Tanulmányt készítettek elő 
a falusi gyermekek életéről a Mi 
Lapunk számára. Megdöbbentő 
szociális megfigyeléseikről a 
Ruszinszkói Magyar Gazdában 
számoltak be. Munkácson és Be-
regszászban összehívták a ma-
gyar középiskolások, cserkészek 
és egyetemi hallgatók vezetőit, 
és szociális szellemű, tudo-
mányos irányzatú ifjúsági moz-
galmakat igyekeztek megala-

pozni. A munkácsi Kárpáti Hír-
adó hasábjain vita indult meg a 
Sarló céljairól. Lőrincz Gyula 
számos cikket, tanulmányt kö-
zölt a művészet elméleti és gya-
korlati kérdéseiről a Korunk és 
a Magyar Nap hasábjain. 

írod. Csehszlovákiai magyar 
esszéírók 1918—1938. (Bratis-
lava, 1984); Balogh Edgár: Tíz 
nap Szegényországban (Bp., 
1988). 

Lucskay Mihály (Nagylucs-
ka, 1789. nov. 19. — Ungvár, 
1843). Gör. kat. lelkész. A Bereg 
megyei Nagylucskán Papp nevű 
apja énektanító volt. Fia a falu 
nevét vette fel. Iskoláit Ungvá-
ron, a hittudományokat Bécs-
ben végezte. 1816-ban szentel-
ték pappá Nagyváradon. Egy 
évet segédlelkész volt szülőfalu-
jában. 1817-ben a püspöki iro-
dában könyv- és levéltárnok, 
1818-tól pedig püspöki titkár 
lett Pócsy Elek mellett. Az 
egészségében meggyengült püs-
pök helyett tíz évig kormányoz-
ta a püspökséget. 1827-ben 
ungvári lelkész lett, de már 
1829-ben elhagyta állását, s 
Károly luccai herceg meghívásá-
ra Luccába költözött, hogy itt a 
betelepített orosz ajkú görög ka-
tolikusok lelkésze legyen. 1831-
ben visszatért Ungvárra és ke-
rületi esperessé nevezték ki. 



Nevét Lutskaynak is írta. Egy-
házi, nyelvészeti és történelmi 
műveket írt. — M. Egyházi be-
szédek (Buda, 1831); História 
Carpathio Ruthenorum (Négy-
kötetes munkája az ungvári 

püspöki könyvtárban kézirat-
ban maradt fenn). 

írod. Lehoczky Tivadar: Bereg-
vármegye monographiája (Ung-
vár, 1881); Századok, 1890.; Ke-
let, Ungvár, 1891. 17., 18. sz. 



M 

Mácza János (Alsóhrabóc, 
1893. aug. 4. — Moszkva, 1974. 
nov. 14.). Esztéta, író, művé-
szettörténész, egyetemi tanár. 
Falusi tanító családjából szár-
mazott. A gimnáziumot 1903 és 
1910 között Munkácson végezte. 
Már itt vonzódott az iroda-
lomhoz. 1910-ben a gimnázium-
ban működő Eötvös Irodalmi 
Önképzőkör pályázatára írta a 
Boszorkányálom c. tündérjáté-
kát. A hatodik osztály elvégzése 
és ismétlése után gyógyszerészi 
pályára lépett. 1912-től Ungvá-
ron a gyógyszertárban dolgo-
zott, de ezzel egyidőben színházi 
kritikákat és különféle témájú 
újságcikkeket írt az Ungvári 
Közlönybe, amelynek tényleges 
munkatársa volt 1912. jan. else-
jétől 1913. ápr. 17-ig. 1913 áp-
rilisától 1915-ig már csak külső 
munkatársként szerepelt. A lap-
ban több verse, elbeszélése, iro-
dalmi riportja, színházi kritiká-

ja, könyvismertetése látott nap-
világot. Több cikke, színházi kri-
tikája Lerza, Homo, Ráspoly ál-
néven jelent meg. Itteni 
munkássága idején született 
meg első tudományos igénnyel 
megírt tanulmánya, A magyar 
modern dráma (Ungmegyei 
könyvnyomda nyomása, 1916). 
A kötetről az Ungvári Közlöny 
1916. máj. 25-én közölt ismer-
tetést. Mácza még első köteté-
nek itteni megjelenése előtt, 
1915 őszén Budapestre költözött 
és csatlakozott Kassák Lajos 
csoportjához, a Tett és a Ma 
munkatársa lett. A Tanácsköz-
társaság bukása után Kassára 
került. 1920-tól 1922-ig a Kas-
sai Munkás kulturális rovatát 
szerkesztette, illetve a lap fő-
szerkesztője volt. 1920-ban ellá-
togatott Munkácsra, ahol két 
előadást is tartott. Ekkor több 
írása megjelent az ungvári 
Munkás Újságban, amelynek 



szerkesztéséből 1920 decembe-
rében — Gáti József felelős szer-
kesztő letartóztatásakor — Rá-
kos Ferenccel és Illés Bélával 
együtt kivette a részét. Ungvári 
éveire némi iróniával egyik cik-
kében így emlékezett: „Míg élek, 
büszke leszek rá, hogy voltam 
én is ungvári lakos, mert elvi-
tathatatlan, hogy hírös-nevös 
város. Annyi nevezetessége van, 
hogy no!" 1921-ben pedig ezeket 
írta: „A háború elején néhány 
ember — fiatalok, elégedetlenek 
és fanatikus vérűek — összeült 
a kávéházi asztalnál. Némelyik 
háta mögött szociáldemokrata 
múlt és „izgágaság" címén tör-
tént kizárás, a többiek mögött 
anarchista könyvek, vitatkozá-
sok, humanista és pacifista esz-
mék — és mindenekelőtt a ma-
gát kereső tiszta ember ideálja". 
A Korona kávéház volt a század 
eleji Ungvár íróinak találkozó-
helye. 

írod. Ifj. Fedák László—Dup-
ka György: Keresője a szépnek, 
jónak. M. J. születésének 90. év-
fordulójára (Kalendárium '83. 
Uzshorod, 1982); Dupka 
György: Városunkból csábítot-
ták el a „piros dalok". (Kárpáti 
Igaz Szó. Lendület, 1983. aug.). 

Mágocsy András, Mágóchy 
(?, ? — Munkács, 1586. jún.). 
Mágocsy Gáspár unokaöccse, 

humanista műveltségű főúri 
patrónus. 1559-ben nagybátyja 
a wittenbergi egyetemre küldte 
tanulni. Tanítója Szikszai Fab-
ricius Balázs volt. 1561-ben tért 
vissza hazájába. 1579 végén 
vagy 1580 elején elvette fele-
ségül nagybátyja gyámleányát, 
Alaghy Juditot. Lakhelyük hol 
Regéc vára, hol Vizsoly, hol az 
újonnan épített pácini kastély 
volt. Három gyermeke közül 
csak az 1582-ben született Fe-
renc érte meg a nagykorúságot. 
Nagybátyja jóvoltából gazdag 
birtokai voltak Bereg megyében. 
Mágocsy András a nagybátyja 
nyomdokain haladva támogatta 
a wittenbergi magyar coetust és 
az első magyarul nyomtatott tel-
jes Biblia munkálatainak a 
megindítását. Csak ezzel ma-
gyarázható, hogy Károli Gáspár 
1584-ben, több mint húsz év 
után otthagyta Göncöt, s az ő 
mezővárosába, Tállyára költö-
zött. Mágocsy levelezést folyta-
tott Matthaeus Dresser lipcsei 
egyetemi tanárral, aki a „De tes-
tis et praecipuis anni partibus" 
(Az ünnepekről...) című művét 
neki ajánlotta, dicsérve a könyv 
előszavában a főúr tudományát 
és erényeit. Egy egész tudós pré-
dikátori kör bontakozik ki ebből 
az előszóból, akiket a Mágo-
csyak támogattak: Kassai Csá-



szár György (ekkor sárospataki 
rektor), Szentmihályi Boldizsár 
(tállyai elsőpap), Tornai C. Máté 
(a Szatmár megyei Óvári prédi-
kátora), Debreceni Mihály (ek-
kor még Wittenbergben tanult), 
s a Mágocsyak birtokain mű-
ködő prédikátorok: Thuri Má-
tyás (Abaúj szántón), Szegedi 
Tamás (Munkácson), Beregszá-
szi János (valahol Bereg megyé-
ben), Nagytállyai Bertalan 
(ismeretlen helyen). 1586 tava-
szán Mágocsy Andrást pácini 
kastélyában súlyos betegség tá-
madta meg. Ekkor ide hozatta 
Martinus Foxiust, a krakkói 
egyetem orvosprofesszorát. Má-
jus elején még Pácinban volt j ú -
niusra azonban már Munkács 
várában tartózkodott orvosával 
együtt. Egy rövid időre egész-
sége javult, azonban 1586 júni-
usának végén meghalt. A kora-
beli feljegyzés szerint egy Tippai 
nevű szolgája mérgezte meg. 
Mágocsy testét a beregszászi 
templomban helyezték örök 
nyugalomra. 

írod. Szabó András: Mágocsy 
Gáspár és András udvara. Ma-
gyar reneszánsz udvari kultúra 
(Szerk. R. Várkonyi Ágnes, Bp., 
1987). 

Mágocsy Ferenc, Mágóchy 
(?, 1582 — Beregszász, 1611). 
Mágocsy András fia, nagybirto-

kos főnemes, az irodalom és a 
művelődés pártfogója. Hálásan 
emlékezett róla Szepsi Korotz 
György versszerző prédikátor. 
Bereg és Torna vármegyék főis-
pánja volt. 1604-ben az elsők 
között csatlakozott Bocskaihoz, 
a szabadságharcban való tevé-
kenységét azonban nem ismer-
jük. Halála okát a kortársak 
mérgezésnek tulajdonították. 
Özvegye, Dersffy Orsolya Ester-
házy Miklóshoz ment feleségül, 
s királyi engedéllyel a hatalmas 
Mágocsy-birtokok, köztük Be-
regszász is, Esterházyra száll-
tak. 

Mágocsy Gáspár, Mágóchy 
(?, 1514 — Munkács, 1587. ápr. 
14.). Katona, nagybirtokos főne-
mes, több neves irodalmár pat-
rónusa. 1554-től Gyula vára 
kapitánya. 1562-ben török fog-
ságba esett, s csak nagy vált-
ságdíjjal szabadult. 1564-ben 
Eger vára kapitánya, egyben 
Heves és Külső-Szolnok főis-
pánja volt. Szegedi Gergely éne-
ket szerzett nevére, Melius Pé-
ter pedig műveinek egész sorát 
ajánlotta neki és feleségének, 
Massai Euláliának. 1566 szep-
temberében Egert ostrom fenye-
gette, s Mágocsy megvált az egri 
főkapitányi tisztségétől. 1573-
ban zálogbirtokként megkapta 
Munkács várát és uradalmát, 



Bereg vármegye főispánja lett, s 
az ország legnagyobb birtokosai 
közé emelkedett. Harmadszor is 
megnősült, Horváth Annát vette 
feleségül. 1576-től egyre többet 
és egyre inkább csak Munkács 
várában tartózkodott, ahol 1575 
és 1577 között jelentős építtetői 
tevékenységet is folytatott. II. 
Miksa Munkács várát tíz évre 
42 ezer forintért zálogosította el, 
s ezt I. Rudolf is megerősítette 
1579-ben. Új megerősítést ka-
pott a várra 1580-ban és 1586-
ban, de ekkor még 31 ezer forin-
tot kellett fizetnie. A helvét 
irányú egyház vezetői közül e 
korszakban Károli Gáspárral 
volt a legjobb kapcsolata, aki őt, 
mint egy familiáris, „az Úr" el-
nevezéssel illette. Jó ismerőse 
volt Mágocsy Gáspárnak Balas-
si Bálint is. 1585-ben házassá-
ga ügyében írt önvédelmében 
Mágocsyra hivatkozott, aki első 
feleségéül szintén egy közeli ro-
konlányt vett el, mint ő Dobó 
Krisztinát. 1586-ban Balassi 
Mágocsy segítségét kérte Szo-
koly Miklós ellenében, s 1586 
októberében a költő két török 
rabot küldött tartásra hozzá Re-
géc várába. Mágocsy a nemzet-
közi politikába egy alkalommal 
szólt bele. 1578 elején Báthori 
István lengyel király a Habsbur-
gok ellen akart hadjáratot indí-

tani, s közreműködőként meg-
nyerte magának a magyar nagy-
birtokosok jelentős részét, köz-
tük Zrínyi Györgyöt és Mágocsy 
Gáspárt. Amikor az orosz hábo-
rú miatt meg kellett változtat-
nia terveit, 1578 márciusának 
elején levélben fordult Mágocsy-
hoz, kifejtve politikai szándéka-
it Magyarországgal kapcsolat-
ban oly tömör, hatásos és 
gondolatgazdag módon, aho-
gyan azt később Bocskai István 
végrendeletében is találjuk. 
Nem véletlen, hogy éppen Mun-
kács ura, Erdély és Lengyelor-
szág közvetlen szomszédja a 
címzett, mert földrajzi helyzete 
szinte determinálta arra, hogy 
felhagyjon addigi feltétlen 
Habsburg-hűségével, s közvetí-
tő szerepet vállaljon birtokos-
társai és Erdély között, előlegez-
ve a huszonhat év múlva, 
Bocskai felkelése idején bekö-
vetkező eseményeket. Báthori 
és Mágocsy kapcsolata korábbi 
keletkezésű lehetett, hisz Má-
gocsy járt közben az erdélyi fe-
jedelemnél, a Békés Gáspár ve-
zette hadjárat idején fogságba 
esett magyarországi katonák ki-
szabadításának ügyében. Az 
aggkorú Mágocsy Gáspár túlélte 
unokaöccsét, Andrást, akit örö-
köséül tett meg, ezért új végren-
deletet kellett készítenie az uno-



kaöcs özvegye, Alaghy Judit és 
árvái javára. Ekkor érkezett Re-
géc várába Istvánffy Miklós, aki 
rávette a dúsgazdag főurat, 
hogy őt tegye meg 1586. nov. 
13-án a végrendelet fő végrehaj-
tójának és az árvák tutorának. 
Istvánffy ezután még több mint 
egy hónapig ott maradt, csak de-
cember 28-án indult tovább Re-
gécról Homonnai Drugeth Ist-
vánhoz és Györgyhöz. 1587 
elején együtt fordul elő egy ira-
ton Mágocsy Gáspár, Alaghy Ju-
dit és Rákóczi Zsigmond neve, 
aki ekkor a friss özvegy vőlegé-
nyeként szerepel. Mágocsy ek-
kor már súlyos beteg volt. 1587. 
febr. 15-én azt írta Ecsedi Bár-
hory Istvánnak Munkácsról, 
hogy nem tud felkelni és utazni. 
1587. ápr. 14-én halt meg, Mun-
kácson temették el feltűnő és 
szokatlan gyorsasággal április 
21-én. Személyében a protes-
táns iskolák és egyházak, kiváló 
irodalmi alkotók vesztették el 
támogatójukat. 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1860); Szabó 
András: Mágocsy Gáspár és 
András udvara. Magyar re-
neszánsz udvari kultúra (Szerk. 
R. Várkonyi Ágnes, Bp., 1987). 

Mágócsy-Dietz Sándor 
(Ungvár, 1855. dec. 7. — Bp., 

1945. febr. 27.). Botanikus, nö-
vénymorfológus és fiziológus, 
egyetemi tanár, az MTA tagja. 
Cikkei jelentek meg az Ungban 
(1877. Dobsinától Poprádig; 
1879. A székesfehérvári kiállí-
tás és Ungmegye; 1887. Egy né-
met kisvárosból; Három magyar 
specialitás; Magyarok a néme-
tek szemében), az Ungvári 
Közlönyben (1880. Egy siralmas 
történet), a Magyarországi Kár-
pátegyesület IX. Evkönyvében 
(Botanikai kirándulás a Vihor-
lat hegycsoportba) és több más 
folyóiratban. — F. m. A növé-
nyek táplálkozása, tekintettel a 
gazdasági növényekre (Bp., 
1909); A növénytan múltja, jele-
ne és jövóje hazánkban (Bp., 
1926). 

írod. M. Könyvészet, 1887, 
1890, 1899; Borászati Lapok, 
1892. 52. sz. arcképe; Vasárnapi 
Újság, 1892. 8. sz. arcképe; Já-
vorka Sándor: M-D. S. emléke-
zete 1855—1945 (Botan. Közi., 
1954). 

Magyar Bálint (Pátyod, 
1886 — ?, ?). Költő, lapszerkesz-
tő, szaniszlói plébános. Előbb 
esztétikai tanulmányokat, az-
tán lírai költeményeket írt, 
francia költőket fordított ma-
gyarra. 1916 és 1921 között 
szerkesztette az Ungváron meg-
jelenő Határszéli Újságot. — M. 



Francia költők (műfordítások, 
Szatmár, 1911); Kincses éjsza-
kák (versek, Bp., 1912); Bíboros 
hajnal (versek, Bp., 1914); Fe-
hér köntös a vérmezőn (Ungvár, 
1915); Katonák (Bp., 1917). 

Magyi Sebestyén (?, ? — ?, 
1522 után). Humanista. Magyi 
Pál alnádor fia. 1508-ban Krak-
kóban Paulus Crosnensis Ruthe-
nus tanítványa volt. 1509-től 
Bolognában tanult. Itt Szath-
mári György pécsi püspöknek 
ajánlva 1513-ban kiadta Janus 
Pannonius művét. Tanulmányai 
befejezése után Nagyszőlősön 
volt plébános, majd 1516-ban 
váradi kanonok és az ottani 
káptalani iskola vezetője lett. 
Nyomtatásban megjelent beszé-
de: De vitae humanae vicissitu-
dinibus (Köln, 1521). 

írod. Horváth János: Az iro-
dalmi műveltség megoszlása 
(Bp., 1935); Gerézdi Rábán: Bo-
logna és a magyar humanizmus 
(It., 1940); Kardos Tibor: A ma-
gyarországi humanizmus kora 
(Bp., 1955). 

Manajló Fegyir (Iványi, 
1910 — Ungvár, 1978). Festőmű-
vész, etnográfus. 1928 és 1934 
között Prágában végezte az 
iparművészeti főiskolát, közben 
tanulmányutat tett Franciaor-
szágban. 1932-ben Prágában — 
részben Manajló szervezésében 

— „Podkarpatska Rus népmű-
vészetének karácsonyi vásárán" 
nagy feltűnést keltett és sikert 
aratott Nincstelen öregember cí-
mű portréjával, élete egyik fő 
művével. Diplomája megszer-
zése után rövid ideig szülőfalu-
ja kis iskolájában, majd az ung-
vári tanonciskolában tanított. 
1945—46-ban az ungvári kép-
zőművészeti főiskola tanára 
lett, majd ezt a munkát egy év-
tizedig az iparművészeti szakis-
kolában folytatta. Közben né-
hány évig a Területi Képtár 
tudományos igazgatóhelyettese, 
s rövid ideig a kárpátaljai kép-
zőművészszervezet elnöke volt. 
1961-ben önálló tárlaton mutat-
kozott be Ungváron és Kijevben, 
s ezek a kiállítások hozták meg 
számára az óriási közönségsi-
kert és a hivatalos elismerést. 
Művészetének teljes kibontako-
zása a 30-as évekre esett. Az 
iparművészeti főiskolán tanára-
itól, főleg Zdenek Kratochvilltól 
kiváló rajztudásra tett szert, de 
megismerkedett a dekoratív 
művészet (mozaik, kerámia, fal-
festészet) minden ágával. For-
mavilágára hatott Van Gogh és 
Gauguin szemlélete. Képein fő-
leg a magashegyi ruszin nép leg-
szegényebb, legelesettebb réte-
geinek életét ábrázolta. Komor 
hangulatú, erősen szociális töl-



tésű, de ugyanakkor népmesei 
hangulatot sugárzó, az idilli áb-
rázolásmóddal szembehelyezke-
dő' dacossága. (Nincstelen öreg-
ember, 1932; Gyász, 1938; 
Nehéz kenyér, 1942). De a díszí-
tőművészet színeinek a felhasz-
nálásával érzékeltetni tudta a 
hegyvidéki ember robotos hét-
köznapjai közötti ünnepek han-
gulatát (Ünnepnapon) vagy a 
mindennapok költői báját (Kis-
fiú báránnyal, 1934; Méhész, 
1939; Hucul lány, 1939). Az 50-
es években a művész mély 
válságot élt át. A korszak dics-
himnuszt kívánó elvárásai meg-
fosztották képeit egyik létele-
müktől: a társadalombírálattól. 
Majd munkásságának harma-
dik szakaszában, az új, igen de-
koratívan felfogott etnografiz-
musban találta meg igazi 
világát. Mélyen dekoratív ru-
szin szobabelsőket, sajátos népi 
használati eszközökből összeál-
lított csendéleteket mutatott be 
képein (Az én polcom). Még 
főiskolás korában hónapokat 
töltött hegyvidéki falvakban a 
tárgyi néprajz gyűjtésével, leg-
szebb darabjainak lerajzolásá-
val. Jelentősek a népmesék, a 
népballadák hangulatát megele-
venítő, egyszerre modern és et-
nografikus, színes, fantáziadús 
képei. 

írod. Balla László: Népballa-
dák levegője (Kárpáti Kalendá-
rium, 1966); Balla László: Erdé-
lyi Béla és kortársai (Ungvár— 
Budapest, 1994) 

Mankovics Mihály (?, 1785 
— ?, ?). Festőművész. Papnö-
vendék volt. Bacsinszky püspök 
biztatására kilépett az egyházi 
rendből és a bécsi akadémiára 
ment, amelynek elvégzése után 
Krakkóban, majd Lembergben, 
s azután Oroszországban dolgo-
zott néhány esztendeig. 1813-
ban lett a munkácsi egyház-
megye legkiválóbb festője. 
Ungváron lakott, az Ung, Bereg 
és Ugocsa megyei templomok 
számára dolgozott. 

írod. Szabó László: Magyar 
festőművészet (Bp., 1916). 

Mar git ay Tihamér (Jenke, 
Ung m., 1859. nov. 27. — Bp., 
1922. febr. 23.). Festőművész. 
Budapesten és Münchenben ta-
nult. Anekdotizáló, a maga ko-
rában divatos, polgári szemléle-
tet tükröző életképeket festett 
(Ellenállhatatlan, A féltékeny, 
Párbaj után, Stefi bácsi, Mézes-
hetek). 1903-ban gyűjteményes 
kiállítása volt a Nemzeti Sza-
lonban. Műveiért több kitünte-
tést kapott. Tehetségéből telt 
volna komolyabb művekre is, de 
ő inkább a népszerűségre töre-
kedett, ami művészeti fejlődésé-



nek rovására ment. Műveit 
csakhamar elfelejtették. Több 
képe az MNG tulajdonába ke-
rült. 

írod. Szana Tamás: M. T. 
(Magyar Szalon, 1908); Rózsa 
Miklós: M. élete és művészete 
(Bp, 1903); M. T. halála (Nép-
szava, 1922. febr. 25, febr. 28). 

Margittai Antal (Várpa-
lánk, 1880. szept. 17. — Mun-
kács, 1939. júl. 17.). Flórakutató, 
tanár. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Haláláig a 
munkácsi gimnáziumban dolgo-
zott. Bereg és Turóc vármegye, 
ill. a Kárpátok flóráját kutatta; 
kitűnő ismerője volt a Carex- és 
a rózsaféléknek. Sok növénnyel 
gyarapította az MNM gyűjtemé-
nyét. — F. m. Adatok Turóc vár-
megye flórájához (Magy. Botan. 
L , 1910. 9. sz, 1911. 10. sz, 
1913. 12. sz, 1914. 13. sz, 1918. 
17. sz); Adatok Beregvármegye 
flórájához (Magy. Botan. L, 
1911—13.); Az Ék-i Kárpátok 
Antaureái (Botan. Közi, 1932. 
29. sz.); A körösmezei Pietros 
havas flórája (Botan. Közi, 
1935. 32. sz.); Megjegyzések a 
magyar Elatine fajok ismereté-
hez (Botan. Közi, 1939. 36. sz.) 

írod. Boros Ádám: M. A. em-
lékezete (Botan. Közi, 1941). 

Margócsy Aladár (Duna-
egyháza, 1874 — ?, ?). Ág. ev. 

esperes Ungváron. Középiskolai 
tanulmányait Aszódon, Bony-
hádon, Szarvason, teológiai ta-
nulmányait Pozsonyban végez-
te. Külföldi tanulmányutat tett. 
Pályafutását szülőhelyén kezd-
te, ahol édesapja lelkész volt. 
1900-ban Balassagyarmaton 
lett püspöki titkár, majd öt évig 
missziós lelkész volt. 1906-ban 
került Ungvárra. Az I. világhá-
borúban tábori lelkészként vett 
részt. 1919-tól Abaúj és Zemp-
lén vármegyék főesperese volt 
1938-ig, amikor erről a tisztsé-
géről lemondott. A cseh meg-
szállás idején az MNP tagja 
volt, egyházi irodalommal fog-
lalkozott, tagja volt a Petőfi Tár-
saságnak. Működése alatt há-
rom templomot és három 
egyházat szervezett. Felesége, 
Szászriby Aliz szintén írónő. 
Londonban végezte egyetemi ta-
nulmányait. Angol, francia, 
olasz és német nyelvet tanított 
Kassán. Az ungvári nőegyletben 
ingyenes nyelvtanfolyamot ve-
zetett. Több egyházirodalmi és 
egyházművészeti könyve jelent 
meg. 

írod. Ungvár és Ung várme-
gye (Bp, 1940). 

M át hé Miklós (a XIX. sz. 
második fele). Gör. kat. lelkész 
volt a Zemplén megyei Laszto-
méron. Az orosz irodalom fordí-



tója. Gyerzsavin, Karamzin, Lo-
monoszov műveit mutatta be a 
magyar olvasóknak. 1896-ban 
Egy ukrainai költő: Tarasz Sev-
csenko címmel jelent meg tanul-
mánya a Magyar Államban. 
Műveinek egy része Ungváron 
látott napvilágot. — M. Lilio-
mok (Költeményfüzér. Ungvár, 
1892); Éjszakai fény (Oroszból 
fordított költemények. Bp., 
1900.); Kazárlant (Bp., 1901). 

írod. Schematismus cleri gra-
eci ritus catholicorum Munká-
csiensis 1899; M. Állam 1900. 
232. sz., 1901. 67. sz. 

Matyaczkó Tódor (Derzs, 
1854. máj. 12. — ?, ?). Az ung-
vári gör. kat. szertartású róm. 
kat. papi nevelőintézet igazgató-
ja. Szülei korán meghaltak. Kö-
zépiskoláit, szegénységgel küzd-
ve, Ungváron végezte 1872-ben. 
Ekkor papi pályára lépett. A 
teológiát az ungvári papnevelőd-
ben hallgatta. 1877-ben szen-
telték fel miséspappá. Még 
ebben az évben munkácsi segéd-
lelkész lett. 1881-ben nevezték 
ki az ungvári papnevelő igazga-
tójává. 1893-ban pápai káplán, 
1895-ben a munkácsi egyház-
megye szentszéki tanácsosa. 
Ung vármegye törvényhatósá-
gának a tagja volt. 

Mazuch Ede (Korpona, 1862 
— Ungvár, 1927). Tanár, publi-

cista, irodalomtörténész. 1888-
tól lett az ungvári főgimnázium 
helyettestanára. 1889-ben ka-
pott tanári oklevelet, magyart 
és latint tanított. Vezetője volt 
a gimnázium Dayka Gábor Ön-
képzőkörének, tagja a Gyöngyö-
si Irodalmi Társaságnak. Több 
irodalomtörténeti munka szer-
zője. Alakját a gimnázium más 
tanáraival együtt Szabó Dezső 
örökítette meg a Tanárok című 
Nyugatban megjelent elbeszélé-
sében. Cikkei az ungvári kir. 
kat. főgimnázium Értesítőjében 
(1891. A korviszonyok és irodal-
munk állapota 1711-től Ányos 
felléptéig., Ism. Egyet. Philol. 
Közlöny 1892); az Ungban 
(1894. 19., 20. sz. A nő Petőfi 
költészetében); a Magyar Nyelv-
őrben (1896. Magyar szók a ha-
zai rutén nyelvben) is meg-
jelentek. — F. m. Hódolat Petőfi 
géniuszának (Petőfi Sándor 
ungvári emléktáblájának lelep-
lezőünnepe. Ungvár, 1911); 
Dayka Gábor (Gyöngyösi Irodal-
mi Társaság Évk. II., 1912); 
Dayka Gábor ungvári tanárko-
dása (írod. tört., 1913). 

Mécs László (Hernádszent-
istván, 1895. jan. 17. — Pannon-
halma, 1978). Költő, premontrei 
kanonok. A budapesti egyetem 
bölcsészkarán végezte tanul-
mányait, majd 1918-ban pre-



montrei kanonok lett. Egy ideig 
Kassán volt tanár, majd 1920-
tól Nagykaposon, 1929-től Ki-
rályhelmecen volt plébános. 
Versei 1915-től jelentek meg az 
Elet c. lapban. Első verseskötete 
Hajnali harangszó címmel Ung-
váron látott napvilágot Földesy 
Gyula könyvnyomdájában. Ung-
váron szavalt először színpadon 
nagyközönség előtt az ungvári 
városi színházban, 1923. jan. el-
sején a Petőfi születésének szá-
zadik évfordulójára rendezett 
emlékesten. Petőfihez írt Szel-
lemidézés c. költeményét adta 
elő. Jó barátja volt Rácz Pál, a 
Határszéli Újság majd a Ru-
szinszkói Magyar Hírlap főszer-
kesztője. A 30-as években egy 
rövid ideig munkatársa volt a 
Munkácson meginduló Magyar 
írásnak. Elkerülve vidékünkről, 
továbbra is szoros kapcsolatban 
állt az itteni értelmiségi kö-
rökkel. 1939. nov. 4-től tagja 
lett az ungvári Gyöngyösi Iro-
dalmi Társaságnak, amellyel 
hosszú ideig tartotta a kap-
csolatot, irányította tevékenysé-
gét. Műveivel hatalmas si-
kereket ért el. Szavalóesteket 
tartott Kárpátalján, Szlovensz-
kóban, de fellépett Magyaror-
szágon, Romániában, Jugoszlá-
viában, Franciaországban és 
Németországban is. 1938-ban 

válogatott versei franciául is 
megjelentek. 1945-ben Ma-
gyarországon telepedett le. 
1953-ban koholt vádak alapján 
letartóztatták, 1956-ban reha-
bilitálták. Elete végéig nyug-
díjas papként Pannonhalmán 
élt. — M. Hajnali harangszó 
(Ungvár, 1923); Rabszolgák éne-
kelnek (Berlin, 1925); Vigasz-
taló (Berlin, 1927); Az ember és 
az árnyéka (Kassa, 1930); Üveg-
legenda (Bp., 1932); Legyen 
világosság (Bp., 1933); Váloga-
tott költeményei (Bp., 1934); Fe-
héren és kéken (Bp., 1937); 
Élőket nézek (Bp., 1938); Forgó-
színpad (Bp., 1940); Összes ver-
sei (Bp., 1942); Anya kell! (Bp., 
1943). 

írod. Fábry Zoltán: írók és 
irodalom Szlovenszkón (Kassai 
Napló, 1927. jan. 9., 6. sz.), 
Mécs: harmadszor (Reggel, 1927. 
máj. 22., 118. sz.), Kultúrdema-
gógia (Az Út, 1934. jún., 6. sz.), 
Vigyázzatok a nappalokra! A 
Mécs-probléma és tanulságai 
(Irodalmi Szemle, 1966., 7. sz.); 
Farkas Gyula: M. L. (Kortársa-
ink, Pécs, 1929); Kárpáti Aurél: 
M. L. (Nyugat, 1931); Tamás 
Lajos: M. L. Az ember és ár-
nyéka (Magyar Minerva, 1930); 
Gaál Gábor: A költő a dobogón 
(Korunk, 1933); Illyés Gyula: M. 
L. Legyen világosság (Nyugat, 



1933); József Attila: Mécs Lász-
ló költészete (A Toll, 1931. febr. 
29.); Angyal Endre: M. L. For-
gószínpad (Magyar Album IV.); 
A Vigilia M. L. emlékszáma 
1941. jűn.; Katolikus költészet. 
Ingyen lakoma (Bp., 1964); Sza-
latnai Rezső: M. L. lírája (Iro-
dalmi Szemle, 1966); Kovács 
Vilmos—Benedek András: Ma-
gyar irodalom Kárpát-Ukrajná-
ban (Tiszatáj, 1970. 10. sz.) S. 
Benedek András: Magyar iroda-
lom Kárpátontúlon a két világ-
háború között (A Kárpáti Kalen-
dárium Irodalmi Melléklete 
1971); Platthy György: Találko-
zásaim Mécs Lászlóval (Új Em-
ber, 1991. szept. 22.); Kisebbségi 
ének a beregi rónán. Kárpátaljai 
írók antológiája. 1919—1944. 
(Ungvár—Bp., 1992). 

Medgyesi Pál (Aranyosmed-
gyes, 1604 — Sárospatak, 1663). 
Ref. pap, író, a magyar puritá-
nusok egyik vezéralakja. Tanult 
Bártfán, Debrecenben, Odera-
frankfurtban, Leidenben, Camb-
ridge-ben. 1631-től a debreceni 
kollégium tanára, 1633-tól 
1636-ig Szinyérváralján, 1637-
ben Munkácson, 1638-ban 
Nagyváradon pap. I. Rákóczi 
György udvari papja, tolmácsa, 
kiáltványainak fordítója, s több-
ször követe is volt. A fejedelem 
nagyon szerette, s amikor Med-

gyesi az udvartól távol, más vi-
déken prédikált, beszédeinek 
másolatát meghozatta a maga 
számára. 1646. aug. 22-én Ra-
dziwill litván herceg Magyaror-
szágra jött, Medgyesi Munkács 
vára előtt az összes magyar- és 
erdélyországi ref. egyházak ne-
vében „illendő szép oratioval" 
köszöntötte a herceget, amit az 
„nagy kegyesen vett vala". 
1650-tól 1651-ig Nagybányán 
volt pap. 1652-től Sárospatakon 
és Munkácson Lorántffy Zsu-
zsanna udvari papja. 1652-ben 
hosszabb időt töltött úrnóje tár-
saságában Munkácson. Itt ün-
nepelte a karácsonyt is. Itt 
fejezte be újabb művét a presbi-
tériumról, melyet a fejedelem-
asszony parancsára írt és adott 
ki 1653-ban ezer példányban 
(Rövid tanítás a presbyterium-
ról. Sárospatak, 1653). 1660-tól 
haláláig sárospataki pap. írói 
munkássága a puritanizmus 
eszméinek a terjesztését szol-
gálta. A presbitériumok követe-
lésével az egyházigazgatóság-
ban helyet kívánt biztosítani a 
parasztságnak. Prédikációi 
mondanivalójuk miatt koruk-
ban, kortörténeti jellegzetessé-
gük miatt máig érdekesek. — F. 
m. Szent Ágoston vallása... 
(Debrecen, 1632); Praxis pieta-
tis (Debrecen, 1636, Bp., 1936); 



Hét napoki együttbeszélgetések 
(Debrecen, 1637); Lelki ábécé... 
(Gyulafehérvár, 1645); Égő szö-
vetnek... (Gyulafehérvár, 1645); 
Dialógus politico-ecclesiasti-
cus... (Bártfa, 1650); Erdély s 
egész Magyar nép... Hármas 
Jajja... (Sárospatak, 1653); Igaz 
Magyar-Nep Negyedik Jajja 
s-Siralma; Es annak alkalma-
tossagaval idvesseges, Serken-
gettetese. Melyet az ö vesze-
delmére verrhedett dühöss 
Lengyelsegnek 1657-dik Esz-
tendőben, Munkácsnál, a Hato-
dik Hónak, vagy Ivan havanak 
16-dik, 17-dik napjatol fogva 
való ki-ütese, egetese es kegyet-
len öldöklésé, hozot veletlenöl 
reja s-ejtett rajta. M. Pal altal 
Írattatott, s-praedicaltatott mind-
járt a következendő Úr-napjan, 
24. Junii, 1657. a Sáros-Pataki 
Ecclesiában (Sárospatak, 1657). 

írod. Egyetemes Phil. Köz-
löny, 1882; írod. tört. Közi., 
1891, 1898; Könyv Szemle, 
1897; Császár Károly: M. P. éle-
te és működése (Bp., 1911); Esze 
Tamás: A magyar Praxis Pieta-
tis (Bp., 1963); Kerepei János: 
Adattár a XVII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez (I. 
Bp.—Szeged, 1965). 

Melles Demeter (?, 1829 — 
?, ?). Gör. kat. esperes volt az 
Ung megyei Darócon. Tanfel-

ügyelő, szentszéki ülnök és me-
gyei bizottsági tag. 1854-ben 
szentelték pappá. — M. Melles 
Demeter egyházi beszédei (Ung-
vár, 1887., 1889. Két kötet). 

írod. M. Könyvészet 1887., 
1889.; Schematismus Dioec. 
Munkácsiensis 1899. 

Melles Emil (Napkor, 1857. 
márc. 16. — ?, 1932). Gör. kat. 
plébános és esperes, író. Közép-
iskoláit Ungváron és Szatmá-
ron, a teológiát Ungváron és 
Esztergomban végezte. Még föl-
szentelése előtt püspöki helyet-
tes titkár lett. 1879. dec. 3-án 
szentelték pappá. Egészségi ál-
lapota miatt 1882-ben a Zemp-
lén megyei Dobrára ment lel-
késznek. 1890-től a bodrogközi 
kerület esperese volt. 1899-ben 
kinevezték káptalanon kívüli 
szatmári főesperessé. 1905-ben 
apáti címmel tüntették ki. 
Ugyanebben az évben az újon-
nan alapított budapesti gör. kat. 
plébániát nyerte el. Irodalmi 
munkássága főleg a görög rítus-
ban használatos magyar liturgi-
ára és a naptáregyesítésre vo-
natkozik. Külmunkatársa volt 
az Ungnak. Szerkesztette a Hit-
szónok c. folyóiratot 1887—88-
ban Ungváron. — M. A görög 
katholikus egyház szertartá-
sainak értelmezése. (Ungvár, 
1878); A görög szert. kath. egy-



ház ünnepeinek értelmezése 
(Eger, 1878. Ism. Új M. Sión, 
1878); A dicséret áldozata. Gö-
rög szertartású katholikus va-
gyis: ó-hitű imakönyv. Fordítot-
ta és összeállította (Ungvár, 
1883, 1890, 1891); Nagy Bazil 
atya szent és isteni liturgiája 
(Hajdú-Dorog, 1890); Görög 
szertartású katholikus liturgia, 
az az: szertartás értelmezés. Is-
kolai és magánhasználatra. A 
munkácsi püspöki hatóság jóvá-
hagyásával (Ungvár, 1891); 
Szent kereszt Naptár (Ungvár, 
1893-tól); A Szent Carit-Társu-
lat és annak irodalmi iránya 
(Ungvár, 1896); Jertek, imádjuk 
Krisztust! Görög szertartású 
katholikus vagyis ó-hitű ima-
és énekeskönyv (Ungvár, 1896); 
A naptáregyesítés (Ungvár, 1898); 
Olvasmányok, Apostolok és 
Evangéliumok (Ungvár, 1902). 

írod. M. Könyvészet 1887, 
1889, 1891, 1896, 1899. 

Mészáros Károly (Hajdúdo-
rog, 1821. júl. 20. — Zavatka, 
1890. febr. 2.). Ügyvéd, író. A 
debreceni gimnáziumban ta-
nult. Itt kezdett foglalkozni az 
irodalommal. Első verseit, szín-
darabjait megmutatta Vörös-
martynak, aki azt ajánlotta ne-
ki, tegyen szert mielőbb 
valamilyen polgári foglalkozás-
ra, mert az irodalomból nem le-

het megélni. 1838-ban Popovics 
Vazul munkácsi gör. kat. püs-
pök által felvették a papi rend-
be, de ő inkább a jogi pályát vá-
lasztotta. Jogi tanulmányait 
Nagyváradon kezdte, Pécsett 
folytatta s a pesti egyetemen fe-
jezte be. 1846-ban ügyvédi vizs-
gát tett. A márciusi eseménye-
ket megelőzően a Pilvax 
kávéházban kialakult forradal-
mi csoport tagja lett. 1848-ban 
postaügyi számvevő, 1849-ben 
a magyar kormány tábori „his-
toriographus"-a a bánsági se-
regnél. Személyes ismerőse volt 
Kossuth, Petőfi, Vörösmarty, 
Eötvös, Batthyány. A forrada-
lom leverése után egy ideig Pes-
ten élt, majd 1850-ben Ungvár-
ra költözött. 1854-ig Ung 
vármegye törvényszékének ül-
nöke, azután gyakorló ügyvéd, 
majd Ung vármegye tiszteletbe-
li fójegyzóje. Később Budapestre 
költözött, irodalommal foglalko-
zott, munkatársa és vezércikk-
írója volt több lapnak (Honderű, 
Társalkodó, Pesti Napló, Életké-
pek, Kelet Népe stb.). Ungváron 
megalapította és szerkesztette a 
Kárpáti Hírnököt (1861 júliusá-
tól az év végéig), 1867-ben az 
Ungvári Hírlapot, 1875-től 
1878-ig az Ung c. hetilapot. A 
Község Lapját, melyet Bánóczy 
Ferenc adott ki, tizenhat éven át 



írta és szerkesztette. 1876—77-
ben Budapesten a Magyar Köz-
ségjegyzőt szerkesztette. Eleté-
nek utolsó éveiben hol Pesten, 
hol Ungvár környékén élt. Bir-
toka volt Minajban, de 1872-tól 
a Nagymihály melletti Zavat-
kán tartózkodott. 1883-ban fe-
jezte be Ungmegye monog-
ráfiáját, amelyben áttekintette 
a vidék történetét az ősidőktől 
kezdve a XIX. század második 
feléig. Nagy részletességgel 
tárgyalta a Rákóczi-szabad-
ságharc és az 1848—49-es 
szabadságharc történetét. A mo-
nográfia azonban csupán kéz-
iratban maradt fenn. — F. m. 
Európa legújabb alkotmányai 
(Pest, 1848); A magyarországi 
oroszok története (Pest, 1850); 
Magyarország népei törté-
netileg s politikailag (Pest, 
1852); A műveltség ősképe az 
élőkor legnevezetesebb népeinél 
(Kassa, 1853); Az új házassági 
törvény (Pest, 1857); A magyar 
úrbéri viszonyok jogtörténete 
(az egyetem által jutalmazott 
mű, Pest, 1857); Ungvár törté-
nete a legrégibb időktől máig 
(Ungvár, 1861); A magyar sza-
badságharc előjátéka az 1848. 
évben (Ungvár, 1862); Kossuth 
levelei a magyar szabadságharc 
karvezéreivel (Ungvár, 1862); A 
magyar szabadságharc 1848— 

49-ben (Ungvár, 1865); Ungme-
gye iskolatanácsának évkönyve 
(Ungvár, 1870); A görög kato-
likus egyház jogosultsága a 
magyar vallási és tanulmányi 
alapokhoz (Ungvár, 1872); Ung-
megye szervezete s sza-
bályrendeletei (Ungvár, 1872); 
A magyar igazságügyminiszteri 
kormányzat (kiadta és bővítette 
Kun László, Bp., 1880). 

írod. Volodimir Fedinisinec: 
Mészáros Károly (Kárpáti Ka-
lendárium 1971. Uzshorod, 
1970); Nájpáver Kamii: Vidé-
künk krónikása. M. K. szüle-
tésének 160. évfordulója (Kalen-
dárium '81. Uzshorod, 1980); 
Nájpáver Kamii: Egy kézirat 
története (Kárpáti Igaz Szó, 
1980. nov. 23.). 

Mezey JózsefiKisléta, 1823. 
máj. 11. — Budafok, 1882. 
szept. 8.). Festőművész, költő. 
Szabolcs megyei szülőfalujából 
gyerekkorában a Bereg megyei 
Miszticzére költözött. Apja gaz-
datiszt volt, majd kincstári Só-
kör-lovag. Apjától tanult meg 
írni. Már gyerekkorában szíve-
sen rajzolt, a helybeli orosz 
templom képeit másolgatta. 
Máramarosszigeten, majd Szat-
márban tanult. 14 éves korában 
írt regényét kéziratban olvas-
ták, de alkalmi színművet és 
pásztorjátékot is írt. A bölcsé-



szeti tanfolyamot jelesen végez-
te el, de mivel apja meghalt, ta-
nulmányait nem folytathatta. 
Mérnöki irodában dolgozott, 
majd nevelősködött. Feltehető-
en Szatmáron ismerkedett meg 
Petőfi Sándorral, aki később jó 
barátja lett. A Petőfiről készített 
arcképe 1879-ben a Vasárnapi 
Újságban is megjelent, jelenleg 
az MNM Tört. Arcképcsarnoká-
ban van. 1848-ban Bem táborá-
ban harcolt tüzérhadnagyként. 
A szabadságharc bukása után 
Nagybányán húzta meg magát. 
1850-ben ment fel először Pest-
re, ahol Marasztom műtermé-
ben tanulmányozta a nagy mes-
terek műveit. A Hölgyfutárban 
ebben az évben több verse is 
megjelent. Markó Károly példá-
ja ösztönözte. Amikor pénze el-
fogyott, visszatért Nagybányá-
ra. Megnősült és 1852-ben 
ismét Pestre költözött. Itt festet-
te a nagybányai róm. kat. temp-
lom hat mellékoltárának képét, 
s amikor elkészült vele, Nagybá-
nyára vitte. Súlyosan megbete-
gedett, ezért nem tért vissza 
Pestre, hanem egyházi képeket 
festett a szatmári egyházmegye 
és a rutén vidék egyházai szá-
mára. Mintegy ötven oltárképet 
festett, s azonkívül számos táj— 
és életképet. 1857 őszének ele-
jén Munkácsra ment. Itt festette 

meg a nagylucskai templom 
négy főképét. Meghűlés követ-
keztében súlyos szembajt ka-
pott. 1858-ban Bécsbe utazott, 
hogy gyógyíttassa magát. Hat-
heti kezelés után kigyógyult, s 
családjával Munkácsra költö-
zött. Ekkor festette a nagylucs-
kai templom több kisebb képét. 
A munkácsi templom számára 
készítette a Szent Jánost és Má-
riát ábrázoló oltárképet, a felső-
schönborni és a szerednyei 
templomba két-két képet, Tö-
visfalvára egy Szentháromság 
oltárképet, a beregardói temp-
lomba egy Szent Imre-képet. 
Több arcképet és tájképet is fes-
tett. 1863 februárjában Nagybá-
nyára ment az ottani főoltár 
megfestésére, de szembaja ki-
újult, s ez lett az utolsó festmé-
nye. 1863 tavaszán báró Orbán 
Balázs meghívta Erdélybe a 
Székelyföld leírásához szüksé-
ges tájakat rajzolni és fényké-
pezni. Mezey elfogadta a meghí-
vást, mert azt hitte, az erdélyi 
gyógyvizek segítenek gyógyulá-
sában, de nem így történt. Ami-
kor októberben visszatért Nagy-
bányára, már vezetőre volt 
szüksége. 1864 őszén Budára 
ment gyógykezeltetni magát, de 
a kúra eredménytelen lett. 
1866-ban testben, lélekben 
megtörve a költészettel vigasz-



talódott. 1870-ben jelent meg 
verseskötete, amelyet az iránta 
való részvétből még háromszor 
kiadtak, de ez gondjain keveset 
segített. Szeme világa elveszté-
se véget vetett művészi pályájá-
nak. Nevét leginkább a szabad-
ságharc kiemelkedő alakjairól 
festett portréi tették ismertté. 
— M. Mezey József költeményei 
(Pest, 1870). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Pesti Hírlap, 
1882. 249. sz. Vasárnapi Újság, 
1882. 38. sz. 

Micbán, Mick bán (XIII. szá-
zad). A Baksa-nemzetség ose. 
II. András (1205—1235) idejé-
ben állítólag a spanyol Simon úr 
mellékneve (micpán = földesúr). 
Alakja az eszenyi Kastélydomb 
mondájához kapcsolódik. A 
monda szerint Micbán felesége 
hét ikerfiút szült. Az asszony 
szégyenében el akarta veszejte-
ni őket. Hatot közülük egy gyé-
kénykosárba tett, s bedobta őket 
a Tiszába. Egy halász kifogta 
őket és a saját gyerekeivel 
együtt felnevelte, majd a hábo-
rúból hazatérő Micbán udva-
rába vitte, aki befogadta a fiait, 
a feleségét pedig kegyetlenül 
megbüntette. A fiúk azután hét: 
a Csapy, Bocskay, Szürtey, 
Soós, Raskay, Eszenyi és a Kö-

vesdy családot alapították meg. 
A családtörténeti kutatások az 
elbeszélést a mondák körébe 
utasították. A Micbánról szóló 
mondának a magyar iroda-
lomban nagy hagyománya van. 
Szamosközy István 1604-ben 
Bocskai István genealógiájáról 
szólva ismertette elsőként a tör-
ténetet, de szólt róla Alvinczi 
Péter, Bethlen Gábor udvari 
papja is 1622-ben. A mondát az-
tán számos magyar író feldol-
gozta. 

írod. Bunyitay: M. és a Bocs-
kay-, Soós- stb. családok szár-
mazása (Turul, 1889); Soós Ele-
mér: M. eredete (Turul, 1890); 
Karácsonyi: Mese-e vagy való-
ság? (Turul, 1890); Soós Kál-
mán: A Tisza bölcsője. Eszeny és 
a Micbán-monda (Évgyűrűk 
'89. Ungvár, 1989). 

Mihalik József (Hernád-
szurdok, 1860. okt. 25. — Buda-
fok, 1925. márc. 2.). Művé-
szettörténész, az MTA levelező 
tagja (1906). A nagyszőlősi pol-
gári iskola tanára volt egy rövid 
ideig. Az 1890—9l-es tanévben 
Nagyszőlősón a mennyiség- és 
természettudományi tantár-
gyak tanítójaként a polgári isko-
la I. osztályában az ifjú Bartók 
Béla osztályfőnöke. Kitűnően 
zongorázott, a nagyszőlősi mű-
velődési élet ismert alakja volt. 



Már ekkor írt archeológiai és 
művészettörténeti értekezése-
ket az Archeológiai Értesítőbe, 
földrajzi s honismereti közlemé-
nyeket a Turisták Lapjába, tár-
sadalmi s közművelődési cikke-
ket a Kassai Szemlébe, az 
Ugocsába s néhány fővárosi lap-
ba. 1892-ben saját kérésére 
Kassára került Nagyszőlősről. 
Vidékünkre vonatkozó cikkei: 
az Archeológiai Értesítőben 
(1891. A mátyfalvi templom és 
czímerképe; Őskori emlékek 
Ugocsamegyében; Antik érmek 
Ugocsamegyében; Régi áldozó-
poharak Ugocsamegyében; 1892. 
Egy máramarosmegyei bronz-
kard; Az úrmezei urnatemető; 
1895. Úrmezei és csornatői ása-
tásaim eredménye), a nagy-
szöllősi áll. polg. iskola Értesítő-
jében (1892. Ugocsamegye lakói 
a praehistorikus korban és a 
történelmi kor elején). — F. m. 
Kassa város ötvösségének törté-
nete (Bp., 1899); A kassai Szent 
Erzsébet templom (Bp., 1912); 
Az ötvösség (Bp., 1913). 

írod. A Nagy-Szöllősi mű-
asztalossági és gazdászati szak-
tanfolyamokkal összekapcsolt 
állami polgári fiú- és leányisko-
la tizedik Értesítője az 1890— 
91. iskolai évről (Szerk. Bara-
nyai Gyula, Nagy-Szöllős, 
1891). 

Mihalkovics József (Ung-
vár, 1851. márc. 26. — ?, ?). 
Ügyvéd, újságíró, lapszerkesztő. 
A gimnáziumot Ungváron, a jo-
got Kassán végezte. 1875-ben 
tette le az ügyvédi vizsgát, az-
tán mint gyakorló ügyvéd mű-
ködött szülővárosában. Egy idő-
ben titkára volt az Ung megyei 
gazdasági egyesületnek, volt ár-
vaszéki ülnökhelyettes és köz-
igazgatósági tanácsos. Külmun-
katársa volt a Magyarország c. 
napilapnak és főmunkatársa az 
Ungnak, amelyben hozzászólott 
minden helyi érdekű kérdéshez. 
„Apróságai"-ban a hét esemé-
nyeit és szereplő személyiségeit 
humorral és szarkazmussal bí-
rálgatta. 1877. jan. 7-tól 1882 
végéig az Ung c. politikai heti-
lapot, 1882. dec. 31-től 1883. 
dec. 23-ig az Ungvár c. lapot 
szerkesztette. — M. Az ungme-
gyei gazdasági egyesület Év-
könyve 1881 és 1882. évekről 
(Ungvár). 

írod. Az Ung rövid története. 
(Ungvár, 1896). 

Mihályi János (XIX. szá-
zad). Jogi doktor, Máramaros 
megye tiszti főügyésze. A megye 
történelmi múltjának lelkes ku-
tatója volt. Cikke jelent meg a 
Századokban (1889. Kirándulá-
si füzet. Tanulmány máramaro-
si oklevelekről). — M. Márama-



rosmegye története (I. kötet, 
Máramaros-Sziget, 1901). 

írod. Alkotmány, 1901., 94. sz. 
Mihályi Péter (Joód, Mára-

maros megye, 1838 — ?, ?). 
Országgyűlési képviselő. A kö-
zépiskoláit befejezve a jogot 
Bécsben hallgatta. 1861-ben 
Máramaros megye első aljegy-
zőjévé, 1867-ben felsójárási 
főszolgabírájává választották. 
1865-től 1868-ig a sugatagi ke-
rületet képviselte az ország-
gyűlésen, 1869 és 1881 között 
pedig a felsovissóit. Kezdettől 
fogva a Deák-párthoz csatlako-
zott. 1867-től 1875-ig a ház 
egyik jegyzője volt. 1875-ben, az 
egyesülés alkalmával belépett a 
szabadelvű pártba. 1884-től 
1887-ig újra a felsovissói kerü-
letet, 1887-től pedig a sugatagi 
kerületet képviselte. Ország-
gyűlési beszédei a Naplókban 
vannak. 

írod. Magyarország és a 
Nagyvilág, 1866., 30. sz. arcké-
pe; Budapesti Közlöny, 1869., 
69. sz.; Sturm Albert: M. P. (Or-
szággyűlési Almanach. Bp., 
1901); Vasárnapi Újság, 1901. 
49. sz., arcképe. 

Mikita Sándor (Alsóribnica, 
Ung megye, 1855. nov. 14. — ?, ?). 
Teológiai doktor, prépostkano-
nok, az ungvári püspöki papne-
velőben az egyházjog és az egy-

háztörténelem tanára. Középis-
koláit az ungvári kir. kat. főgim-
náziumban végezte. 1874-ben a 
munkácsi egyházmegyei papnö-
vendékek közé lépett és Pesten 
tanulmányozta a hittudományo-
kat. A teológiai doktori oklevelét 
Bécsben szerezte. Előbb mint 
ungvárceholnyai segédlelkész, 
később mint teológiai tanár 17 
évig működött. 1896-ban ka-
nonokká nevezték ki, s ezzel 
együtt a püspöki iroda igazgató-
ja s egyúttal püspökhelyettes 
lett. 1900-ban budafelhévízi 
címzetes préposttá nevezték ki. 
Munkatársa volt a Hittudomá-
nyi Folyóiratnak. 1889 és 1901 
között a Felvidéki Sión című 
gör. kat. egyházi és irodalmi fo-
lyóiratot szerkesztette. Egyházi 
beszédei különféle egyházi fo-
lyóiratokban jelentek meg. — 
M. Úrnapi beszéd. Török Her-
min grófnőnek ajánlva (Ungvár, 
1888); Gör. kath. liturgika, isko-
lai és magánhasználatra (Ung-
vár, 1891); Gör. szert. kath. ele-
mi liturgika. A néptanodák IV 
és V. osztálya, úgyszintén a pol-
gári és felsóLb népiskolák szá-
mára (Ungvár, 1894); Egyház-
történelem főbb vonásokban... 
(Ungvár, 1899); Kis káté (Ung-
vár, 1901. Rutén és magyar 
nyelven); Középkáté (Ungvár, 
1901. Rutén és magyar nyel-



ven); Öt darab imakönyvecske 
(Ungvár, 1890—1902). 

Miklós (XVI. század). Ötvös 
és kőfaragó mester. Apja, Péter 
szebeni polgár, az ötvösművé-
szettel foglalkozott. A fiú bejár-
ta Németországot, festőnek ké-
szült, de később ő is ötvösséggel 
foglalkozott. Kitanulta a kőfara-
gás mesterségét is. Királyi kő-
művesnek nevezték ki, de ezt 
hamarosan otthagyta. Vándor-
botot vett a kezébe. így került 
Ugocsába, ahol Perényi Gábor 
szívesen fogadta. Nyaláb várá-
ban síremléket készíttetett vele. 
Perényi halála után özvegye, 
Frangepán Katalin nem tartotta 
tovább udvarában. Elbocsátot-
ta. Ezután Kávássy Kristóf 
huszti várkapitány hívta magá-
hoz Huszt várába. Sokat dolgoz-
tatott vele, de Miklós mester ha-
mar megunta urát, el akart 
illanni, Kávássy azonban nem 
engedte, még két évig tartotta 
magánál. Miklós mester aztán 
Huszt városában telepedett le, 
és nyolc évig boldogította művé-
szetével a várost. 1536-ban 
ment el innen, amikor Kun 
Gotthard Huszt várába rontott. 
Eperjesre indult, de Büdy Mi-
hály munkácsi várnagy elfogta 
és magánál tartotta, mivel ha-
mis pénzverdéjébe éppen ötvös-
re volt szüksége. Egy örmény és 

Miklós mester mint ércmetsző a 
formákat készítette a pénzve-
réshez. Miklós mester Nyaláb-
várban és Huszton több műem-
lékkel gyarapította a vidéket, de 
ezek közül napjainkig nem ma-
radt fenn semmi. 

írod. Ifj. Pap József: Adalékok 
Máramaros történetéhez (Mára-
marossziget, 1909). 

Mikszáth Kálmán és Kár-
pátalja (Szklabonya, 1910-től 
Mikszáthfalva, 1847. jan. 16. — 
Bp., 1910. máj. 28.). író, újság-
író, a magyar kritikai realista 
próza nagy mestere, az MTA 
tagja (1. 1889, t. 1905). 1882-
ben, mint újságíró elkísérte 
Munkácsy Mihályt szülővárosá-
ba, Munkácsra. Munkácsy útjá-
ról riportban számolt be a Pesti 
Hírlap 1882. márc. 3-i számá-
ban, Munkácsy útja címmel. 
Mikszáth 1887-tól élete végéig 
országgyűlési képviselő az erdé-
lyi Illyefalva, Fogaras, végül 
Máramarossziget mandátumá-
val, ebből következtethetjük, 
hogy többször is megfordult Má-
ramarosban. Jó barátja volt 
Bernáth Dezső, Ung megye kép-
viselője. Tőle hallotta a Különös 
házasság (Bp., 1900) с. regényé-
nek a témáját. A regény cselek-
ményének egyik helyszíne az 
Ungvár környéki Bozos-tanya, 
ahol Buttler Jánosnak kastélya 



volt, Palágy és Tarnóc (a re-
gényben Bornée). Vidékünkre 
vonatkozó cselekménye van az 
Akli Miklós c. regényének, a 
Farkas a Verhovinán (1892) és 
A fekete kakas (1909) c. elbeszé-
lésnek. Az Akli Miklós c. regé-
nyének egyik hőse az az Ugocsa 
megyei Ráthonyi alispán, akit 
az a megtiszteltetés ért, hogy 
Ferenc császár meghívta az ud-
vari báljára. Ráthonyi azzal há-
lálta meg a meghívást, hogy egy 
szál rózsáért odaajándékozta 
Akli községet Akli Miklósnak, a 
császár udvari mulattatójának. 
Akli Miklósról a regényben 
megtudjuk, hogy Ugocsa megyé-
ből származott. Édesanyja öz-
vegy tímárné volt. Halmiban, 
Akli közelében éldegélt. Miklós 
először Münchenben a piktorok 
akadémiáján tanult, ahol tréfá-
ival, diákcsínyeivel magára von-
ta a figyelmet. Előbb a bajor vá-
lasztófejedelem udvarában élt, 
aki aztán átengedte Ferenc csá-
szárnak, aki viszont megtette 
Akli község birtokosává. A Far-
kas a Verhovinán c. elbeszélését 
ezekkel a sorokkal indítja az író: 
„Máramaros vármegye levéltá-
rában a poros akták közt van 
egy vádlevél a század elejéről..." 
A fekete kakas c. elbeszélésében 
a Bernáth-család életét mutat-
ta be. Mikszáth sokszor emle-

gette regényeiben a híres újlaki 
bajuszpödrőt és a gálocsi do-
hányt. 

írod. Fodor Géza: Járt-e vi-
dékünkön Mikszáth? (Kárpáti 
Kalendárium 1972); Soós 
Kálmán: Járt-e Mikszáth terü-
letünkön? (Kárpáti Igaz Szó, 1986. 
aug. 16.); Keresztyén Balázs: Iro-
dalmi barangolások a Kárpátok 
alján (Ungvár—Bp., 1993). 

Miskolczi Pauh Pál (XVII. 
század). Ev. ref. lelkész. Nagy-
szombatban és Sárospatakon ta-
nult, majd 1622 végén vagy 
1623 elején az oderafrankfurti, 
1623. szept. 26-án a franekeri 
egyetem hallgatója lett. 1633-
tól Ungváron működött, ahol 
alesperesi tisztet viselt. A Ha-
lotti Elmelkedesek című művét 
ungvári lelkipásztorkodása ide-
jén Pongrácz Nagymihály Lász-
ló kérésére nyomtatta ki, hálá-
ból jótéteményeiért. A kiadvány 
négy temetéskor elmondott be-
szédet tartalmaz. Mindegyik 
részben történeti, filozófiai, val-
lásos tárgyú klasszikus és bib-
liai szövegek olvashatók, me-
lyek egy részét Miskolczi 
versben ültette át magyarra, 
amelyek között található Szen-
czi-zsoltárrészlet s idézet Side-
rius János verséből. Miskolczi 
teológiai értekezéseket és üd-
vözlő verseket is írt. — M. Ha-



lotti Elmelkedesek (Lőcse, 
1634). 

írod. Zoványi Jenő: Theoló-
giai Ismeretek Tára II.; Miskolc-
zi Pauh Pál: Halotti Elmelkede-
sek. Régi magyar költők tára. 
XVII. század, 9. k. (Bp., 1977). 

Mitrák Sándor, Olekszandr 
Mitrak (Dombtelek [Ploszke], 
1837 — Oroszvég, 1913). Gör. 
kat. lelkész, író, pedagógus. Az 
ungvári papi szeminárium el-
végzése után kérvényezte, hogy 
nevezzék ki az ungvári gimnázi-
um orosz nyelv- és iroda-
lomtanárává, de kérését eluta-
sították, ezért előbb Iloncán, 
majd később Nagylucskán, Fri-
gyesfalván és az Ung megyei 
Kapuszögön (Vorocsó) lelkész-
kedett. 1900-ban nyugdíjba vo-
nult és Ungvárra, majd később 
Oroszvégre költözött, ahol teljes 
egészében az oktatói munkának 
szentelte magát. Verseket, kar-
colatokat, cikkeket írt. 1931-tól 
1938-ig Munkácson bronzból 
készült szobra állt. — F. m. 
Russzko—magyarszkij szlovar 
(Ungvár, 1881); Magyarszko— 
russzkij szlovar (Ungvár, 1882). 

írod. Vaszil Huda: Én O. Mit-
rak emlékművére szavazok (Kár-
pátaljai Ifjúság, 1992. máj. 9.). 

Mocsáry Miklós (Ungvár, 
1879. febr. 21. — Ungvár, 1913. 
aug. 5.). Városi tanácsos, törté-

netíró, író. Apja Mocsáry Géza 
volt országgyűlési képviselő, vá-
rosi tiszti ügyész, anyja Buday 
Berta. A gimnáziumot Ungvá-
ron végezte, innen 1898-ban a 
budapesti egyetemre került. Jo-
gi tanulmányai befejeztével szi-
gorlatot tett, s Ungvármegyénél 
közigazgatási gyakornokként 
dolgozott. 1905-ben Ungvár vá-
ros tanácsosává választották, 
ahol tehetségével kitűnt a köz-
igazgatás minden ágában. A 
kassai kereskedelmi és iparka-
mara a kültagjává választotta. 
Egy ideig előadótanár volt az 
ungvári Kereskedelmi Csarnok 
által rendezett tanfolyamon, s 
mint iparhatósági biztos, az ipa-
rosok és alkalmazottak érdekei-
nek előmozdításán fáradozott. 
Fiatalabb korában szépirodalmi 
műveket írt, majd a történeti 
irodalom felé fordult, de ezzel 
párhuzamosan a kereskedelmi 
ismeretekbe is szakszerűen be-
lemélyedt. Különösen érdekelte 
Ung megye története. Rend-
szeresen végzett levéltári kuta-
tásokat, gyűjtötte az adatokat 
Ungvár monográfiájának a meg-
írásához. 1910-ben megindítot-
ta az Ungmegyei Századokat, 
amelynek azonban mindössze 
három száma jelent meg. — M. 
Húsvéti album (elbeszélések, 
Ungvár, 1898); Hogyan bánjunk 



könyveinkkel? Útmutató az 
összes könyvkedvelők, könyv-
gyűjtők, könyvtártulajdonosok, 
valamint magánosoknak (Ung-
vár, 1899); Vasúton (tárcák, 
Debrecen, 1899); A rendőrkapi-
tány úr párbaja (regény, Bp., 
1899); íróvilág Debrecenben 
(1900); Végzetes levél (1905); 
Fodor László (1906); Az iparos-
és kereskedő-tanoncok nevelé-
sének hasznos iránya (1906); 
Melyik a bűnös? (1906); Népsze-
rű törvényismeret (1907); Ung-
megyei naptár (1908, 1909, 
1910, 1911); Bevezetés a keres-
kedelemismébe (1909); A keres-
kedelem története új felfogás-
ban (1909); A kereskedelem 
(1910); Adalékok a revissnyei 
Reviczky-család történetéhez 
(1910). 

írod. Ungvári Közlöny, 1913. 
aug. 7., 32. sz.; Ung, 1913. aug. 
10., 33. sz. 

Moldován Béla (Munkács, 
1885 — ?, ?). Festőművész. Bu-
dapesten tanult, ahol az ipar-
rajziskola tanára lett. Arcképe-
ket, életképeket festett. 

Móricz Pál (Taracköz, Mára-
maros megye, 1826. febr. 15. — 
?, ?). Országgyűlési képviselő. 
Apja, Móricz Péter az 1836-os 
és az 1840-es országgyűlésen 
volt Máramaros megye követe. 
Pál az alsóbb iskoláit Pozsony-

ban kezdte és Máramarosszige-
ten folytatta. A felsőbb osztályo-
kat is a máramarosszigeti isko-
lában végezte. 1846-ban köz- és 
váltóügyvéd lett. 1847-ben Má-
ramaros megye tiszti al-
ügyészévé nevezték ki, s a bűn-
ügyi védelmekben nagy sikert 
ért el. A 40-es években Asztalos 
Pál vezetésével ő és testvérei a 
máramarosi szabadelvű párt 
alapítói lettek. 1855-ben meg-
nősült, s Taracközrői Berettyó-
újfaluba költözött. Minden ide-
jét a mezőgazdaság alapos 
tanulmányozására fordította. 
Nagyobb bérleteket kötött, gé-
peket, okszerű trágyázást alkal-
mazott. Vagyonát 15 év alatt 
megötszörözte. 1868-ban lett a 
bárándi kerület országgyűlési 
képviselője, s 1884-ig többször 
is megválasztották. Udvarszék, 
Fogaras, Szarvas és Újvidék 
képviselőjeként került az or-
szággyűlésbe. Gazdasági cikkei 
a Falusi Gazdában (1860. Gaz-
dai pillantás Máramarosra s 
gazdai szó Máramaros lakói-
hoz), a Gazdászati Közlönyben, 
a Nemzetben jelentek meg. Po-
litikai cikkeket írt a Hazánk, a 
Hon és az Ellenőr számára. So-
kat írt Csengery Pesti Hírlapjá-
ba is. — M. Emlékezzünk régi-
ekről. Rajzok a nemrég múlt 
időkből (Elöljáró beszédek Mik-



száth Kálmántól és Gajári 
Ödöntói); A debreczeni vásár; A 
régi Beregvármegye; A nagy 
korszak elóharcosai; Egy régi 
alispán patvaristái. 1840-től 
1860-ig. (Bp., 1891); Egy restau-
ratio 1844-ben (Bp., 1891); A 
magyar országgyűlési pártok 
küzdelmei a koronázástól a De-
ák- és balközéppártok egybeol-
vadásáig (1867—1874) (Bp., 
1892). 

írod. Igazmondó, 1870. 16. 
sz., arcképe; Kákay Aranyos: 
Nagy férfiak (Bp., 1874); Halász 
Sándor: Országgyűlési Alma-
nach (Bp., 1886); Vasárnapi Új-
ság, 1888. 48. sz., arcképe. 

Móricz Zsigmond és Kár-
pátalja (Tiszacsécse, 1879. jún. 
29. — Bp., 1942. szept. 4.). író, 
újságíró, szerkesztő, a XX. szá-
zadi magyar realista prózairo-
dalom kiemelkedő' alakja. Csa-
ládi és rokoni szálak fűzték 
vidékünkhöz. Anyai nagyapja, 
Pallagi József a múlt században 
Csetfalván volt református pap. 
Édesanyja, Pallagi Erzsébet is 
Csetfalván született 1859-ben. 
A csetfalvai szülőházról később 
így mesélt fiának: „Olyan kis 
öreg papi ház volt, csak olyan ki-
csi, mint a többi parasztház. Fa-
ragott oszlopok voltak a torná-
con..." Móricz maga is járt 
Csetfalván, lerajzolta a temp-

lom famennyezetének festett vi-
rágait, népdalokat gyűjtött. 
1867-től Móricz anyai nagyapja 
Beregújfaluba került. Az író az 
Életem regényében a családi 
emlékezetből elevenítette fel 
nagyapja és édesanyja bereg-
újfalui életét, a nagy gazdagsá-
got, ami a pap váratlan és korai 
halála következtében kicsúszott 
a Pallagi család kezéből. Móricz 
a beregújfaluiakat is az anyja 
szemével láttatja, aki szerint 
azok „még abban az időben va-
lóságos vademberek voltak. Az 
öregek üstököt hordtak, befon-
ták hajukat és fésűt viseltek 
benne. Indulataikban is olyan 
régifajta népek voltak". Móricz 
jól ismerte a szülőfalujával, Ti-
szacsécsével szomszédos közsé-
geket a Tisza innenső partján is. 
Először 1903-ban népköltészeti 
gyűjtőútja során jutott el Tisza-
bökénybe és Nagypaládra. Bö-
kényben Fóris Istvántól 33 dalt 
jegyzett le, Nagypaládon pedig 
több mint 64 dal került a jegy-
zetfüzetébe. A legtöbb dalt, 24-
et, Illés Sándortól hallotta, de 
adatközlője volt Sarkadi Róza, 
Gál Pista és Sándor, Deák Ter-
ca, Bagó Lászlóné. Dalaik az itt 
élő emberek érzéseit tükrözték. 
Nemcsak dalokat, meséket gyűj-
tött ezekben a községekben, ha-
nem írói élményeket is. Vallo-



más az írásról című cikkében 
nagypaládi gyűjtóűtjának az él-
ményét elevenítette fel. A bol-
dog ember c. regényének hely-
színei között is megtaláljuk az 
általa is jól ismert beregi és ugo-
csai településeket, megismer-
hetjük a regényből az itt élő em-
berek életmódját. Tiszaújlakon 
is gyakran járt Móricz. Itt tele-
pedett le Móricz rokona, Or-
lóczky Gézáné Ombódy Ilona, 
Papp Mária leánya. Az ő nagy-
bátyja volt Papp Mihály, Móricz 
közeli rokona, a „boldog ember", 
akit az író Joó György néven 
szerepeltet regényében. A tisza-
újlaki rokonokat Móricz több-
ször is felkereste. Gyalog jött át 
Magosligetről vagy Tiszabecs-
ról. A saját könyveit hozta aján-
dékba a rokonoknak. A 20-as 
években Móricz irodalmi előadói 
útja során Ungváron felkereste 
Fülöp Árpádot, Ungvár irodalmi 
életének ismert alakját. Szemé-
lyes ismerőse volt a bátyúi szü-
letésű Simon Menyhért. Az ő 
neve alatt Munkácson megjele-
nő Magyar írás c. folyóirat első 
száma elé 1932-ben Móricz me-
leg hangú írást küldött, amely-
ben kifejezte e tájhoz kapcsolódó 
élményeit. Emlékét Tiszaújla-
kon emléktábla őrzi. 

írod. Magyar írás, 1932. 1. 
sz.; Gortvay Erzsébet: Móricz 

Zsigmond rokonai területünkön 
(Kalendárium '84. Uzshorod, 
1983); Vallomás az írásról. Ma-
gyar írók és költők az iroda-
lomról. 1900—1945. (Bp, 1972); 
Szatmári gyűjtés (Gyűjtötte: 
Móricz Zsigmond, szerkesztette: 
Katona Imre. Bp, 1991); Ke-
resztyén Balázs: Irodalmi ba-
rangolások a Kárpátok alján 
(Ungvár—Bp, 1993). 

Morvay Pál (Bökény, 1750. 
szept. 20 — ?, ?). Kir. tanácsos 
és alispán. Morvay András Ugo-
csa megyei főpénztárnok és he-
lyettes alispán s Dubraviczky 
Borbála fia. Iskoláit Péterfalván 
kezdte, ahonnan 1759-ben a né-
met nyelv tanulása végett 
Nagybányára, majd az eperjesi 
kollégiumba ment. A pesti ki-
rályi táblához került törvény-
gyakorlatra. Miután ügyvédi 
oklevelet szerzett, hazatért szü-
lőföldjére és 1780-ban báró Pe-
rényi Imre uradalmi fiskálisa 
lett. 1782-ben Bereg megye 
felvidéki járásában főszolgabí-
rónak választották. Ekkor Bö-
kényből a Bereg megyei Nagy-
muzsalyba, majd Sárosorosziba 
költözött. II. József uralkodása 
idején, 1788-ban az egyesült 
Bereg—Ugocsa vármegye alis-
pánja lett, de az erővel ráruhá-
zott tisztséget 1790. ápr. 27-én 
letette, s visszament a felvidéki 



járásba főszolgabírónak. Bereg 
vármegye rendei 1798. máj. 21-
én helyettes alispánnak válasz-
tották. Hosszas és hű szolgála-
tát I. Ferenc király, 1808. dec. 
9-én „minden taxa fizetés nél-
kül királyi tanácsosi becsület-
tel" jutalmazta. Naplót hagyott 
hátra, amelyben személyére és 
családjára vonatkozó érdekes 
feljegyzések vannak. A pozsonyi 
országgyűlés alatt egy ülést sem 
mulasztott el. Tiszteletét tette a 
királyi párnál, ebédelt a főher-
ceg nádor asztalánál, aki tóle ér-
deklődött a Bereg vármegyei vi-
szonyok felől. A naplót és a kir. 
tanácsosi diplomát Morvay Ist-
ván kaszonyi járási főszolgabíró 
őrizte meg. 

Mráz Ferenc (Zsolna, 1835. 
dec. 18. — Ungvár, 1884. jún. 
12.). Főgimnáziumi tanár. Zsol-
nán a Ferenc-rendiek gimnázi-
umában tanult, ahol a városi or-
gonamester zenére tanította. 
Először lelkészi, majd tanári pá-
lyára lépett. Tanári oklevelet a 
prágai egyetemen szerzett. 
1854—ben a szatmári főgimnázi-
umban a latin és a görög nyelv 
tanára lett. Működött szülőhe-
lyén, Besztercebányán és Pes-
ten. 1867. júl. 27-én helyezték 
Ungvárra. 1880-ban a szlovák 
nyelvből és irodalomból is tanári 
képesítést szerzett. Ungváron 

énektanár is volt és az ungvári 
dalárdának 14 évig a karnagya. 
A tanári könyvtár őreként sza-
bad idejének nagy részét a da-
lárda ügyeinek szentelte. — M. 
Slovenska mluvnica (Pest, 1865. 
Szlovák nyelvtan magyar gim-
náziumok, reáliskolák és tanító-
képzők számára); Mad'arska 
mluvnica (Magyar nyelvtan 
szlovákok számára). 

írod. Országos Tanáregylet 
Közlönye, 1884; Az ungvári 
főgymnasium Értesítője, 1884. 

Munkácsy Mihály, 1868-ig 
Lieb, 1880-ig Munkácsi (Mun-
kács, 1844. febr. 20. — Ende-
nich, Svájc, 1900. máj. 1.). Fes-
tőművész. Apja, Lieb Mihály 
róm. katolikus kincstári sótiszt 
volt Munkácson. Anyja Reök Ce-
cília. Fiukat Demeh Antal se-
gédlelkész keresztelte meg febr. 
24-én és a keresztségben a fiú 
a Mihály-Leó nevet nyerte. Ke-
resztszülei Steiner József és ne-
je, Reök Katalin voltak. Lieb 
„sóperceptor" fiai, Lieb Aurél és 
Lieb Mihály, Jankovics Imre 
munkácsi kisdedóvó kezei alatt 
ismerték meg a gyerekeknek 
igazi otthont teremtő iskolát ak-
kor, amikor az országban a kis-
dedóvóknak még hírük sem volt. 
Lieb Mihály, aki a Munkácsi ne-
vet is kezdte már használni, 
1850-ben meghalt. Ekkor már 



Munkácsy édesanyja sem élt. A 
kis Mihályt anyai nagybátyja, 
Reök István ügyvéd vette párt-
fogásába. О azonban a szabad-
ságharcban való részvétele mi-
att bujdosni kényszerült, s 
Mihályt asztalosinasnak adta. A 
kis asztalosinasból aztán világ-
hírű festő lett. 1880. nov. 4-én 
Munkács város képviselőtestü-
lete Munkács díszpolgárává vá-
lasztotta, a király pedig 1880. 
dec. 11-én Gödöllőn kelt okleve-
lében a művészet terén szerzett 
kiváló érdemei elismeréséül 
Munkácsy előnévvel s magyar 
nemességgel tüntette ki. 1882. 
március 2-án Munkácsy Mihály 
neves írók és művészek társasá-
gában felkereste szülővárosát. 
Kíséretéhez tartozott: Jókai 
Mór, Pulszky Ferenc, Teleki 
Sándor, Vadnay Károly, György 
Aladár, Telepi Károly, Keleti 
Gusztáv. A szervezőbizottság 
Munkácsyt és feleségét a helyi 
Schönborn-kastélyban szállá-
solta el. A városháza nagyter-
mében ünnepélyes külsőségek 
között adták át a művésznek a 
város által felajánlott babérko-
szorút. Este a város fiataljai 
fáklyásmenettel tisztelegtek a 
festő és kísérete tagjai előtt. 
Másnap, „Munkácsy Mihály 
szülőházának emléktáblával 
történő ünnepélyes megjelölése 

után ... a Csillag nagytermében 
207 terítéket számoztak. Dísz-
ebéd volt." Jókai Mór is beszédet 
mondott. Az igen fényes tánc-
mulatságon az ünnepelt művész 
is kedélyesen táncolt. Március 
4-én a vendégek megszemlélték 
a várost, felkeresték a várat, el-
látogattak az 1880-ban felépí-
tett elemi népiskolába és a köz-
kórházba, aztán visszatértek 
Pestre. 1891 nyarán Lehoczky 
Tivadar értékes és hasznos ada-
tokat és rajzokat küldött Párizs-
ba a szolyvai ősmagyar sírban 
lelt lovas vitéz felszereléséről, 
amit Munkácsy a Honfoglalás c. 
festményéhez felhasznált. 
1947-ben került a területi kép-
tárba Munkácsy Mihály Keleti 
férfi feje című vászna, amely a 
Krisztus Pilátus előtt c. nagy-
méretű kompozíciójához, az ülő 
farizeus arcához készült tanul-
mány. Munkácson az időközben 
elpusztult szülőház és az elve-
szett emléktábla helyére (Béke 
utca 15.) 1969-ben ukrán nyel-
vű emléktábla került: „Ezen a 
helyen állt az a ház, amelyben 
1844. február 20-án született 
Munkácsy Mihály, az ismert 
magyar realista festő." 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(I—III. Ungvár, 1881—1882); 
Munkácsy-ünnepély Munká-



cson (Bereg, 1882. márc. 7.); 
Malonyai Dezső: M. M. (Bp., 
1898 és 1907); Móricz Zsigmond: 
M. M. (1910); Végvári Lajos: M. 
M. élete és művei (Bp., 1958); 
Sztaskó Gyula: Keleti férfi feje 
(Kárpáti Kalendárium 1969. 
Uzshorod, 1968); Dupka 
György: Munkácsy Mihály láto-
gatása szülővárosában (Kalen-
dárium '87. Uzshorod, 1986); 
Perneczky G.: M. (Bp., 1970). 

Szi. P. Szathmáry Károly: 
Munkácsy Mihály (elbeszélő-
költemény); Harsányi Zsolt: Ec-
ce homo. M. M. életének regénye 
(Bp., 1935); Dallos Sándor: 
Aranyecset (regény, Bp., 1958). 

Myskovszky Viktor (Bártfa, 
1838. máj. 14. — Kassa, 1909. 
nov. 2.). Főreáliskola! tanár, 

művészettörténeti író, az MTA 
levelező tagja. Archeológiával és 
művészettörténettel foglalko-
zott. 1900-ban Beregszász és 
Nagyszőlős római katolikus 
templomait mérte fel. Tanul-
mányozta a Kárpátok fatemplo-
mait. — M. Remetei g. e. temp-
lom Máramaros megyében, 
képpel (Vasárnapi Újság, 1867); 
Myskovszky Viktor vázlatköny-
ve (II. OMFT. Ltsz. 26. 2230— 
2242); A Szent Kereszt tisztele-
tére szentelt beregszászi 
plébániatemplom (Kassa, 1901. 
Kézirat); Nagyszőlős, római ka-
tolikus templom (feljegyzések, 
Kassa, 1901); Néhány felsővidé-
ki műemlék (Arch. Ért. XXI., 
1901). 



N, Ny 

Nagy József (Petrahó, 1788. 
márc. 28. — Cigánd, 1864). Ev. 
ref. lelkész, a Felső-zempléni 
Unggal egyesült papi szék tagja, 
Ung és Zemplén megye táblabí-
rája. Apja, Nagy István lelkész, 
korán meghalt. Édesanyjával, 
Nádaskay Borbálával Sárospa-
takra költözött. Itt végezte ta-
nulmányait. 1814-ben a csáthi 
egyházközségbe ment rektóriá-
ra, majd Göttingában tanult. 
Amikor hazajött, az ungvári 
gyülekezet választotta meg pap-
jául. 12 évig működött itt, 1929-
ben Cigánd hívta meg lelkész-
nek. Mint lelkész, népének 
valódi atyja volt. Elengedte a 
szegények tartozásait, s háza 
nyitva állt minden jóravaló em-
ber, de különösen a szabad-
ságharc menekültjei előtt. Leve-
lezett Kazinczy Ferenccel. írt 
költeményeket, halotti beszéde-
ket, erkölcsi és ünnepi tanítá-
sokat. 

Nagy Károly (Lécfalva, Há-
romszék megye, 1854. ápr. 25. 
— Máramarossziget, 1889. nov. 
25.). Tanítóképző-intézeti ta-
nár, lapszerkesztő. Tanul-
mányait Nagyenyeden, Déván 
és Máramarosszigeten végezte. 
1874-ben a máramarosszigeti 
ev. ref. líceummal kapcsolatos 
elemi iskola I. és II. osztályának 
tanítójává választották. 1876-
ban ugyanitt kinevezték képző-
intézeti gyakorlóiskolai tanító-
nak, 1884 májusától a városi 
képviselőtestület tagja lett, ak-
tívan részt vett a szövetkezeti 
mozgalmakban, elnöke volt a 
Máramarosi Általános Tanító-
egyesület máramarosszigeti kö-
rének. О szerkesztette a Mára-
maros és a Sziget című lapokat, 
amelyekbe pedagógiai cikkeket, 
könyvismertetéseket írt. 1878-
tól Stelli Gézával, aztán egyedül 
megindította a Nevelés című la-
pot, amely a 20. számmal meg-



szűnt. 1880-ban újból megindí-
tották a lapot, amelynek ekkor 
csak szerkesztőtársa volt, de a 
lap csak a 9. számig élt. 1885. 
szept. 25-én Máramarosi Tan-
ügy címen indított lapot, amely 
később Nevelés címen jelent 
meg. 

Nagy Károly, Nachtigall 
(XIX. század). Színész. Kultsár 
István Hazai és Külföldi Tu-
dósítások című hírlapjánál ír-
nokoskodott. Innen került Kilé-
nyi társulatához. Színészként 
1819—20-ban Komáromban 
szerepelt, de mivel így boldo-
gulni nem tudott, otthagyta a 
színészetet. Fogadós lett, meg-
gazdagodott. Ezután szín-
igazgatáshoz fogott, de belebu-
kott. Fogadott leányát, aki igen 
szép lány volt, Kende ungvári 
alispán vette feleségül. Nagy 
Károly a múlt század 70-es éve-
iben halt meg Huszton, ahol 
mint kisdedóvó dolgozott. írt 
költeményeket is. — M. Szín-
házi Élmény. E hon lelkes fiai-
nak és leányainak ajánlja 
(Nagyvárad, évszám nélkül). 

írod. Id. Szinnyei József: A 
komáromi magyar színészet tör-
ténete (Komárom, 1881). 

Nagy Márton (a XVIII. szá-
zad első fele). Öreg dobronyi 
kuruc katona. 1703-ban csatla-
kozott Rákóczihoz. „Még Bereg-

szásznál adtam vala hűségire 
vén öreg fejemet, az mikor még 
csak kevesen voltunk" — írta 
1706-ban a fejedelemhez cím-
zett folyamodványában. Hozzá 
hasonlóan ezrek szolgálták vi-
dékünkről a fejedelmet. 

Nagy Menyhért (1835 — 
1876. szept. 15.) Ev. ref. lelkész. 
Tanulmányait kitűnő eredmény-
nyel végezte Sárospatakon. A 
csekély jövedelmű Ung megyei 
Tarnócon választották meg pap-
nak. Működött az Ugocsa me-
gyei Tivadaron is. A Prot. Egyh. 
és Iskolai Lap 1877. 37. számá-
ban Ungmelléki név alatt jelent 
meg egy vezércikke, amelyben a 
saját és a vele együtt hasonló 
helyeken nyomorgó lelkésztár-
sai sorsát, a kisebb egyházak-
ban szolgáló lelkészek díjazásá-
nak gondjait mutatta be. De 
eszméinek megvalósulását, sőt cik-
ke megjelenését sem érte meg. 
Özvegyének és öt kiskorú árvá-
jának 10 forintnyi évdíjat jutta-
tott "a papi gyámintézet. Élete 
szomorú adatul szolgálhat arra, 
hogy milyen volt az ev. ref. pap-
ság legnagyobb részének anyagi 
helyzete a XIX. század vége felé. 

írod. Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap, 1876. 41. sz.; Új M. Athe-
nás, 1887. 

Nagy Zoltán (Nagyszőlős, 
1870. szept. 4. — ?, ?). Kir. aljá-



rásbíró. Nagy Gyula kir. köz-
jegyzőnek és György Abamának 
(György Aladár és György Endre 
testvére) a fia. Középiskoláit 
Munkácson és Pápán 1888-ban 
végezte. Jogot a budapesti egye-
temen tanult. 1897-ben tett bí-
rói vizsgát és aljárásbíróként 
működött Técsőn. Első cikke „A 
Zrínyiek és Rákóczyak szerepe 
a magyar történelemben" pálya-
díjat nyert. Jogi cikkei a Jogi 
Szemlében, a Jogban, a Bírósá-
gi Végrehajtók Közlönyében 
(1897—1903) és más jogi szak-
lapokban jelentek meg. írt tár-
sadalmi és jogi cikkeket a Mun-
kács és Vidékébe, az Ugocsába, 
a Máramarosba s a Máramarosi 
Lapokba. Zeneszerzéssel is fog-
lalkozott. Tánc- és zeneműda-
rabjait cigányok játszották. — 
M. A bírósági véjtók Kézi-
könyve. Irománypéldákkal el-
látta Somlyói V. Ignácz. (Győr, 
1898); Végrehajtási eljárás (Bp., 
1892). Zeneművei: Jogászkerin-
gő (1892); Békésmegyei csárdás 
(1899). 

Nátolyáné Jaczkó Olga 
(Tarna, 1895. jan. 20. — Bp., 
1970). író, költő. A polgári isko-
láit Ungváron végezte. 16 éves 
korában írt egyik novelláját a 
budapesti Alkotmány közölte. 
1918-tól rendszeresen jelentek 
meg versei, novellái a Határszé-

li Újságban, a Kassai Naplóban, 
a Népakaratban, a Pásztortűz-
ben, a Tűzben, a Prágai Magyar 
Hírlapban, a Magyar Minervá-
ban, az Új Aurórában és a Ma-
gyar írásban. Több költeményét 
tartalmazza a Szikiay Ferenc 
szerkesztette Lírai antológia 
(Berlin, 1926). 1928-ban a Nyu-
gatban is szerepelt. Novelláiból 
a verhovinai falvak világát is-
merhetjük meg, de „igazi sikere-
it a nő érzelmi-erkölcsi problé-
máit feszegető prózai írásaival 
érte el." Indulását Gömöri Jenő 
Tamás segítette. 1936-ban kö-
zösen írtak regényt. 1945 után 
Budapesten élt, de betegsége 
miatt újabb írásokkal nem je-
lentkezett. — M. Csendes me-
derben (elb., Ungvár, 1925); Vi-
rágzó cseresznyék (elb., Kassa, 
1928); Ispilángi rózsa (regény, 
Pozsony, 1928); Tolvajok a szent-
élyben (regény, Pozsony, 1932); 
ítéletidő (regény közösen Gömö-
ri Jenő Tamással, Bp., 1936). 

írod. Gömöri Jenő Tamás: 
Egy szlovenszkói új magyar író-
nő (Tűz, 1922. 1. sz.); Egri Vik-
tor: Virágzó cseresznyék (Képes 
Hét, 1929); Vájlok Sándor: N. J. 
O. (Új Élet, 1935); Dallos István: 
A szlovenszkói magyar írók an-
tológiája (Nyitra, 1936); Csanda 
Sándor: Első nemzedék (Bratis-
lava, 1982); Váradi-Sternberg 



János—Dupka György: Arccal 
Napkelet felé (Kalendárium '84. 
Uzsgorod, 1983); Kisebbségi 
ének a beregi rónán. Kárpátaljai 
írók antológiája (1919—1944) 
(Ungvár—Bp., 1992). 

Nedeczey János (Munkács, 
1852. okt. 23. — Munkács, 1934. 
jan. 4.). Ügyvéd és országgyűlési 
képviselő. Eleinte a szülői ház-
nál tanult. A gimnázium felsőbb 
osztályait Szatmáron végezte, 
bírói vizsgát Egerben tett, de a 
budapesti egyetem hallgatója is 
volt. Ügyvédi oklevelét 1875-
ben a budapesti váltó- és keres-
kedelmi törvényszéknél szerez-
te. Munkácson hosszú ideig a 
város és a Beregmunkácsi Taka-
rékpénztár jogtanácsosaként 
működött. A megyei közigazga-
tási bizottság, a város kulturális 
és humanitárius intézményei, a 
vízszabályozási, az ipari és gaz-
dasági ügyek vezetőségének a 
tagja. Létrejöttétől fogva elnöke 
a társadalmi úton létesített, 
államilag is segélyezett 80 bent-
lakó növendékkel bíró főgimná-
ziumi internátusnak és az 
agyagipart pártoló egyesület-
nek. 1892-től volt tagja a képvi-
selőháznak és a földművelésügyi 
bizottságnak. Kormányozta a 
Munkács—Szentmiklósi uradal-
mat, és hosszú ideig volt polgár-
mestere a városnak. Munkács 

városa már 1912-ben érdemei-
ért díszpolgárává választotta, 
amit ő szerényen elhárított ak-
kor. Országgyűlési beszédei a 
Naplókban vannak. 

írod. Sturm Albert: Ország-
gyűlési Almanach (Bp., 1901); 
Vasárnapi Újság, 1902. 12. sz., 
arcképe; Csatáry György: Levél-
tári kalászatok (Ungvár—Bp., 
1993). 

Neufeld Béla (Nagyszőlős, 
1894. júl. 6. — Bp., 1962. okt. 
18.). Orvos, szociológiai író. 
1902-ben Pozsonyban jogi, majd 
1926-ban Prágában orvosi dip-
lomát szerzett. Már egyetemi 
hallgató korában részt vett a 
Galilei-körben. Munkatársa 
volt a Jászi Oszkár szerkeszté-
sében megjelent Huszadik Szá-
zad c. társadalomtudományi fo-
lyóiratnak, majd később a 
kolozsvári Korunknak, a Romá-
niába emigrált írók és újságírók 
kommunista befolyás alatt álló 
magyar nyelvű napilapjának, a 
Magyar Napnak és a Társadal-
mi Szemlének. Megjelentek cik-
kei a Munkás Újságban, a po-
zsonyi Az Út és Új Szó című 
lapokban. 1931-ben kapcsoló-
dott be a kommunista mozga-
lomba. 1935-ben belépett a 
csehszlovákiai kommunista 
pártba. A társadalmi problémá-
kat kezdetben mint orvos köze-



lítette meg (A társadalmi reali-
tás és a neurózisok; Pszichoana-
lízis és marxizmus), majd idő-
szerű szociológiai kérdésekkel 
foglalkozott (Tudomány és tár-
sadalom; A tanító; Pálya és 
hivatás). Érdekelte szűkebb ha-
zájának szociális helyzete 
(Gyermeknyomor; Elfogy a 
gyermek) és a kisebbségi sors-
kérdés (Anyanyelv és nemzeti-
ség; A magyarság Csehszlováki-
ában; Nemzetiségi demokrácia). 
Fábry Zoltánnal együtt hittel 
hirdette előadásaiban és írásai-
ban, hogy annak, aki a haladás 
oldalán áll, gyűlölni kell a fasiz-
mus embertelenségét (Keresz-
tes hadjárat a haladás ellen; Az 
igazi Hitler). 1936-ban tanul-
mányúton volt a Szovjet-
unióban. Cikkeiben számolt be 
a szovjet életről (Embernevelés 
a Szovjetunióban; Szovjetunió 
és a világ; Gyermekek a Szovjet-
unióban). 1936-ban Kassán 
megjelent Szovjetfóldön c. köny-
ve. Szülővárosában, Nagyszőlő-
sön a „szegények orvosa"-ként 
ismerték. A Szolidaritás nagy-
szólősi tagozatának elnökeként 
szervezte a politikai foglyok vé-
delmét, gondoskodott a prole-
tárgyerekek üdültetéséről. Ba-
ráti köréhez tartozott a 
Nagyszőlősön élő Czabán Samu, 
a Fancsikán tanító Ilku Pál. 

1939-ben Romániába emigrált, 
majd Magyarországra költözött. 
1940-ben az illegális mozgalom-
ban való részvétele miatt letar-
tóztatták. 1944-ben Buchen-
waldba deportálták. 1945-ben 
tért haza. Az Egészségügyi Mú-
zeumban dolgozott, majd az Ipa-
ri Tanulók Egészségvédelmi In-
tézetének igazgató-főorvosa 
volt. — M. A kor és az ember 
(Bp, 1936). 

írod. N. B. (Orvosi Hetilap, 
1962. 52. sz.); Rotman Miklós: 
Kik érted haltak... (Uzshorod, 
1982). 

Nóvák Endre (1849 — ?). 
Orvosdoktor, szemész. 1872-
ben szerzett oklevelet Pesten. 
Ezután Ungváron dolgozott, a 
törvényszéki közkórház igazga-
tó-főorvosa és a bábaintézet 
tanára volt. — M. A köz-
egészség, mint közgazdasági té-
nyező az államelméletben (Ung-
vár, 1893). 

írod. Oláh Gyula: Az egész-
ségügyi személyzet Magyaror-
szágban (Bp, 1876); M. Könyvé-
szet, 1893. 

Nyerge László (Huszt, 1855 
— ?, ?). Országgyűlési képviselő. 
Középiskoláit Máramarosszige-
ten végezte. Itt tette le a jog- és 
államtudományi vizsgát is, az-
tán a máramarosszigeti királyi 
ügyészségnél mint joggyakor-



nok, 1878-tól pedig Máramaros 
megyénél mint szolgabíró, 
1884-től mint főszolgabíró mű-
ködött. 1896-ban választották 
meg országgyűlési képviselőnek 
szabadelvű programmal. 1897 
májusától a képviselőház és az 
országos szabadelvű párt jegy-
zője. Előbb a közoktatási bizott-
ságnak volt a tagja. Jelentős 
szerepet játszott a megye életé-
ben is. Elnöke volt a Máramaros 
megyei gazdasági egyesületnek, 
tagja a megyei gazdasági bizott-
ságnak. 1901-ben elnöke volt a 
Máramarosszigeten rendezett, 
országos érdeklődést keltett, há-
ziipari és gazdasági kiállítás-
nak. Az országos iparegyesület 
háziipari szakosztályában 1900 
márciusában felolvasást tartott 
Máramaros megye háziiparáról. 
Országgyűlési beszédei a Naplók-
ban vannak. — M. Máramaros 
megye (Bp, 1900. Különnyomat 
a Közgazdasági Szemléből). 

írod. Budapesti Hírlap, 1900. 
17. sz.; Vasárnapi Újság, 1902. 
16. sz, arcképe. 

Nyers Károly (a XX. század 
eleje). A beregszászi gimnázium 
tanára. 1895-től 1919-ig föld-
rajzot, történelmet, magyar 
nyelvet, mennyiségtant és szép-
írást tanított a gimnáziumban, 
vezette a gimnázium zenekarát. 
Választmányi tagja volt a Be-
regmegyei Közművelődési Egye-
sületnek, az Országos Középis-
kolai Tanáregyesületnek, alel-
nöke az Ung-Bereg megyei 
Tanári Körnek, titkára a Bereg-
megyei Kaszinónak. Cikkei je-
lentek meg a Bereg című heti-
lapban. Ismertetést közölt a 
főgimnázium éremgyűjteményé-
ről az 1910—11. és az 1911—12. 
évi Értesítőben. 

írod. A beregszászi magyar 
gimnázium története. 1864— 
1989. (Bp, 1990). 



о 

Oláh Béla (Munkács, 1853. 
okt. 9. — Munkács, 1884. szept. 
23.). Uradalmi ügyészségi gya-
kornok. Oláh Samu városi fő-
jegyző és Gáthy Erzsébet fia. Is-
koláit Munkácson kezdte, a 
gimnáziumot 1868—1871-ben 
Debrecenben végezte, a jogot 
Kassán hallgatta. 1875-tól gya-
kornokként alkalmazták a mun-
kácsi uradalom ügyészségénél. 
Kassai jogász korában belmun-
katársa volt az Abaúj-Kassai 
Közlönynek. Elbeszélései, költe-
ményei a Beregben, a debreceni 
Tiszavidékben, a Családi Kör-
ben, a Pesti Hölgyclivatlapban 
és a Képes Családi Lapokban je-
lentek meg. Szerkesztőtársa 
volt a Munkács című lapnak. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881). 

Olsavszky Manó Mihály 
(Olsavica, 1700 körül — Mun-
kács, 1767. nov. 5.). Munkácsi 

gör. kat. püspök. 1720-ban 
Nagyszombatban kezdte tanul-
mányait, a teológiát is itt végez-
te. Belépett a Bazil-rendi szer-
zetbe mint világi pap. 1725-ben 
szentelték fel. Előbb munkácsi 
parochus, majd Olsavszky Ist-
ván és Blazsovszky püspök vi-
káriusa volt. 1743. márc. 12-én 
lett a csernekhegyi zárda főnöke 
és munkácsi püspök. 1743. 
szept. 6-án apostoli vikáriussá 
nevezték ki. 1752-ben ő kezdte 
meg a munkácsi püspöki lak 
építését, de nem fejezhette be 
teljesen. Sok vitája volt Bar-
kóczy Ferenc egri püspökkel, 
aki gyakran beavatkozott a 
munkácsi püspökség dolgaiba. 
Nagykárolyban nyomdát állítta-
tott fel és megírta az első ma-
gyar görög katolikus katekiz-
must. Ő alapította a máriapócsi 
kolostort. Latin, magyar és 
orosz nyelven írta műveit. — F. 
m. Elementa puerilis institutio-



nis (Kolozsvár, 1746); Az szere-
tet kötele, azaz a Napkeleti és 
Napnyugati anyaszentegyház 
között való egygyességről (Pécs, 
1751); Sermo de S. Unione 
(Nagyszombat, 1754). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Felvidéki Sión, 
1891. 15. sz. 

Órás András (XVII. század). 
Parasztprédikátor. Valószínű-
leg nagybányai szegény zsellér-
család gyermeke. 1689 nyarán 
Ugocsa vármegyében prófétai 
látomásaival és szenvedélyes 
prédikációival maga mellé állí-
totta a parasztságot. A megye 
elfogató rendelkezését a parasz-
tok nem engedték végrehajtani. 
Szervezkedésüket a vármegye 
fegyverrel verte le. 

írod. Komáromy András: 
Ugocsa megye levéltárából (Szá-
zadok, 1893). 

Ordódy János (Pozsony, 
1632. szept. 7. — Munkács, 
1681. márc. 5.). Jezsuita áldozó-
pap. 1649. okt. 25-én lépett a 
rendbe. Hithirdetőként műkö-
dött Rozsnyón, Ungváron, Sá-
rospatakon, Komáromban, Kas-
sán és Gyöngyösön. Kétszer 
török fogságba került, aztán 
házfónöki hivatalokat viselt. 
1679-ben Nagyszombatból Bát-
hori Zsófia munkácsi udvarába 

került, hogy a család lelki 
vezetését (Horváth Mihály sze-
rint Zrínyi Ilonáét) átvegye. — 
M. Lelki virágos kert (Lőcse, 
1672). 

Orlay János (Palágy, 1770 
— Odessza, 1829. febr. 27.). Ud-
vari orvos, orosz cári tanácsos. 
1791-ben a király engedelmével 
kivándorolt az Orosz Biroda-
lomba. 1793-ban Szentpétervá-
ron orvosi vizsgát tett, s ezután 
kórházi alorvos és az orvosi kol-
légium titkárának a segédje 
lett. 1794-ben Bécsbe ment, 
hogy gyógyszertani ismereteket 
szerezzen. 1797-ben visszatért 
Pétervárra és Pál orosz cár há-
ziorvosa lett. 1802-ben udvari 
tanácsos. 1806-ban külföldi 
utazásokat tett. 1807-ben kine-
vezték az orosz sebészakadémia 
titkárává. 1811-ben orvosi 
folyóiratot szerkesztett Pétervá-
ron. 1816-ban államtanácsos. 
1819-ben beutazta a Kaukázus 
környékét. 1821-ben otthagyta 
az orvosi pályát és Bezborodko 
herceg felső gimnáziumának 
igazgatója lett Nyezsinben. Ek-
kor az orosz kormány az új aka-
démiák és líceumok szervezésé-
vel bízta meg. 1826-ban a cár 
tanácsossá nevezte ki, gazdagon 
megajándékozta és az odesszai 
Richelieu Akadémia igazgatójá-
vá tette. Orlay szorgalmazta a 



magyar orvosok kivándorlását 
Oroszországba. Szoros volt a 
kapcsolata Balugyanszkijjal. 
Barátjának tudhatta Goethét, 
Gogolt pedig tanítványának. 
Munkásságával jelentős mér-
tékben hozzájárult az orvostu-
domány, a botanika, az ornitoló-
gia, az ásványtan, a régészet, a 
pedagógia és a társada-
lomtudományok fejlődéséhez. — 
M. Observationes medico-chi-
rurgicae Ruthenici Imperii (St. 
Petersburg, 1800); Dissertatio 
inaug. medica sistens doctrinae 
de viribus naturae medicatrici-
bus históriám brevem, exposito-
nem vindicas (Duportati, 1807); 
Orationes in laudes Russiae 
principum scientiarum promoti-
one clarissimorum (Sanct-Pe-
tersburg, 1819). 

írod. Hasznos Mulatságok, 
1828. 11., 33., 38. sz.; M. Kurir, 
1828. 11. 37. sz.; Tudományos 
Gyűjtemény, 1835. X.; Tardy 
Lajos: О. J. (Orsz. Orvostört. 
Kvtár. Közi., 13. sz.); Mikola Zi-
momrja: Orlay ismeretlen levele 
nyomában (Kalendárium '86. 
Uzshorod, 1985). 

Ortutay Gyula és Kárpátal-
ja (Szabadka, 1910. márc. 24. — 
Bp., 1978. márc. 22.). Művelő-
déspolitikus, vallás- és közokta-
tásügyi miniszter, néprajztudós, 
az MTA (1. 1945, r. 1958) tagja, 

Baumgarten-díjas (1937, 1942), 
Állami-díjas. Tanulmányozta a 
ruszin—magyar kapcsolatokat 
a népköltészetben, közreadta a 
kárpátaljai származású Fedics 
Mihály meséit. 1971-ben egy rö-
vid ideig az Ungvári Állami 
Egyetem magyar tanszékének 
vendég előadótanára volt. — F. 
m. Ruszin—magyar kapcsolatok 
a népköltészetben (Ungvár és 
Ung vármegye, Bp., 1940); Fe-
dics Mihály meséi (Bp., 1940, 
1978); Rákóczi két népe (Bp., 
1939); Kis magyar néprajz (Bp., 
1940); Magyar néprajz (Balassa 
Ivánnal, Bp., 1979). 

írod. O. Gy. (Acta Etnogra-
phica, 1970; tanulmánykötet 60. 
születésnapjára, bibliográfiá-
val); Szabolcsi Miklós: O. Gy. 
(Magy. Tud., 1978. máj. 20.). 

Ortutay Tivadar, dorogi és 
ortutai (Hegyigombás, 1898 — 
?, ?). Városi főszámvevő, szám-
vevői tanácsos, újságíró. Az ung-
vári gimnáziumban tanult. 
1917-ben hadbavonult. Harcolt 
az orosz, olasz és a szerb fron-
ton. A világháború befejezése 
után öt esztendeig Budapesten 
élt. 1924-ben tért vissza a cse-
hek által megszállt Kárpátaljá-
ra. 1926-ban lépett városi szol-
gálatba. 1939-től számvevői 
tanácsos Ungváron, tűzoltópa-
rancsnok, a járási szövetkezetek 



titkára. Több napilapnak és fo-
lyóiratnak, köztük a Kárpáti 
Magyar Hírlapnak is a munka-
társa volt. — M. Ungvár múltja 
és jövóje. Ungvár és Ungvárme-
gye (Bp., 1940); Cseh világ a 
Kárpátokban (Ungvár, 1941). 

Osvát Erzsébet (Beregszász, 
1913. márc. 21. — Bp., ?). Köl-
tőnő. Sándor László kritikus és 
műfordító felesége. A pozsonyi 
tanítóképző elvégzése után Kár-
pátalja magyarlakta falvaiban 
tanított. Az 50-es években kez-

dett verselni, óvodásoknak és 
kisiskolásoknak írt meleg han-
gú verseivel szerzett elismerést. 
1962-ben Budapestre költözött, 
s a magyar ifjúsági irodalom 
egyik jelese lett. A Kisdobos és 
a Dörmögő Dömötör munkatár-
sa volt. Verseivel rendszeresen 
jelentkezett a Kárpáti Igaz Szó-
ban is. — M. Csivi, csivi, meg-
érkeztünk (Ungvár, 1959); Csip-
kebokor vendéget vár (Ungvár, 
1962). 



P 
Palágyi Deák Geyza (Ра-

lágy, 1871. ápr. 7. — Sárospa-
tak, 1931. jún. 27.). Festőmű-
vész, író, néprajzi gyűjtő, a 
sárospataki kollégium rajzta-
nára. Középiskoláit Ungváron 
végezte. A budapesti mintarajz-
iskola befejezése után Mün-
chenben ismerkedett a német 
művészettel. Hazatérése után 
először Pápán, majd 1903-tól 
Sárospatakon tanított. Részlete-
ző, rajzi dokumentációval kísért 
leírásokat tett közzé az ungi Ti-
szahát népéletéről. Balladákat, 
népdalokat gyűjtött szülőföld-
jén. Rendszeresen jelentek meg 
rajzai a Vasárnapi Újságban. 
Illusztrációkat készített Arany 
János Toldijához. Rajzait és köl-
teményeit 1907-ben albumban 
adta ki. Tárgyi néprajzi, nép-
művészeti gyűjteménye a Sá-
rospataki Tudományos Gyűjte-
mények Múzeumába került. — 
F. m. A magyarság és a rajzolás 

(Sárospatak, 1905); A könyv és 
a könyv díszítése (Sárospatak, 
1910); Az ungvármegyei Tisza-
hát népi építkezése és művé-
szete (Bp, 1920); Magyar lim-
lom (Sárospatak, 1928). 

írod. D. G. (Ethn, 1932). 
Palocsay György, báró (Pa-

locsa, 1670 körül — Palocsa, 
1730). Kuruc generális, költő. 
Előkelő Sáros vármegyei közne-
mesi családból származott. 
1689-ben apja révén bárói ran-
got kapott. Előbb tanácsos volt 
a magyar királyi kamaránál, 
majd katona lett. Harcolt a fran-
ciák ellen, de 1703-ban Landau 
ostrománál megsebesült, Prágá-
ba került. 1704. januárjában a 
kurucokhoz állt. Rákóczi kine-
vezte ezredessé. 1710 végén 
Ungvár parancsnoka volt. 1711. 
jún. 22-én a munkácsi vár fel-
adásakor ő is a vár védői közé 
tartozott. 1711-ben a szatmári 
békekötés után feleségül vette 



Bottyán János tábornok özve-
gyét, gróf Forgách Júliát. Iroda-
lommal is foglalkozott. Gazda-
sági költeményeket írt, s 
1703-ban magyarra fordította a 
császári sereg hadiszabályzatát. 
— M. Régi magyar vitézi énekek 
(Kiadta Thaly Kálmán, Pest, 
1864); Egész esztendőn által va-
ló gazdaság praktikálásának le-
írása (Kiadta Thaly Kálmán, 
Magy. Gazd. tört. Szle., 1898). 

Pálóczy-család (a XIII. szá-
zadtól kezdve). Ung vármegyei 
nemesi család. A Dobó-család-
dal egy torzsból származott. 
Eredetük a tatárjárás korában 
élt Gergelyig vezethető' vissza. 
Előbb a Pánky nevet viselték. 
1327-ben kapták meg Pálóc fa-
lut, s ettől kezdve nevezték ma-
gukat Pálóczyaknak. Pálóczy 
Domokos 1379—1403 között le-
leszi prépost volt. A nyugati 
nagy egyházszakadás idején a 
pápa őt nevezte ki a magyaror-
szági premontrei szerzetesek 
elöljárójává. Pálóczy György 
1419-ben erdélyi püspök, 
1423—39 között pedig esztergo-
mi érsek volt. Ő koronázta meg 
Albert királyt, aki ezért jutal-
mul a drégelyi várat a hozzátar-
tozó uradalommal együtt az esz-
tergomi érsekségnek adta. 
Pálóczy II. Mátyus 1418-ban 
Diósgyőr kapitánya, Borsod, 

Abaúj és Szabolcs vármegyék fő-
ispánja, 1426—34 között ország-
bíró, 1434—36 között pedig ná-
dor volt. 1426-ban ő kapta meg 
Sárospatakot, amit a leszárma-
zottai egy évszázadon keresztül 
birtokoltak is. 

Pálóczi Horváth Lajos (Be-
regszász, 1899. febr. 5. — Bp., 
1974). író, újságíró, műfordító, 
etnográfus. Apja törvényszéki 
albíró volt Beregszászban. A be-
regszászi gimnázium befejezése 
után huszárként harcolt az első 
világháborúban. Ezt követően 
beiratkozott a József nádor Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre, és közgazdasági ok-
levelet szerzett. Több mint tíz 
nyelven beszélt. Kitűnően zon-
gorázott, hallás után le tudta je-
gyezni a dallamokat. Bartók és 
Kodály követőjeként eredmé-
nyesen gyűjtötte a népzenét. 
Népünk dalai címmel könyvet 
adott ki, Magyar népdalgyűjte-
mény című tanulmányát pedig 
magyar és lengyel nyelven je-
lentette meg. Az irodalmat új-
ságíróként, műfordítóként és 
íróként művelte. Riportjait, kri-
tikáit, tanulmányait a Magyar-
ság, a Napkelet, az Ünnep, a 
Magyar Út és a Magyar Elet cí-
mű lapok közölték. 1927 és 1930 
között a Magyar Revíziós Liga 
sajtóosztályának vezetője volt. 



1930-tól 1948-ig pedig az MTI 
munkatársa. 1940-ben Az igazi 
magyar nemzetvédelem címmel 
politikai tanulmányt írt. 1944-
ben bekapcsolódott az ellenállá-
si mozgalomba. A háború után 
ezért előbb kitüntették, majd 
1951-ben koholt vádak alapján 
halálra ítélték. Kegyelmet ka-
pott, s 1956-ban szabadlábra 
helyezték, 1960-ban rehabilitál-
ták. A következő években mű-
fordításokból élt és az életét be-
mutató regénycikluson dolgozott. 
Ez a mű halálos utcai balesete 
folytán maradt félbe. A regény-
ciklus első kötete Alompákász 
címmel 1986-ban jelent meg. A 
második kötet Két világ határán 
címmel 1993-ban jelent meg a 
Hatodik Síp Alapítvány ki-
adásában (Ungvár—Budapest). 

Pap Tibor (Volóc, 1860. okt. 
27. — Miskolc, 1923. máj.). Köz-
jogász, szociológus, szerkesztő. 
Pap Sámuelnek, a gróf Schön-
born-uradalom tiszttartójának 
és Miticzky Máriának (Kar-
lovszky M. Ida írónő nővérének) 
fia. Jogi tanulmányait Sárospa-
takon és Budapesten végezte. 
1888-ban jogi doktori, 1889-
ben ügyvédi oklevelet szerzett. 
1890-ben meghívták a márama-
rosszigeti jogakadémia tanárá-
nak. 1895-ben Máramarosszi-
get polgármestere lett, 1900-tól 

a jogakadémia igazgatója. Ó volt 
az első Magyarországon, aki a 
szociológiát rendes tantárgy-
ként tanította a jogakadémián. 
Alelnöke volt a Szilágyi István 
Irodalmi Körnek. 1900 májusá-
tól szerkesztette a Máramaros 
című politikai hetilapot. Cikke 
jelent meg a Máramarosban 
(1901. 18. sz. Krüzselyi Bálint 
emlékezete), munkatársa volt a 
Huszadik Századnak és a Poli-
tikai Heti Szemlének. — F. m. 
Városaink rendezése (Bp., 1897); 
A parlamentarizmusról (Bp., 1900); 
A magyar közjog rövid vázlata 
(Máramarossziget, 1901); Az ál-
lati társadalmakról (Márama-
rossziget, 1903). 

írod. Vasárnapi Újság, 1904. 
2. sz. 

Pápai János (?, 1660-as 
évek — Bukarest, 1740. máj.). 
Kuruc diplomata. 1703 júliusá-
tól II. Rákóczi Ferenc titkára, 
1704-ben a fejedelem kancellá-
riájának direktora, 1705-ben a 
gazdasági tanács tanácsosa. A 
fejedelem udvarával együtt 
többször tartózkodott Munká-
cson. — M. Gr. Teleki Mihály és 
Pápai nándorfehérvári követsé-
gének diariuma 1709. (Közli 
Thaly Kálmán, Monumenta 
Hist. 2. oszt.); Pápai János tö-
rökországi naplója (Kiadta Ben-
da Kálmán, Bp., 1963). 



Papp Antal (Nagykálló, 
1867. nov. 17. — ?, ?). Munkácsi 
gör. kat. püspök. Teológiai ta-
nulmányait a budapesti egyete-
men végezte. 1893-ban szentel-
ték pappá. Először a munkácsi 
püspöki irodában titkár, majd 
irodaigazgató s 1905-től aposto-
li protonotárius. 1912-ben a 
munkácsi székeskáptalan kano-
nokja és Firczák Gyula püspök 
koadjutora lett. Firczák 1912 
nyarán bekövetkezett halála 
után mint megyés püspök vette 
át a munkácsi egyházmegye 
kormányzatát. 1925 szeptembe-
rében kiutasították Munkács-
ról. Miskolcról irányította, mint 
érsek az eperjesi és a munkácsi 
egyházmegyék magyarországi 
részeit. 

Papp József (XIX. század). 
1848—49-ben ugocsai nemzetőr 
és az önkéntes csapat tizedese. 
Naplójegyzeteket hagyott hátra, 
melyeket kiegészítve Újhelyi Sán-
dor adott ki az Ugocsa 1893. évi 
16. és 17. számában, valamint 
az 1895. 9. és 10. számában. 

írod. Ugocsa, 1893, 1895. 
Papp József (Nagysomkút, 

1854. okt. 12. — ?, ?). Jogi dok-
tor, ügyvéd. Apja, Papp József 
királyi tanácsos és ügyvéd volt. 
József iskoláit Nagybányán, 
Szatmáron, Nagyváradon és 
Budapesten végezte. 1886-ban 

Máramarosszigeten lett kir. 
alügyész, törvényszéki bíró, 
majd később táblabíró. Mára-
marossziget és Máramaros me-
gye közéletében tevékenyen 
részt vett. Mint apja és apósa, 
Mihálka László máramarosi 
alispán, ő is sokat tett a megyei 
művelődésért. Szülőhelye 1901-
ben képviselővé választotta. Az 
igazságügyi bizottságban tevé-
kenykedett. 1903-ban mint a 
budapesti egyetem magántaná-
ra rendkívüli tanári címet ka-
pott. Cikkei a Máramarosi La-
pokban (1897. 39. sz. Szigettől 
Krakkóig és vissza. Útirajz) és 
más helyi lapokban, szaklapok-
ban jelentek meg. 1903. júl. 21-
től szerkesztette a Máramarosi 
Újságot. — M. A magyar polgári 
perrendtartás előadói tervezeté-
nek egyes részeiről. (Bp, 1896); 
A Plósz-féle perrendtartás ter-
vezetéhez (Bp, 1898); Perjogi el-
vek a magyar polgári perrend-
tartás törvényjavaslatában 
(Bp, 1901). 

írod. Vasárnapi Újság, 1902. 
12. sz. arcképe; 1903. 35. sz. 

Papp Zsigmond (Péterfalva, 
1856. júl. 21. — Bp, 1899. jún. 
10.). Megyei aljegyző, lapszer-
kesztő. A gimnáziumot és jogi 
tanulmányait Sárospatakon vé-
gezte. 1880-ban tette le az elmé-
leti vizsgákat. Jogászként 40 fo-



rint pályadíjat nyert Az alispáni 
hivatal eredete, állása, jogköre 
hajdan és most című munkájá-
val. Kóródy Sándornál volt jog-
gyakornok Beregszászban. Ké-
sőbb aljegyző és tiszteletbeli 
főjegyző lett Ugocsa megyében. 
1886. jan. elsejétől Nagyszőlő-
sön az Ugocsa című lapot szer-
kesztette, amelyben a várme-
gyei életet ismertette. Több 
cikke, verse jelent meg a Bereg-
ben, az Ugocsában és a Fővárosi 
Lapokban (1882. 211. sz. Mezei 
Józsefről). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Az Ugocsa tör-
ténete (Beregszász, 1896); Va-
sárnapi Újság, 1899. 25. sz.; 
-Ugocsa, 1899. 25., 27. sz. 

Pataki Füsüs János (?, ? — 
Szatmár, 1629). Ref. prédikátor, 
író. A heidelbergi és a marburgi 
egyetemről hazatérve egy ideig, 
1622-tól Ungváron volt prédi-
kátor, majd 1624-tól Sárospata-
kon, 1629 körül Szatmáron lett 
lelkész. Egyetemi évei alatt ér-
tekezéseket adott ki és üdvözlő 
verseket írt. Az ortodox kálvi-
nizmus mellett a humanizmus 
eredményeit is magáévá tette. 
Szenczi Molnár Alberttel együtt 
támogatta Bethlen Gábor politi-
káját. Fő művét a fejedelemnek 
ajánlotta, amelyben a mérsékelt 

abszolutizmus eszméjét hirdet-
te. Ez volt az első magyar nyel-
vű államelméleti mű. — F. m. 
Királyoknak tüköré (Bártfa, 
1626). 

Pataki János (Királyhel-
mec, 1809 — Szőlősvégardó, 
1870. aug. 2.). Ügyvéd. A sáros-
pataki főiskolán tanult. Egy ide-
ig Kazinczy Ferenc fiának, 
Emilnek volt a nevelője. 1833-
ban Kézsmárkra ment jogot ta-
nulni, ahol egy ideig joggya-
kornok is volt. 1836—37-ben 
Pesten kir. táblai jurátus lett. 
1837-ben az újonnan alakított 
jogi tanszéket foglalta el a má-
ramarosszigeti ev. ref. líceum-
ban. 1838-ban Ugocsa megyei 
táblabíró lett. 1849-ben kir. táb-
lai bíróvá nevezték ki, de hiva-
talát nem foglalhatta el, ezért 
visszatért a tanszékre, ahol 
1859-ig dolgozott. Ezután a gróf 
Teleki családnál volt jószág-
igazgató. 1858-tól a márama-
rosszigeti ev. ref. egyház főgond-
noka. Költeményei jelentek meg 
a Felső-Magyarországi Miner-
vában (1832) és a Pantheonban 
(1834). — M. Siralmi ének mélt. 
es. kir. kis-dobronyi Isaak Sá-
muel úr egyetlenegy kedves fiá-
nak Ferdinándnak Debrecenben 
1831. jan. 12. történt halálára 
készített (H. п.); Emlékbeszéd, 
melyet néhai b. e. mélt. Bardá-



nyi gróf Buttler János ... hamvai 
felett a nevezett intézetben 
1845. júl. 26. tartott (Debrecen, 
1845). 

írod. Proth. Képes Naptár, 
1872. A máramarosszigeti ev. 
ref. főgymnasium Értesítője, 
1874. 

Patay Sámuel, báji (1710 
körül — ?). Műfordító. Életéből 
csak annyi ismert, hogy 1755-
ben nádori adományként birto-
kot szerzett az Ugocsa megyei 
Bökényben és 1765-ben pedig a 
Szatmár megyei Szennyesi 
pusztán. Levelezett Kazinczy 
Ferenccel. (Kazinczy levelezése 
11., 7 , 548. old.). — M. A régi 
indusok bölcselkedések, az az: 
példákkal jó erkölcsre tanító 
könyvecske, melyet magyar 
nyelvre fordított (fordítás a Pan-
csatantrából, Eger, 1781); Egy 
jó atyának fiait oktató tanítása, 
melyet tanulásnak kedvekeért 
idegen országokra kiment és ott 
két ifiakkal szoros barátságban 
esett szerelmes fiának azokkal 
való társalkodásában és a ke-
resztyén hitnek nevezetesebb 
ágazatairól való együtt beszél-
getésben kívánt előadni (Lipsia, 
1788). 

Paulay J. Zsigmond (Pest, 
1848. máj. 2. — ?, ?). Postames-
ter, ügyész. Középiskoláit Mára-
marosszigeten, Ungváron és 

Kassán végezte. 1869-ig a Be-
reg megyei Polenán volt postai 
gyakornok. 1870-ben Márama-
rosszurdokon, 1872-től Bátyú-
ban lett postamester. Itteni pos-
tamesterként végzett jogot 
Sárospatakon. A magyar posta-
ügy fellendítését műveivel szol-
gálta, melyeknek kiadására 
1879-ben Bátyúban könyv-
nyomdát szervezett. Itt indítot-
ta meg a Postai Szemlész című 
lapot, melyet 1880-ban németül 
Post Zeitung címen adott ki. 
1881-ben Tiszaújlakon a Ma-
gyar Posta című lapnak volt a 
tulajdonosa. — M. Postász (Kas-
sa, 1871); Postaügyi rendtartás 
(Kassa, 1875., 2. jav., bőv. ki-
adás, Bátyú, 1878). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája, 
(Ungvár, 1881). 

Paulikovics Lajos (Huszt, 
1832. febr. 10. — Kassa, 1885. 
szept. 12.). író, orvos, tanár. 
Középiskoláit Huszton a ke-
gyesrendiek gimnáziumában, a 
bölcsészetet és a jogot Márama-
rosszigeten az ev. ref. líceumban 
végezte 1851-ben. 1859-ben 
egyszerre vesztette el édes-
anyját, testvérét és a szeme vi-
lágát. Szembajából kigyógyulva 
a pesti egyetemen orvosi tanfo-
lyamot hallgatott. Orvosi műkö-
dését Sarkadon kezdte 1860-



ban és Máramarossugatagon fe-
jezte be mint kincstári orvos. Az 
orvosi pályáról a tanári pályára 
lépett. 1865-ben nevezték ki a 
kassai főreáliskolához magyar 
nyelv- és történelemtanárnak. 
Több évig volt az ifjúsági önkép-
zőkör elnöke. Később a kassai 
jogakadémián a törvényszéki 
orvostan tanára lett. Munkatár-
sa volt a Máramaros című lap-
nak. Történelmi cikkei, elbeszé-
lései, útirajzai a Családi 
Lapokban, a Hölgyfutárban és a 
Figyelőben jelentek meg. — M. 
Hét vár (regény, Pest, 1854); 
Rajzok a hajdankorból (elb., 
Pest, 1855); Nefelejtsek a törté-
nelem mezejéről (Uo., 1859— 
60); Sarkadvár (regény, Uo., 
1861); Püspöky őrnagy (tört. re-
gény, I. Napoleon korából, Uo., 
1862); Balassa Bálint (iroda-
lomtörténeti elb., Bp., 1879); 
Balassa Zsuzsánna (tört. elb. a 
XVII. századból, Kassa, 1880); 
Palochay báró (Kassa, 1882). 

írod. Kassá és Vidéke, 1879. 
12. sz., Pesti Napló, 1885. 253. 
sz.; Arad és Vidéke, 1886. 95. sz. 

Paulus Crosnensis Ru-
thenus (Krosno, ? — ?, 1517). A 
krakkói egyetemi humanizmus 
előfutára, a reneszánsz eszmék-
nek egyik neves kelet-európai 
hirdetője. A Dukla-hágó fölött 
elterülő galíciai Krosno szülötte. 

A magát következetesen rutén-
nak valló ifjú 1491-ben iratko-
zott be a krakkói egyetemre. 
1499-ben baccalaureus, 1506-
ban a septem artes liberales ma-
gistere, 1507-től pedig a már 
akkor messze földön híres egye-
tem tanára. Tanítványai között 
találjuk Magyi Sebestyént, Ja-
nus Pannonius műveinek ki-
adóját. 1508-ban a pestis elől 
menekült a királyházi Nyaláb-
várba, Perényi Gábor udvarába. 
A hazánkban tett utazása jelen-
tős szerepet játszott költői te-
hetségének kibontakozásában. 
1509-ben Bécsben közzétett la-
tin költeményeiben nagy hálá-
val szólt a Perényi-családról. Az 
ő nevéhez fűződik Janus Panno-
nius Guarinóhoz írt Panegyri-
cusának kinyomtatása. E mű 
nagy humanista költőnk első 
sajtó alá került munkája, 
amelynek ajánlásában a tudós 
krakkói professzor szárnyaló 
szavakkal magasztalta Perényi 
Gábor vendégszeretetét, tudo-
mánypártolását, nemes lelküle-
tét. Dicséretével halmozta el a 
Perényiek „megerősített, s szin-
te bevehetetlen várait", külö-
nösen Nyalábvárat, melyet 
„szőlőtermő dombon, finom 
művészi érzékkel emeltek, s 
amely az arra elhaladó utasokat 
kívülről is gyönyörködteti ma-



gas falaival és épületeivel, 
kecses párkányaival és tornyai-
val, melyeket mintha nem is 
emberi kéz, hanem isteni mű-
vész formált volna olyan tökéle-
tessé". A legnagyobb dicséretet 
maga a vár szerény és mérték-
letes, nyájas és barátságos ura 
érdemelte ki, akinek „ajtaja sze-
gény és gazdag előtt egyaránt 
tárva-nyitva áll". Crosnensis 
nem sokkal halála előtt, 1517-
ben másodszor is járt Magyaror-
szágon. 

írod. Balázs János: Sylvester 
János és kora (Bp, 1958). 

Paur Géza (Nagyvárad, 
1870 — Bp, 1945). Festőmű-
vész, illusztrátor és művészeti 
író. Illusztrációkat készített 
Munkács és Huszt környékéről 
„Az Osztrák—Magyar Monar-
chia írásban és képben" című ki-
adványba. 

Perényi-család (XIII. sz. — 
XX. sz.). Abaúj vármegyei ere-
detű ősrégi nemesi család, akik-
nek hatalmas birtokaik voltak 
Ung, Bereg, Ugocsa és Márama-
ros megyékben. Első ismert 
ősük Dobosi Qrbán, aki 1292 kö-
rül nyerte királyi adományként 
a családi nevet adó Perényt. Fia, 
Miklós sárosi főispán, másik fia, 
János királyi főpohárnok, kinek 
Péter fiától a családnak az úgy-
nevezett nádori ága származott. 

A nádori ág egyik kiváló tagja 
Imre, Abaúj vármegye örökös fő-
ispánja, 1504-től nádor és a ku-
nok főbírája. Még Mátyás ki-
rálytól visszakapta az apjától 
elkobzott javakat. О is szorgal-
mazta az 1505-ös rákosi ország-
gyűlés ama határozatát, mely 
szerint idegen nem kerülhet a 
magyar trónra. 1512-ben hor-
vát bán lett, de csakhamar le-
mondott erről a méltóságról. Vé-
gül ő is aláírta az Ulászló és 
Miksa császár közt kötött egyez-
séget, s 1515-ben Ulászló Siklós 
várát, Miksa pedig hercegi ran-
got adományozott neki. 1519. 
febr. 5-én halt meg. Második 
felesége Kanizsai Dorottya volt, 
akinek fia V. Péter 1502-ben 
született. 1519-től temesi főis-
pán és kapitány. Ebben az év-
ben lett koronaőr is, majd Er-
dély vajdája és Abaúj vármegye 
örökös főispánja. Neki is voltak 
birtokai Beregben és Ugocsá-
ban. A mohácsi csatában is vi-
tézkedett, utána pedig Szapo-
lyai János pártjára állott. 1527 
végén I. Ferdinándhoz pártolt, s 
a koronát is kiszolgáltatta neki. 
Jutalmul Sárospatakot és az eg-
ri püspökség javainak haszon-
élvezetét kapta. 1529-ben ismét 
János király pártjára állt, ő kér-
te meg ura számára és kísérte 
Magyarországra Izabella király-



nét. 1540-ben megint Ferdi-
nánd híve lett, aki kinevezte ki-
rályi kancellárrá. 1542-ben 
gyanúba került, hogy a török 
fennhatóságának elismerésével 
maga számára akarja a trónt 
megszerezni, ezért Ferdinánd 
elfogatta és holtáig börtönben 
tartotta. 1548-ban halt meg, 
Sárospatakon temették el. Buz-
gó híve volt a reformációnak. A 
Perényiek nádori ága a XVI. 
században Perényi Gáborral ki-
halt. A bárói ág János királyi fő-
pohárnoknak Simon fiától szár-
mazott. Leszármazottai közül 
György, Zemplén és Moson vár-
megye főispánja kapott 1590 kö-
rül bárói rangot. Négy fia volt: 
Zsigmond, Ferenc, Imre és Gá-
bor, akik közül Imre leszárma-
zottai vitték tovább a család ne-
vét mind a mai napig. Közülük 
is a magyar történelem számos 
jeles alakja került ki. 

Perényi Ferenc, báró (XVI. 
század). Főtárnokmester, Iza-
bella királyné híve. Perényi Ist-
ván és Frangepán Isota fia. Pe-
rényi István elesett a mohácsi 
csatában, s felesége férjhez 
ment I. Ferdinánd nagyhírű, 
roppant gazdag hadvezéréhez, 
Serédy Gáspárhoz. Ennek udva-
rában nevelkedve Ferenc és 
testvére, Mihály a hadviselés és 
a vagyonhalmozás terén láthat-

ták mostohaapjuk erőszakos, 
rossz példáját. Perényi Ferenc 
első feleségének, Serédy Anasz-
táziának halála után, 1554 tá-
ján Bebek Katalint, a hitújító 
Bebek Ferenc lányát vette fele-
ségül. 1556-ban elpártolt Ferdi-
nánd királytól és apósával 
együtt Izabella és János Zsig-
mond híve lett. Váraiból meg-
kezdte portyázásait a német 
ellen. Ferdinánd két csapatve-
zére, Marcellus Dietrich és 
Wolfgang Pucham 1556-ban 
megostromolta várát, Nagyidát. 
Perényi azzal menekült ki Len-
gyelországba a királynéhoz, 
hogy majd erős sereggel tér visz-
sza. A nagyidai vár ostromának 
anekdotikus történetét Arany 
János A nagyidai cigányok című 
költeményében dolgozta fel. A 
Perényiek birtokán, Nagyidán 
volt iskolamester Ilosvai Sely-
mes Péter is. Perényi Ferenc, 
Munkács felszabadításában bíz-
va, szőlősi birtokán elfoglalta a 
szerzetesek kolostorát a régi 
kincsekkel együtt és közbirtok-
ká tette. 1557-ben Telekessy 
Imre, a császári csapatok pa-
rancsnoka a nagyszőlősi várat 
és Perényi Ferencet a megyei 
segélycsapatokkal meglepe-
tésszerűen ostrom alá fogta. A 
várat el is foglalta. Perényit, fe-
leségét és gyermekeit elfogta és 



rengeteg mindent nyert: az ár-
verésen a vezérek részén és a 
nekik juttatott ajándékokon kí-
vül negyvenezer aranyforintot 
hajtott be. Perényi 1563-ig volt 
Ferdinánd foglya, ezután elkob-
zott javait visszakapta. 

írod. Karácsonyi János: Szent 
Ferenc rendjének története 
(1917); Humanista történetírók. 
Forgách Ferenc: Emlékirat Ma-
gyarország állapotáról... (Bp., 
1977). 

Perényi Ferenc, báró (XVII. 
század). Ugocsa megye főispán-
ja. Lippay György esztergomi 
érsek-prímás nevelte s 1617-
ben lépett be a jezsuita rendbe. 
Később azonban elhagyta a ren-
det s 1655-ben Ugocsa megye 
főispánja volt. — M. Castrum 
Strigoniense (Tyrnaviae, 1655). 

Perényi Gábor (?, ? — Mo-
hács, 1526). Ugocsa megyei főis-
pán, művészetpártoló főúr. Pe-
rényi János főajtónálló mester 
fia. 1498-ban II. Ulászló neki és 
testvérének, Istvánnak 2000 da-
rab kősót adományozott éven-
ként azzal a feltétellel, hogy a 
huszti, técsői, hosszúmezői, szi-
geti és viski lakosoknak a teke-
házi vámon személyükre, áruik-
ra és lovas kocsijukra örökös 
vámmentességet adnak. Még 
ebben az évben Perényi Gábor 
főkomornyik és ugocsai comes 

megkapta zálogba Huszt várát. 
1511. június 15-én, Szenthá-
romság napján kelt az az okirat, 
amelyben II. Ulászló a márama-
rosi sókamarát a huszi várral és 
a hozzá tartozó összes kincstári 
birtokkal együtt Perényi Gábor 
főkomornyik mesternek adta 20 
ezer forintért zálogba, jobban 
mondva haszonbérbe. Az ösz-
szegből Perényi 13 ezer arany 
forintot a királynak fizetett, 7 
ezer forinton pedig a márama-
rosi sókamarát váltotta meg 
Sárkány Ambrustól és Zalkai 
László deáktól. Birtokainak jö-
vedelméből többek között a Nya-
lábvárban levő kápolna és Sző-
lős várában Szent Erzsébet 
tiszteletére alapított ispotály 
fenntartására áldozott bizonyos 
összegeket. Feltehetően ő és 
testvére építtette 1505 táján 
Nagyszőlősön a Ferenc-rendi 
szerzetesek hatalmas kolostorát 
a vár mellett. 1514-ben, amikor 
Máramarosban is kitört a pa-
rasztfelkelés, és a megye neme-
seinek jó része a parasztok olda-
lára állt, Perényi Gábor a huszti 
várban parancsnokoskodott. A 
Wethéssy fivérek: Gergely, Al-
bert és Miklós vezetésével a pa-
rasztok Nyalábvárat kezdték 
ostromolni, de két nemes kiszö-
kött a várból és a huszti várba 
ment segítségért a lázadók leve-



résére. Az ostromlók megijedtek 
Perényi támadásától és vissza-
vonultak, csak kisebb kárt tet-
tek a várban. A parasztfelkelés 
leverése után, 1514. okt. 20-án 
II. Ulászló 32 máramarosi és 
ugocsai nemest ítélt jószágvesz-
tésre. Tizenhétnek a birtokát 
Werbőczi Istvánnak adták, a 
Wethéssyek jószágát pedig Pe-
rényi Gábor nyerte jutalmul. A 
huszti vár ezután nem sokáig 
maradt Perényi kezén. Még II. 
Ulászló alatt szállhatott vissza 
a koronára. Némelyek szerint 
II. Lajos adta leendő feleségé-
nek, Máriának jegyajándékba. 
Perényi Gábor és felesége, Fran-
gepán Katalin művelt, tudós iro-
dalomkedvelő emberek voltak. 
Szoros kapcsolatot tartottak a 
krakkói híres Jagelló-egyetem-
mel. Nyalábvárba menekült a 
pestis elől Paulus Crosnensis 
Ruthenus, a krakkói egyetem 
tanára, aki kinyomtatta a nagy 
magyar humanista költő, Janus 
Pannonius verseit és Perényi 
Gábornak ajánlotta. A Perényi-
ek könyvtárában minden bi-
zonnyal megvolt a Bereg megyei 
Haláborról származó Halábori 
Dobos Bertalan által másolt és 
írt Döbrentei-kódex (1508) és a 
Murmelius-féle lexikon, ame-
lyet 1533-ban Krakkóban adtak 
ki. Ennek egyetlen példánya 

maradt fenn, amit Perényi Ist-
ván később a fiainak ajánlott. 
Perényi Gábor udvarában dolgo-
zott Miklós mester: ötvös, festő 
és kőfaragó, aki díszes síremlé-
ket készített Nyalábvárban. Pe-
rényi Gábor 1526-ban esett el a 
mohácsi csatában. 

írod. Komáromy András: A 
Dózsa lázadás történetéhez 
(Tört. Tár. 1897); Ifj. Pap József: 
Adalékok Máramaros törté-
netéhez (Máramarossziget, 
1909). 

Perényi Gábor (XVII. szá-
zad). 1608 és 1616 között ugo-
csai főispán. Felesége Salgay 
Kata. Mivel visszatértek a kato-
likus vallásra, Tejfalvi Csiba 
Márton beregszászi ev. ref. lel-
kész nekik ajánlotta 1637-ben 
Pázmány Péter Kalauz-a ellen 
írt művét. 

Perényi Gábor (XVII. szá-
zad). 1670-től Ugocsa megye fő-
ispánja. 1642. jún. 23-án tartot-
ta kézfogóját a huszti várban 
Bethlen István unokájával, Zó-
lyomi Krisztinával. A második 
felesége Kornis Anna, a harma-
dik Zemiczky Éva volt. Baráti 
kapcsolatot tartott fenn Rákóczi 
Lászlóval, aki őt Erdélybe utaz-
ván 1657-ben felkereste Nagy-
szőlősön. Ő is azok közé a Peré-
nyiek közé tartozott, akik 
visszatértek a katolikus hitre. 



Testvéreivel és rokonaival 
együtt felajánlották a ferences 
barátoknak, hogy építsék újjá a 
Kankóvárnak hívott kolostor 
romjait, s térjenek vissza a vá-
rosba. 1651-ben a provincia 
Szegedi Mihály volt provinciá-
list azzal bízta meg, hogy vizs-
gálja meg a volt kolostor romja-
it. Ha jelentése kedvező lenne, a 
provinciális mindjárt küldhetne 
oda testvéreket. De Szegedi 
olyan állapotban találta a romo-
kat, hogy annak helyreállításá-
ból nem lett semmi. Nagy idő és 
hosszas tanácskozás után a Pe-
rényi-család tagjai: Gábor és 
Ferenc, Imre özvegye, Forgách 
Katalin, Zsigmond fiai: István 
és Ádám, valamint Perényi 
György Barilovics Egyed provin-
ciálissal olyan egyezségre jutot-
tak, hogy ők Isten dicsőségére és 
lelkük üdvösségére Nagyszőlő-
sön a Ferenc-rendieknek új 
székházat s mellé új templomot 
építenek. Erről 1688. ápr. 12-én 
kötelezvényt állítottak ki. 1689-
ben a Perényiek megvették ro-
konuknak, Bánffy Gábornak a 
nemesi udvarházát, amely a régi 
katolikus templommal szemben 
állt, s azt alakíttatták át székház-
nak, a templom felépítésére pedig 
összeadtak 300 forintot. 

írod. Karácsonyi János: Szent 
Ferenc rendjének története (1917). 

Perényi Gábor, báró (?, 1793 
— Nagyszőlős, 1860). Főispán 
Ugocsa majd Bereg vármegyé-
ben. Az 1827-es, 1832-es és az 
1836-os országgyűlésen Ugocsa 
vármegye követe és különféle 
országos bizottságok aktív tag-
ja. — M. Perényi Zsigmond úr, 
mélt. szabad zászlós Perényi 
Gábor ő Nagyságának t. n. Ugo-
csa vármegye főispánnyá, az 
1836. eszt. jún. 22. napján 
Nagyszöllős mezővárosában tar-
tott közgyűlésben, főispányi 
méltóságba történt beiktatása 
alkalmával tartott beszédek 
(Szigethen); Perényi Gábor úr-
nak mélt. b. Perényi Gábor t. ns. 
Beregh vármegye főispányi hi-
vatala helytartójának, 1837. 
Boldogasszony hava 9. a megye 
kebelébe lett béjövetele, és 
ugyanazon hónap 10. Bereg-
szász városában tartott ünnepé-
lyes béiktatása alkalmával 
mondott beszédek (Összeszedte 
Komlósi Komlósy Károly. Deb-
recen). 

Perényi Imre, báró (XVIII. 
század). II. Rákóczi Ferenc híve 
és udvari hadnagya, később az 
eperjesi kerületi tábla elnöke. 
Perényi János ugocsai főispán 
és Károlyi Krisztina (Károlyi 
Sándor generális testvére) fia. 
Rákóczival ő is kivándorolt Len-
gyelországba, de kegyelmet ka-



pott, s 1714-ben már itthon 
volt. Jószágait azonban elkoboz-
ták. Hogy ezt visszaszerezze, 
Nagyszőlősről Pozsonyba ment, 
ahol nádorválasztó gyűlés volt 
és a királyné koronázására ké-
szültek. Pozsonyból Bécsbe kö-
vette az udvart. Útjáról naplót 
írt, amelyben az 1714. szept. 
27-től dec. 17-ig zajló esemé-
nyeket örökítette meg. — M. Pe-
rényi Imre diáriuma (Kiadta 
Komáromy András. Tört. Tár, 
1895). 

írod. Komáromy András: P. I. 
(Tört. Tár, 1895); M. Hírlap, 
1897. 145. sz. 

Perényi Imre, báró (Nagy-
szőlős, 1746 — Nagyszombat, 
1823. jan. 26.). Esztergomi ka-
nonok és nagyprépost, egyházi 
író. Az Ugocsa megyei Perényi 
Elek és Perényi Katalin fia. Ta-
nulmányait Nagyszombatban a 
Szent István papnevelőintézet-
ben és a bécsi Pázmáneumban 
végezte. 1766-ban Rómába 
ment, ahol a ccliegium-ger-
manico-hungaricumban tanult 
1769-ig. 1770-ben visszatért 
hazájába, s Rév ay Antal segéd-
püspök mellé került, majd plé-
bános lett Galántán. 1776. dec. 
2-án esztergomi kanonokká ne-
vezték ki. 1778-ban a Pázmá-
neum kormányzója, 1779-ben 
nagyszombati plébános, 1806-

ban lett nagyprépost. 1809 és 
1819 között mint káptalani 
helynök kormányozta az eszter-
gomi egyházmegyét. — M. Ma-
gyar ország Sz. Koronájának 
Buda várába Bécsből lett által 
vitele alkalmatosságával, az or-
szág határán tek. nemes Po-
zsony vármegye statusinak s 
rendeinek nevekben mondotta 
febr. 18. 1790. eszt. (H. п.); 
Katekizmus... (Nagyszombat, 
1804); Lelki gyakorlások és éne-
kek... (Uo., 1810); A katholika 
hitnek rövid főczikkellyi (Uo., 
1812). 

Perényi István (а XVI. szá-
zad második fele). Perényi János 
fia, 1569-től ugocsai főispán, 
irodalompártoló főúr. Felesége 
Dobó Anna. Támogatta Ilosvai 
Selymes Pétert, aki Toldiról 
szóló híres históriáját neki aján-
lotta. Az 1574-ben írt költe-
mény versfejeiből ezt olvashat-
juk ki: „MAGNIFICO DOMINO 
STEPHANO DE PÉRÉN CO-
MITI COMITATVS VGOCEN-
SIS PETRVS JLOSVANUS 
SERVICIT". Megfordulhatott 
udvarában Balassi Bálint is, 
hisz az irodalomtörténészek fel-
tevése szerint a költő egyik ver-
sét leányához, Perényi Zsófiához 
írta. 

Perényi János (a XVI. szá-
zad első fele). A Mohácsnál el-



esett Perényi Gábor és Frange-
pán Katalin fia, a királyházi 
Nyalábvár ura, Ugocsa és Mára-
maros megye főispánja. Drágffy 
Zsófiát vette feleségül, s ezzel a 
két család között majdnem egy 
évszázada tartó viszálynak ve-
tett véget. Az ő birtokán, a sza-
mosháti Szinyérváralján szüle-
tett Sylvester János, aki mielőtt 
Nádasdy Tamás sárvárújszigeti 
udvarába került volna, Perényi 
János pártfogását élvezte. Ma-
gyar—latin grammatikájában 
Sylvester így emlékezett szülő-
földjére: „Van egy mezőváros 
hazánknak azon táján, amelyet 
MEGGYESALJÁ-nak nevez-
nek, és Perényi János úr, nekem 
legkedvesebb uram birtokán 
fekszik." Perényi János tanítója 
volt Nyalábvárban Komjáti Be-
nedek erazmista bibliafordító. 
Támogatója volt Ozorai Imre és 
Batizi András reformátorok te-
vékenységének is. Nem sokkal 
édesanyja halála után, 1551-
ben halt meg. 

írod. Horváth János: A refor-
máció jegyében (Bp., 1953). 

Perényi Mihály (XVI. szá-
zad). Perényi István és Frange-
pán Isota fia, 1551-t ji 1557-ig 
Zemplén megye főispánja volt. 
I. Ferdinánd híveként 1557-ben 
Munkács vára alatt hadakozott 
és a várból kilőtt golyó ölte meg. 

Magyar nyelvű levele maradt 
fenn, amelyet 1552. pünkösd ha-
va 8-án írt Székely Lukács szla-
vóniai főkapitányhoz. 

írod. Adatok Zemplén várme-
gye történetéhez (Sátoraljaúj-
hely, 1896). 

Perényi Miklós, báró (?, ? — 
?, 1712 körül). Kuruc brigadé-
ros. 1699-től Abaúj vármegye 
főispánja, 1703 végén csatlako-
zott a kurucokhoz. Rákóczi kine-
vezte ezereskapitánnyá, majd 
brigadérossá. 1709-től Eger vá-
rának parancsnoka. 1710 de-
cember elején feladta a várat a 
császáriaknak. Egerből küldött 
levelében Károlyi Sándornak ír-
ta: „Nagyszöllőst lévő kevés ba-
gasiámat recommendálom az 
Méltóságos Úrnak, kérem alá-
zatosan, méltóztassék paran-
csolni eledelek s abrakjok és 
szénájok iránt parancsolni". 
1711 májusában a szatmári bé-
ke megkötésekor Lengyelor-
szágból tért haza. 

Perényi Péter (a XIV. század 
vége — a XV. század eleje). 
1397-ben macsói bán, 1399-ben 
Zsigmond királytól megkapta 
Szőlős városát és engedélyt vár-
építésre, 1405-ben pedig a ki-
rályházi Nyalábvárat. 1402 és 
1414 között Ugocsa megye, 
1408-ban Máramaros, 1411— 
14-ben Zemplén, 1414-ben 



Abaúj és Ung vármegye főispán-
ja volt. 

Perényi Zsigmond, báró 
(Beregszászvégardó, 1783 — 
Pest, 1849. okt. 24.). Az 1848— 
49-es szabadságharc vértanúja, 
az MTA igazgatótanácsának 
tagja (1835). Perényi István, 
Abaúj és Ung megyei főispán és 
Mauriczi B. Horváth Éva fia. 
Szülei gondos nevelésben része-
sítették. A nagyszombati neme-
si convictusba adták, majd Kas-
sára köldték jogot tanulni. 
Később Pesten és Pozsonyban 
készült a közéleti pályára. 
1805-ben Bereg vármegye fő-
jegyzőjeként kezdte pályafutá-
sát. 1807-ben Bereg megye or-
szággyűlési követté választotta. 
1811-ben már alispánként 
ment az országgyűlésre. Az 
1825—27-ben összehívott or-
szággyűlésen is Bereg megyét 
képviselte. 1830-ban a m. kir. 
helytartóságnál tanácsos, majd 
a tartományi bizottság alelnöke 
lett. Ezt az állását 1833-ban lá-
tásának meggyengülése miatt 
felcserélte a hétszemélyes ítélő-
tábla közbírói állásával. 1835-
ben lett Ugocsa megye főis-
pánja, s ebben az évben 
választották az MTA igazgató-
tanácsának tagjává is. Mint 
ugocsai főispán, igen tekintélyes 
volt, mert az összes eljárásban 

független tagja lett az 1832., 
1843. és az 1847. törvényhozá-
soknak. Személyes ismeretség-
be került a reformkor vala-
mennyi jeles alakjával. Amikor 
a királyi fiscus a 30-as évek vé-
gén hűtlenségi pert indított 
Wesselényi Miklós és Kossuth 
Lajos ellen, Perényi az elsők kö-
zött volt, akik felszólaltak az 
igazságtalan zaklatások ellen. 
Nem támogatta viszont az Ap-
ponyi-kormányt, amely a vár-
megyékre az alkotmányellenes 
adminisztrátori rendszert igye-
kezett ráerőszakolni. Fel is 
mentették ezért főispáni állásá-
ból, s csak mint ítélőbíró szere-
pelt a közéleti pályán. 1848. júl. 
14-től a főrendiház tagja, októ-
bertől pedig elnöke, egyszer-
smind országbíró is volt. Tevé-
kenyen részt vett a honvédelmi 
bizottmányban. 1849. ápr. 14-
én a főrendiház elnökeként alá-
írta a függetlenségi nyilatkoza-
tot, ezután a hétszemélyes tábla 
elnöke lett. Követte a kormányt 
Debrecenből Szegedre, Aradra. 
1849-ben a világosi Bohus-kas-
télyban tartóztatták le. Pestre 
kísérték és haditörvényszék elé 
állították, kötél általi halálra 
ítélték. Az ítéletet 1849. okt. 24-
én hajtották végre Pesten az 
Újépület mögött. Nagyszőlősön 
a Perényi-kastély kapuját soha 



nem zárták be többé, nem hitték 
el, hogy kivégzik, mindörökre 
várták a haza nem térő gazdát. 
1906. okt. 24-én a városban a 
vármegyeháza előtt felállították 
szobrát, Székely Ernő alkotását. 
1944 után a szobrot eltávolítot-
ták talapzatáról, s Ungváron a 
múzeum pincéjében tárolták. 
1989. okt. 6-án a Nagyszőlősi 
Bartók Béla Művelődési Kör 
emléktáblát leplezett le Perényi 
Zsigmond tiszteletére az egykori 
Perényi-kastély falán. 1991-
ben a KMKSZ városi szervezete 
visszaállította a szobrot az ere-
deti helyére, a megyeháza épü-
lete elé, amelyben 1991-től a 
Perényi Zsigmond Középiskola 
működik. Beregszászvégardó-
ban is áll kastélya. Ide fogadta 
be egykor a tudós nyelvészt Be-
regszászi Nagy Pált, akit támo-
gatott és nagyrabecsült. — M. 
Perényi Sigmond úr, mélt. sza-
bad zászlós Perényi ő nagyságá-
nak, t. n. Ugocsa megye főis-
pánnyának, az 1836. jún. 22. 
Nagy-Szóllős mező-városában 
tartott közgyűlésben, fő-ispányi 
méltóságba történt bé-iktatása 
alkalmával tartott beszédek 
(Szigethen); Levelei: Pest, 1849. 
okt. 23. Pogány Józsefnek Deb-
recenbe, Mikó Imrének Szek-
szárdra, s utolsó levelei felesé-
géhez Kovachich Leopoldinához 

(németből ford. Vasárnapi Új-
ság, 1899. 43. sz.); nővéréhez b. 
Sztojka Júliához, Pest 1849. okt. 
23. (M. Sajtó, 1861. 68. sz.; Va-
sárnapi Újság, 1861. 11. sz.); 
Országgyűlési beszédei a Nap-
lókban vannak. Kőnyomatos 
arcképét Barabás Miklós rajzol-
ta. 

írod. Országgyűlési Emlék-
könyv, 1848.; Akadémiai Alma-
nach, 1863.; Vasárnapi Újság, 
1871. 12. sz. (arcképe); 1898. 22. 
sz. (arcképe); 1899. 43. sz. (arc-
képe); 44. sz. (sírja); Az 1848-
és 1849-diki magyar szabad-
ságharcz kitűnőbb vértanúinak 
emlékkönyve (Pest, 1873); Doby 
Antal: Báró Perényi Zsigmond a 
magyar nemzet dicső vértanújá-
nak élete (Nagy-Szőllős, 1899); 
Csatáry György: Báró Perényi 
Zsigmond utolsó levelei és emlé-
ke Ugocsában. Levéltári kalá-
szatok (Ungvár—Bp, 1993). 

Perényi Zsigmond, báró (?, 
1845 — ?, ?). Bereg és Ugocsa 
megye főispánja, a vértanú Pe-
rényi Zsigmond fia. A gimnáziu-
mot és a jogot Pesten végezte. 
1866-ban ügyvédi oklevelet 
szerzett. 1867—1882-ben a 
nagyszőlősi kerület ország-
gyűlési képviselője volt, 1875-
től szabadelvű programmal. 
1882-tól 1889-ig Bereg és Ugo-
csa megye főispánja, 1892-től 



ismét országgyűlési képviselő. 
Országgyűlési beszédei a Nap-
lókban vannak. 

írod. Budapesti Közlöny, 
1863. 66. sz.; Sturm Albert: Or-
szággyűlési Almanach (Bp., 
1892; 1901); Vasárnapi Újság, 
1902. 50. sz. (arcképe). 

Perényi Zsigmond, báró 
(Pest, 1870. nov. 25. — Bp., 
1946. márc. 18.). Politikus, 
miniszter, koronaőr. Tanulmá-
nyai befejezése után 1896-tól a 
nagyszőlősi kerület országgyű-
lési képviselőjévé választották. 
1903-tól Máramaros megye fő-
ispánja. 1913-tól 1917-ig a 
Tisza-kormány belügyi állam-
titkára. A Tanácsköztársaság 
idején a hazafias érzésű mun-
kásság megszervezésével meg-
próbálta Kun Béla uralmát 
megdönteni, amiért elfogták és 
bíróság elé állították, de 1919 
augusztusában kiszabadult. 1919. 
aug. 15-tól szept. 11-ig a bel-
ügyi tárcát töltötte be. 1920-tól 
a Magyar Nemzeti Szövetség or-
szágos elnöke. 1927-tól 1933-ig 
a komáromi, majd a szepsi ke-
rület országgyűlési képviselője. 
1933-ban koronaőrré választot-
ták. 1939-tól 1940-ig Kárpátal-
ja kormányzói biztosa volt. 

Petőfi Sándor és Kárpátalja 
(Kiskőrös, 1823. jan. 1. — Fe-
héregyháza, 1849. júl. 31.). A 

magyar irodalom legnagyobb 
költője, világviszonylatban is az 
egyik legjelentősebb lírikus. 
1847 júliusában második felső-
magyarországi útja során járt 
vidékünkön. 1847. júl. 11-én Ki-
rályhelmecről indulva Leleszt 
érintve este kilenc óra körül ér-
kezett meg Ungvárra. Útközben 
a Latorca folyóban gyönyörkö-
dött, mely különösen az erdős 
révnél tetszett neki. Itt kelt át 
a kompon, kellemes erdei csend-
ben, „melyet csak egy madár-
füttyentés és az evezőlapátok 
egyhangú lubickolása zavart 
meg". A Latorca folyása itt von-
ta meg Zemplén és Ung megye 
határát. A késő délutáni, majd 
az esti órákban kellett átkocsiz-
nia Kelecsény után Nyárád, Mo-
csár, Budaháza, Bátfa, Sislóc, 
Tarnóc községeken, bár naplójá-
ban meg sem említette ezeket. 
Magából Ungvárból is keveset 
láthatott. A Feketesas-vendég-
lőben szállt meg. Egy éjszakát 
töltött itt. Egy korabeli doku-
mentum szerint a szálláshely 
így nézett ki: „Vendéglő a Sas-
hoz! Ezen épület a hídon túl szi-
lárd anyagból, zsindellyel fedve 
épült 1780-ik évben. Az utcáról 
három bejárata van. Nyolc szo-
bából, egy konyhából áll. Ré-
szint a bérlőnek lakásul, részint 
az idegenek és a városiak ké-



nyelmére szolgál. Az istálló 
szintén jó anyagból és mintegy 
16 ló befogadására alkalmas". A 
költő az egyik vendégszobában 
még aznap este megírta XII. Úti 
levelét: „Késő este értem Ung-
várra. Itt kezdődik ama nagy ró-
naság, mely tart lefelé egészen 
a Dunáig, melyen kénye kedve 
szerint csavarog a Latorca, Ti-
sza, Szamos, Kraszna, Kadarcs, 
Hortobágy, Berettyó, Körös, 
Maros stb..." Maga Ungvár, e 
kevert: rutén, magyar, szlovák, 
német, zsidó lakosságú város 
nem nyerte meg tetszését: 
„...szörnyen komisz város. Pisz-
kos és rendetlen. Éppen olyan, 
mint a részeg ember, ki pocsé-
tába bukott, s most sárosan tán-
torog haza felé". Pedig a város-
nak akkor karbantartott vára, 
jezsuita kollégiuma, két kasté-
lya, három temploma, U alakú-
ra épített új vármegyeháza, 
gimnáziuma s „810 nagyobb ki-
sebb s általjában zsindellyel fe-
dett háza" volt. A város azonban 
rendezetlen, ' tervszerűtlenül 
épült, s ezért keltette az össze-
visszaság benyomását. Másnap 
„korán reggel, vagy tulajdon-
képpen későn reggel" indult a 
költő Munkács felé. Nyilván 
megnyújtotta reggeli pihenését 
az előző napi fárasztó út és a ké-
ső este végzett munka miatt. Az 

e napon —július 12-én — látot-
takról úgy nyilatkozott, hogy 
azok között, kivéve Munkácsot, 
nem volt semmi említésre mél-
tó: vagy „nem figyeltem" — vé-
lekedett bizonytalanul. Inkább 
az utóbbi lehetett igaz. Gondo-
latai egyre csak Júlia körül for-
golódtak: „Mindig eszemben 
van, és mindig ő van eszem-
ben... éjjel-nappal eszemben 
van e drága szentkép... oly jól 
esik róla beszélnem, mint vala-
mi szegény tót diáknak, aki száz 
pengő forintos bankót talál" — 
áradozott a XIII. Úti levélben, 
amelyet már Beregszászban ve-
tett papírra. Az út odáig megle-
hetősen hosszú volt. Bereg me-
gye határáig a szerednyei járás 
postaútján kellett haladnia, 
melynek első állomása Daróc, 
Ungvártól mintegy háromne-
gyed órányira feküdt. Majd az 
Ungvár és Munkács közötti fél-
úton fekvő Szerednyén haladt 
át. A viszonylag kicsiny mezővá-
rosban a régi várrom, a gazdag 
szőlőtermő dombok vonhatták 
volna magukra a figyelmét. A 
városban kallómalom s „br. Ghi-
lányi Sándornak Gall módja 
szerint gőz-égetvényi készülé-
keket gyártó fabrikája", azaz pá-
linkafőző eszközöket készítő 
gyára volt. A költő talán itt tar-
tott rövid pihenőt. Innen délke-



let felé fordulva Dubróka község 
közelében lépett Bereg megye 
területére, ahol mindvégig sík 
vidéken haladva érte el közvet-
lenül Munkács nyugati szélénél 
Oroszvéget a Latorca jobb part-
ján. Ennek hídján átkocsizva ért 
a városba. A délutáni órákban 
érkezett meg, Ungvártól idáig 
összesen hat mérföldet utazva. 
Míg a kocsisa a lovakat ápolta, 
ő gyorsan megebédelt, és sietett 
megtekinteni a város legfőbb ne-
vezetességét, a várat. A város-
ról, e nagyon szép fekvésű, 
szőlőhegyekkel, kövér szántóföl-
dekkel és északról előkéklő 
tölgy- és bükkerdőkkel körül-
vett településről egy szót sem ej-
tett, pedig Munkács is elég 
nyüzsgő életű város volt ekkor: 
már állt timsógyára, volt hatal-
mas ménese, élénk kereskedel-
mi élete, évente hat országos vá-
sárt tartottak itt. A várat is 
kedvetlenül szemlélte meg a 
költő, pedig zajos évszázadok 
harcai tomboltak falai között, 
Thököly Imre, Zrínyi Ilona, Rá-
kóczi Ferenc emlékét őrizte a 
hely. Igaz, hogy a magányos, 
sziklás dombon álló erősség már 
nem a régi fényében ragyogott 
ekkor. 1834-ben szinte teljesen 
leégett, újjá kellett építeni. A 
várparancsnokon és néhány 
tiszten kívül csak kevés őrség 

tanyázott a várban, amelyet a 
dicső történelmi múlt megcsú-
folásául híres börtönként al-
kalmaztak, az osztrák abszo-
lutizmussal szembehelyezkedő 
státusfoglyokat őriztek benne. 
Petőfi számára éppen ezért nyo-
masztó és elviselhetetlen volt a 
vár levegője. Munkács neve ek-
kor már szinonimája volt an-
nak, amit Olmütz, Kufstein, 
Spielberg jelentett. A várhegy 
oldalán szőlő termett, erről az 
jutott az eszébe, hogy nem sze-
retne a borából inni, mert azt 
gondolná, hogy rabok könnyét 
issza. Bejárt egy pár szobát és 
udvart, a föld alatti cellák közé 
persze nem engedték le. „Egy te-
remben többek között ott van 
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona 
arcképe is. Más helyen órákig 
elnéztem volna e dicső képeket, 
de itt csak futólag szemléltem 
őket, mert siettem kifelé. Tudj' 
isten, e falak közt úgy összeszo-
rult keblem, hogy alig bírtam lé-
legzetet venni. Érzéseimet leír-
tam egy versben. Azok kínos 
érzések voltak. Az egész idő 
alatt, míg itt voltam, fülembe 
valami szellem szomorú dolgo-
kat suttogott. Szavait nem is ér-
tettem, oly halkan beszélt, csak 
suttogását hallám, és ennek oly 
bús hangja volt. Azt sem tudom, 
ki volt e suttogó szellem? Az em-



lékezet vagy a sejtés? ... 1800-
ban és 1801-ben az itteni 
foglyok egyike volt Kazinczy Fe-
renc. Szegény Kazinczy! 
szegény haza!" A rabságtól ha-
lálosan rettegő ember szabad-
ságrajongását fejezte ki a még 
ezen a napon írt A munkácsi 
várban című költeményében. 
Szinte menekült Munkácsról, 
amelynek emléke még késól)b is 
visszatért verseiben. A várost 
még a délutáni órákban elhagy-
hatta, mert aznapi —július 12—i 
- Ú t i levelét már Beregszász-
ból keltezte. Gyorsan átszekere-
zett Gáton, Jánosin, Bereg-
szászvégardón, s valószínűleg 
ismét későn este ért úti céljához. 
Egy magyar kocsmában — az 
egykori Oroszlánban — szállt 
meg. Estéjét itt is írással töltöt-
te: „Munkácstól egy jó etetés Be-
regszász. Közönséges mezővá-
ros, van benne gót templom, 
megyeház és magyar kocsmá-
ros, ami nagy vigasztalás (nem 
a templom, hanem a magyar 
kocsmáros), ha az ember három 
napig csupa zsidó kocsmákban 
hentergett. Dicsekedés nélkül 
szólva, a legnagyobb emberba-
rátok egyike vagyok, becsülöm a 
zsidókat, de már a kocsmából 
csak kikergetném őket a poko-
lig, mert ami ronda, csak ronda 
az, hiába!" A Meleg dél van... 

kezdetű versét is ekkor írta. Be-
regszászig ugyanaz a fogat vitte, 
amellyel Munkácsra érkezett. 
Ezen a napon tíz mérföldet, 
nyolcvanhárom és fél kilométert 
szekerezett. Másnap, július 13-
án indult tovább Beregszászból 
Szatmár felé. Új szekeret foga-
dott, de a nagy nyári dologidő-
ben, az aratás, hordás miatt 
olyan rossz lovakat kapott, hogy 
elrémült tőlük. Meglepődött 
azonban, amikor a silány csikók 
egy nap alatt mégis Szatmárra 
repítették, ami még „széna-za-
bon telelt arisztokratikus lovak-
nak is becsületére vált volna". 
Hogy Beregszászból Macsolán 
vagy Baktán keresztül hajta-
tott, azt nem említette meg, 
csak arról írt, hogy „Badaló mel-
lett, Bereg- és Szatmár-megye 
közt, jöttem át a Tiszán, a szép 
Tiszán. Úgy szeretem e folyót, 
talán azért, mert tetőtől talpig 
magyar: hazánkban születik és 
hazánkban hal meg, és éppen az 
Alföldön vándorol keresztül, az 
én kedves Alföldemen. Badaló-
val csaknem szemközt fekszik 
innen a Tiszán (tulajdonképpen 
túl a Tiszán) Cseke, és a csekei 
temetőben Kölcsey Ferenc". Az 
elmúlt év őszén járt már itt, fel-
kereste a nagy költő sírját, s 
Nagyarnál megírta A Tisza cí-
mű költeményét. Mindössze két 



éjszakát és két napot töltött te-
hát Petőfi vidékünkön, mégis 
maradandó nyomot hagyott lel-
kében ez a táj. De a költő emléke 
is belevésődött az itteni embe-
rek szívébe. Lehoczky Tivadar, a 
vidék tudós kutatója úgy tudta, 
hogy 1849-ben éppen Petőfi 
Sándor őrnagyot akarták a 
munkácsi vár parancsnokának 
kinevezni, de a felgyorsuló ese-
mények mindezt meggátolták. 
1911-ben Ungváron a költő tisz-
teletére emléktáblát helyeztek 
el az egykori Feketesas-vendég-
lő helyén épült ház falán: „Ezen 
a téren állott a Feketesas-ven-
déglő, melyben 1847. július 11— 
12-ike között éjjel Petőfi Sándor 
megszállott. Emelte a Gyöngyö-
si Irodalmi Társaság 1911-ben". 
A leleplezési eseményt egy 24 
oldalas kiadvány is megörökí-
tette: „Petőfi Sándor ungvári 
emléktáblájának leleplező ün-
nepe 1911. október 15-én. Kiad-
ja az Ungvármegyei Közművelő-
dési Egyesület. 1911". Badalón 
a templom falára helyeztek 
emléktáblát: „A Szatmár me-
gyei Erdődre, menyasszonyához 
utaztában e szent falak tövében 
haladt el 1847. július 17-én Pe-
tőfi Sándor a magyar nemzet vi-
lághíres dalnoka és a sza-
badságharc hősi halált halt 
apostola. Emlékét az idők vége-

zetéig megőrzik a dalaira dobba-
nó magyar szívek. E táblát a 
szebb magyar jövőért Petőfi 
szellemében dolgozó Kárpátaljai 
Magyar Faluszövetség állította 
1938 nyarán". Az emléktáblára 
tévesen került a július 17—i dá-
tum. Az Úti levelek tanúsítják, 
hogy ekkor már „ötöd napja" 
Szatmáron tartózkodott a költő. 
Július 13-án haladt át Badalón 
Petőfi. Emléktábla került az 
egykori Oroszlán falára is Be-
regszászban. Ungváron Feren-
czi Béni 1990. szeptember 29-én 
leleplezett csodálatos Petőfi-
szobra, Beregszászban az 1991. 
március 15-én felállított Petőfi-
szobor hirdeti, hogy itt járt a 
költő. 

írod. Petőfi Sándor: Útirajzok 
(Bp., 1962); Imre Lajos: Petőfi 
második felső-magyarországi 
útja. Petőfi és kora (Bp., 1970). 

Petridesz János (a XIX. szá-
zad vége). Szobrász. Az ungvári 
agyagipari szakiskola tanára 
volt. Szamovolszky Ödön első 
mestere. Keze alól a tehetséges 
tanítványok tucatja került ki. 

Petrovay (Cannai) György 
(Tiszabeő, 1845. jan. 30. — ?, ?). 
Máramaros megye főlevéltáro-
sa. Munkatársa volt Nagy Iván 
családtörténeti könyvének. Cik-
kei: A Dolhay-család története; 
A Bilkey Lipcsey, a Bilkey Gor-



zi, Komlósy, Ilosvay, Kisfalusy 
és a Petrovay családok törté-
nete; A felső-vadászi Rákóczi-
család; A Lónyay-család, ism., 
Felelet Doby Antalnak (Turul, 
V., VI., XI—XV.) 

Petrovics Péter (?, 1485 kö-
rül — Kolozsvár, 1557. okt. 13. 
V 15.). Tiszántúli nagybirtokos 
főnemes, Pozsega vármegyei 
szerb család sarja, Szapolyai Já-
nos király rokona és mindvégig 
egyik legodaadóbb híve. 1531-
ben Lippa várának kapitánya, 
1534-ben temesi bán. 1540-ben 
Izabella királynéval, Török Bá-
linttal és Fráter Györggyel a 
kiskorú János Zsigmond híve. 
Fráter György halála után török 
támogatással, fegyverrel vissza-
szerezte Erdélyt a lemondott 
János Zsigmond és Izabella szá-
mára. Munkácsot I. Ferdinánd-
tól 1552 után kapta cserébe, 
amiért átengedte a császárnak 
Temesvárt, Lippát és Lugost, de 
soha nem volt igazán a császár 
híve. Kendy Antal erdélyi vaj-
dával arra törekedett, hogy Iza-
bellát visszahelyezze birtokai-
ba. Munkácson tanácskozást 
folytatott Artándy Kelemennel, 
s ötszázad magával Nagyvárad 
bevételére készülődött, de ami-
kor Debrecenig jutott, a budai és 
a temesvári basák megtagadták 
a segítséget, ezért csapatával 

visszatért Munkácsra. Amikor 
1556-ban Szulejmán parancsá-
ra az erdélyi rendek nagy része 
Kendy vajdával Izabellához sze-
gődött, a kolozsvári ország-
gyűlésen öt évre, János Zsig-
mond nagykorúságáig, őt 
választották meg helytartónak, 
s felszólították, hogy hozza 
vissza Lengyelországból Izabel-
lát. Izabella Erdélybe visszatér-
ve egy rövid időre megpihent 
Munkácson Petrovics jószágán, 
majd innen folytatta útját Huszt 
felé. Petrovics uralma alatt ter-
jedtek el Munkácson és környé-
kén a reformáció eszméi. Párt-
fogója volt Kálmáncsehi Sánta 
Mártonnak, a reformáció szak-
ramentarius irányzata képvise-
lőjének, aki az olcsó, minden 
pompa nélküli egyház híveként 
az elfoglalt katolikus temp-
lomból kihordatta a szentképe-
ket. „... ez a Petrovich szintén 
képromboló volt és midőn a 
templomban lerontotta a képet, 
az egyik véletlenül — mint 
mondják — ráesett a fejére, és 
úgy megsebesítette őt, hogy az 
ott kapott nagy sebétől alig 
lehetett meggyógyítani". Pet-
rovics haláláig bírta Munká-
csot. 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1860); Ist-



vánffy Miklós levele Pázmány 
Péternek. Janus Pannonius — 
Magyarországi humanisták 
(Bp., 1982). 

Petrőczi Kata Szidónia, bá-
ró Petróczy, gróf Pekry Lőrincné 
(Kaszavára, 1662 — Bereg-
szentmiklós, 1708. okt. 21.). 
Költő. Petrőczy István báró 
felvidéki nagybirtokos nemes 
lánya, Thököly Imre unokatest-
vére. Apja 1670-ben a Wesselé-
nyi-féle összeesküvés miatt 
Erdélybe menekült. Lánya a 
Jakussith családnál nevelke-
dett, majd Lengyelországba ke-
rült. 1682-ben feleségül ment 
Pekry Lőrinc grófhoz, aki Er-
délybe vitte. Útközben Pekry 
feleségével a máramarosi Hala-
tinban Dolhai György házánál 
szállt meg, majd folytatták útju-
kat Taracközön át Erdélybe. 
1686-ban férjét Thökölyvel való 
kapcsolatai miatt bebörtönöz-
ték, s amikor kiszabadult, Bécs-
be ment és katolizált. Emiatt 
csak 1695-ben térhetett vissza 
Erdélybe kutyfalvi birtokára 
feleségével együtt. 1703-ban 
Pekry kuruc lett, megtorlásul 
feleségét és lányait Rabutin 
császári tábornagy 1703-ban 
Nagyszebenben őriztette, míg 
1704-ben Rákóczi közbenjárá-
sára férje egy császári ezrede-
sért kicseréltette. 1705-ben a 

császáriak elől Moldvába mene-
kült a már eddig is sok megpró-
báltatást átélt asszony. Pekry 
bujdosó családját még 1706-ban 
Lengyelországba akarta külde-
ni, de a fejedelem lebeszélte ter-
véről, s a maga huszti kastélyát 
ajánlotta fel Petrőczi Katának. 
1706. febr. 6-án Szelistyén tar-
tózkodott, s valószínűleg febru-
ár végén költözött Husztra, ahol 
ez időben több erdélyi főrangú 
család élt. 1706. márc. 8-án 
Huszton az erdélyi nemesek 
gyűlést tartottak, amelyre a fe-
jedelmet is várták, de az elfog-
laltsága miatt Vay Ádámmal és 
Kálmáncsay Istvánnal képvisel-
tette magát. A gyűlésen részt 
vett Pekry Lőrinc is, akit a feje-
delem júliusban Erdélybe kül-
dött, de Petrőczi Kata Szidónia 
családjával egy ideig még Husz-
ton maradt. 1706 nyarán, ahogy 
az ellenség kitakarodott Erdély-
ből, a költőnő is elhagyta Husz-
tot és Kutyfalvára költözött. 
1707 őszén, amikor az ellenség 
egy csapással visszafoglalta Er-
délyt, Petrőczi Katalin egészen 
megtörve hagyta oda ismét 
Kutyfalvát. A szebeni fogságá-
ban kapott „nyavalyája", a szél-
hűdés súlyosbult rohammal vett 
rajta erőt, s kocsijában fekve ér-
kezett ismét Husztra, ahol a fe-
jedelem kegyelmességéből újból 



menedéket talált. Nemcsak a 
kényelmes huszti kastélyt, ha-
nem máramarosi jószágainak 
összes úrbéri jövedelmét is ren-
delkezésére bocsátotta Rákóczi. 
A költőnő Huszton az egész telet 
ágyban töltötte. Testi szenvedé-
seihez Erdély letűnt szerencséje 
fölött érzett bánata is hozzájá-
rult. Lelki vigasztalódást Arnd 
János könyvének magyarra for-
dításában talált. „Jó Illattal 
Füstölgő Igaz Szív Mellyet A' vi-
lág szeretetiben szunnyadozó 
Szíveknek felserkentésekre Arnd 
Jánosnak a' Luneburgumi Feje-
delemségben való Püspöknek az 
igaz Keres ztyénségról Német 
nyelven kiadott Künyvébofválo-
gatott ki És Tizenkét részekbe 
foglalván azokhoz való imádsá-
gokkal együtt Magyar nyelvre 
fordított a Magyar Nemzet el-
lensége előtt való már negyed-
szeri bujdosásában Huszton és 
a Keresztyéneknek lelkihasz-
nokra maga költségével ki is 
nyomtattatott Gróf Petrőczy Ka-
ta Szidónia, Ezerhétszáz nyolca-
dik Esztendőben" címmel 
könyvbe foglalt tizenkét elmél-
kedést. Másodszori huszti buj-
dosásának gyümölcse a „Nyo-
morúságidban kesergő bús 
szívem" és a „Vala haszontalan 
sok könnyhullatásaim" kezdetű 
eredeti ének, valamint a „Jézus 

életem világa" című fordítás. 
Petrőczi Katalin 1708 júliusáig 
maradt Huszton. Előző év no-
vemberétől kezdődőleg állapotá-
ban némi javulást érzett, úgy-
hogy még 1707 késő őszén 
Lengyelországba akart teleped-
ni. De nem tartotta erejét elég-
ségesnek arra, hogy ilyen fárad-
ságos utat megtegyen, ezért 
lemondott szándékáról. 1708 
nyarán megülték második le-
ányának, Katalinnak a lakodal-
mát Kemény László erdélyi ta-
nácsúrral, akiben a költőnő 
gyöngéd, szerető vőt talált, aki 
a bujdosás zavarai és hányódá-
sai közt hű gyámolítással állott 
oldalán. 1708 májusában a né-
metek többször betörtek Nagy-
bányára, és ezzel rettegésbe 
hozták a máramarosiakat. 
Pekrynét zavarták a zsoldosok 
kalandozásairól szóló hírek. Be-
tegsége is rosszabbra fordult, s 
ezért gondoskodni kellett, hogy 
biztonságosabb helyre vigyék. 
1708. máj. 31-én kérte meg Ke-
mény László Krucsay Mártont, 
a fejedelem örökös jószágainak 
prefektusát, hogy ha anyósát 
más helyre viszik Husztról, őt is 
helyezzék el innen, mert közel 
akar lenni a „Méltóságos gene-
rálisné Asszonyomhoz". A feje-
delem intézkedett, és a Mun-
kács melletti beregszentmiklósi 



uradalmat adta Pekryéknek la-
kásul. Kemény László elkísérte 
új szállására a költőnőt, de neki 
vissza kellett mennie Márama-
rosba, ahol mint az erdélyi 
kincstári jószágok tisztjeitől 
számot vevő bizottság elnöke 
működött. Azalatt Pekryné be-
tegsége egyre súlyosbodott, s ok-
tóber 21-én gyermekei karjai 
között meg is halt. Egy, a halála 
előtt néhány héttel kelt irat ta-
núsága szerint visszavágyott 
Husztra, s ebből egyesek azt 
gondolták, hogy Huszton halt 
meg s ott is van eltemetve. Szá-
deczky Lajos kutatásai tisztáz-
ták a félreértést. Petrőczi Kata 
Szidónia korának érző lelkű, te-
hetséges költője volt. Balassi, 
Zrínyi költészeti hagyományait 
folytatta. Versei az ózdi kastély-
ban maradtak fenn, nagyrészt 
saját kezeírásában. — M. Pet-
rőczi Kata Szidónia tulajdon ke-
zével írt énekei (Közlés: Harsá-
nyi István—Gulyás József. írod. 
tört. Közi., 1915); Magyar köl-
tők, XVII. sz., (Bp., 1956). 

írod. Thaly Kálmán: Iroda-
lom- és műveltségtörténeti ta-
nulmányok a Rákóczy korból 
(Bp., 1885); Kovács Sándor: A 
kurucz-világ költőasszonya 
(Bp., 1897); Antalffy Endre: Pet-
rőczy Kata Szidónia élete és 
munkái (Bp., 1903); Ifj. Pap Jó-

zsef: Adalékok Máramaros tör-
ténetéhez (Máramarossziget, 
1909). 

Plotényi Nándor (Munkács, 
1844 — Bp., 1933). Hegedű- és 
zongoraművész. Gyermekkorá-
tól kezdve kedvelte a zenét, a 
hegedűt. A zene iránti szere-
tetét édesapjától örökölte. Ung-
váron elbűvölte Lechky Nándor 
gordonkajátéka, s zenei tanul-
mányok megkezdésére ösztö-
nözte. Prágában a legnagyobb 
hírű zeneiskolában szerezte ze-
nei ismereteit. Apja családjával 
Ungvárról Munkácsra költözött. 
Itt talált rá a fiatal tehetséges 
zenészre Reményi Ede zongora-
művész 1862-ben. Felismerte 
benne a tehetséget, magával vit-
te világ körüli útjára. Ahol fel-
léptek, mindenütt sikereket 
arattak. Reményi Edével együtt 
Beregszászban is hangver-
senyezett. 1865 nyarán együtt 
léptek fel Liszt Ferenccel Buda-
pesten, Esztergomban, Szek-
szárdon és Pécsett. Szekszárdon 
a nagy magyar zeneművész 
négykezest játszott Plotényivel, 
ezzel ismerte el az ifjú tehetsé-
get. Plotényi kiváló hegedűmű-
vész is volt. Liszt biztatására 
1867-től önálló hangversenye-
ket adott. Bécsi koncertjein 
Brahms kísérte zongorán. Fellé-
pett Európa más nagyvárosai-



ban is, járt Amerikában, Ázsia 
gyarmatosított helyein. Eljutott 
Skóciába, ahol megnősült. Fel-
esége Macalister Eugénia volt. 
1870-tól a magyar Nemzeti 
Színház első hegedűse lett. Ké-
sőbb huzamosabb ideig Francia-
országban élt, és visszavonult a 
hangversenyzéstől. Csak isme-
rősök szűk körében és jótékony-
sági esteken lépett fel. 1874-
ben Beregszászban a helyi 
műkedvelőkkel együtt adott 
hangversenyt. A kilencvenes 
évek elején visszatért Magyar-
országra. Budapesten és Ungvá-
ron élt. 1893. jűn. 3-án újból Be-
regszászba látogatott, s egy 
jótékonysági hangversenyen ját-
szott. 1896-ban Nagylázra köl-
tözött. Ettől fogva ott élt, te-
vékenyen részt vett Ungvár 
kulturális életében. Az első vi-
lágháború küszöbén a homonnai 
születésű Thomán Istvánnal, 
Liszt Ferenc tanítványával Bee-
thoven-műveket játszott Ung-
váron a Gyöngyösi István 
Irodalmi Társaság ungvári he-
lyiségében. 1930. január 23—i 
ungvári fellépése után Bartók 
Béla hosszabb időt töltött az 
idős hegedűművész társaságá-
ban. Plotényi halála előtt nem 
sokkal Budapestre költözött. Ze-
neszerzéssel is foglalkozott. Is-
mert Liszt Ferencnek ajánlott 

hegedűversenye és más hegedű-
kompozíciók. 1929-ben közzé-
tette Lisztről (rt visszaemléke-
zéseit. 

írod. Bereg, 1893. máj. 21.; 
Jurij Kacsij: Négykezest játszott 
Liszt Ferenccel (Kalendárium 
'81., Uzshorod, 1980). 

Poóts András (Edelény, 
1740—47 dec. 31. között — Ung-
vár, 1812). Ev. ref. lelkész, köl-
tő. Tanulmányait kitűnő ered-
ménnyel végezte a sárospataki 
ev. ref. főiskolán. 1774-ben kül-
földi tanulmányútra ment. 
1776-ban édesapja mellett Ti-
szanánán lett segédlelkész. Még 
ebben az évben feleségül vette a 
„ragyogó szépségű" Miskolczy 
Zsuzsannát, akivel szerencsétle-
nül végződött a házassága. 1777 
végén meghalt az apja, s 1778-
ban a gazdag jövedelmű tiszaná-
nai egyház lelkésze lett. Felesé-
ge azonban megszökött tőle és 
botrányos válópert indított elle-
ne, amely majdnem a lelkész 
teljes erkölcsi bukását okozta. 
Az asszony párthíveket szerzett 
magának a tiszanánaiak között, 
amivel megzavarta az egyház 
békéjét. Poóts összeütközésbe 
került híveivel, haragjában — 
megfeledkezve papi méltóságá-
ról — felszakította az egyház lá-
dáját, s abból az utcára dobálta 
ki az úrvacsorai szent edénye-



ket. Emiatt 1786. júl. 28-án 
Egerbe vitték és hat hónapi bör-
tönre ítélték, amit le is ült. A 
börtönben kezdett el verselni. 
Itt készítette el az Euryalus és 
Lucretia című költemény átdol-
gozását. Eszterházy Károly 
gróf, Heves megye főispánjának 
közbenjárására enyhítették és 
elviselhetőbbé tették a fogház-
büntetést, de el nem engedték. 
A börtönből kiszabadulva meg-
hagyták azt a jogát, hogy elfo-
gadhassa más egyház meghívá-
sát. Mivel nagy tehetségű és 
széles körű tudományos isme-
rettel rendelkező ember volt, 
akadtak pártfogói. Ezek közé 
tartozott báji Patay József, a ti-
száninneni egyházkerület fő-
gondnoka. Az ő lányainak dedi-
kálta az Euryalus és Lucretia 
magyar átdolgozását. Pártfogója 
volt Csízi János, az alsó-
zempléni egyházmegye esperese 
s ugyanazon egyházmegye jegy-
zője, Pálóczi György. Az ő köz-
reműködésüknek köszönhetően 
kiszabadulása után egy év múl-
va, 1788-ban a bodrogkeresz-
túri egyház hívta meg újra 
lelkésznek. Új hivatalában a tu-
dománynak és az egyház érde-
keinek élt: az egyházi épülete-
ket kijavíttatta, templomot 
építtetett, amelyet 1791. márc. 
20-án felszenteltetett. De bal-

szerencséje itt is utolérte. Egy 
tehetős zsidó asszony lányába 
lett szerelmes, s ezért megfosz-
tották prédikátori állásától. Egy 
évig ismét kenyér nélkül ma-
radt. Ekkor kétségbeesésében a 
katolikus hitre akart áttérni. 
1795-ben több ízben levelet írt 
Eszterházy Károly gróf egri püs-
pökhöz, hogy őt álláshoz segítse, 
de a püspök folyamodását és 
áttérési szándékát hidegen fo-
gadta. Ekkor az ungi ref. egy-
házmegyének 1796. jan. 27-én 
Cseppelyben tartott gyűléséhez 
fordult, s kérte az elhelyezését. 
Pártfogói közbenjárására így ke-
rült az Ung megyei pinkóci ek-
lézsiához. 1796. máj. 5-én az 
ungvári ref. egyház újonnan 
épült templomát ünnepélyesen 
felszentelte. Az ünnepi szónok-
lat megtartására a szegény pin-
kóci papot kérték fel. Nagy ha-
tású egyházi beszédének az lett 
a következménye, hogy 1797. 
jan. 11-én az ungvári egyház 
megválasztotta papjául. Ettől az 
időtől tekintélye egy darabig 
folyton emelkedett. Egyházme-
gyéje 1797-ben és 1798-ban őt 
jelölte ki a lelkészképesítési és 
felavatási vizsgák egyik cenzo-
rául. 1799. márc. 12-én a Bárt-
fán megtartott egyházmegyei 
gyűlésen az a megtiszteltetés 
érte, hogy a „tudományokbeli je-



les tehetségeire s más tekinte-
tekre nézve addig is, míg közvo-
tumok által választatna: az 
esperesi székhez való assessor-
sághoz kineveztetik." Ungvári 
hívei 1801. febr. 17-én a Bezón 
tartott egyházmegyei gyűlés elé 
vádlevelet adtak be ellene. A 
gyűlés a küldöttségre bízta az 
ügy kivizsgálását, amely az 
ugyanezen év ápr. 17-én Kisrá-
ton tartott gyűlés elé a papot 
végképpen kompromittáló jelen-
tést tett: „hogy a panaszkodók 
nem voltak kiengesztelhetők, 
különösen azt adván okul, hogy 
Poóts a Keresztúrból magával 
hozott menyecskével oly botrá-
nyos életet folytat, hogy ezen 
még a munkácsi görög katolikus 
püspök is megbotránkozott, e 
mellett a tarnóczi papnét is er-
kölcstelenségre tévelyítette, a 
hívek nejei közül is többeket 
csábítgat sat." Mindezek elle-
nére ekkor még nem mentették 
fel állásából. Régi érdemeire va-
ló tekintettel megmaradhatott 
Ungváron. De ez az ítélet csak 
még jobban felszította ellene 
Ungváron a kedélyeket, s Poóts-
ot is a szenvedélyes dulakodás 
terére ragadta. 1802. máj. 18-
án a Nyárádon tartott egyház-
megyei gyűlés elé az ungvári 
egyház tagjai még súlyosabb vá-
dakat sorakoztattak, s a pap hi-

ába igyekezett terjedelmes vé-
doiratban magáról elhárítani a 
vádakat, most már pervesztes 
lett, s elmozdították az ungvári 
egyházból. Poóts az egyházkerü-
lethez fellebbezett, és ez június 
11-én a jövő tavaszi választási 
gyűlésig meghagyta ungvári ál-
lását. 1803. márc. 24-én a mok-
csai egyház, különösen a Mok-
csay család hívta meg papnak, 
de ő nem akart az ungvári egy-
háztól távozni. Emiatt az egy-
házkerületi fegyelmi bíróság elé 
idézték, de ott nem jelent meg, 
aminek az lett a következmé-
nye, hogy a superintendentiától 
és abban a prédikátori hivatal 
folytatásától eltiltották. Mok-
csay János közbenjárására az 
egyházkerület júl. 11-én vissza-
vonta a kitiltó intézkedést, és 
megengedte, hogy Mokcsára 
mehessen lelkésznek. 1805. 
febr. 19-én már a mokcsai egy-
ház tagjai is panaszkodtak, 
hogy papjuk végképp feldúlta az 
egyház békéjét. 1806. márc. 13-
án a Palágyon tartott egyház-
megyei gyűlés elé „a jelenlevő-
ket könnyekig megindító levelet 
írt" a pap, melyben „30 eszten-
dei hivataloskodása alatt rajta 
elkövetett sokféle betegeskedé-
sekből származott elerőtlenedé-
se tekintetéből valami ideig, 
vagy talán végképpen is resig-



nálja papi hivatalát". 1806-ban 
állítólag a róm. kat. vallásra 
tért át és magányosan élt Ung-
váron haláláig. Édes Albert sze-
rint orosz pappá lett és a kitért 
zsidó lányt vette feleségül, s eb-
ből a házasságból született 
Poóts kapitány, akit Édes má-
sodéves professzor korában ta-
nított. Poóts András költemé-
nyeket írt a M. Hírmondóba 
(1785. 81. sz.), a Magyar Mu-
sába (1787). — M. Csenkeszfai 
Poóts András ifjúi versei. Két 
darab. (Pozsony és Komárom, 
1791. Első darab: Senai Lukré-
tzia, kinek törvénytelen életét 
és példás halálát Aeneas Sylvi-
us írásaiból magyar versekbe 
szedte egy Liber Baronissa 
parancsolatjára és most világ 
eleibe bocsátotta... Befejezte 
1787. jan. 5. egri börtönében. Az 
ajánlásban a költészet hasznos-
ságáról értekezik és annak ma-
gyarázatát írja meg, miért hogy 
a magyarok közt oly kevés a je-
les költő. Ism. Irodalomtört. 
Közi., 1896.); Század eleire 
készített papi, históriai és orá-
tori tanítás, mellyet az ungvári 
reformátusok templomában, 
mindenféle rangú s vallású 
számos gyülekezet hallatára élő 
szóval elmondott... a XIX. 
századnak első napján (Pest, 
1801). 

írod. Hadi és más nevezetes 
történetek, 1791. V.; Danielik: 
Magyar írók, II.; Toldy Ferenc: 
A magyar költészet története 
(Pest, 1867); Figyelő V., IX.; Fő-
városi Lapok, 1883. 76. sz.; Kat-
holikus Szemle, 1890.; Protes-
táns Szemle, 1890. 

Prerau Margit (Királyhel-
mec, 1909 — ?, 1944). Költő. 
Kiskereskedő családjából szár-
mazott, apja az első világháború 
rokkantja. Középiskolai tanul-
mányait szülőhelyén végezte. A 
30-as évektől a Magyar Nap és 
más lapok munkatársa. Tehet-
ségére Fábry Zoltán figyelt fel. 
Első verseskötete 1931-ben 
Kassán, a második 1938-ban 
Ungváron jelent meg. írt elbe-
széléseket és riportokat, ame-
lyekben a verhovinai ruszinok 
életét mutatta be. — M. Kiáltás 
(versek, Kassa, 1931); Minden 
pária nevében (versek, Uzsho-
rod, 1938); Két riport. Magyar 
Nap antológia 1936—1938 (Bra-
tislava, 1975). 

írod. Kató Pál: P. M. Minden 
pária nevében (Tátra, 1938. 5. 
sz.); Csanda Sándor: Első nem-
zedék (Bratislava, 1982); Sán-
dor László: A Kárpát-ukrajnai 
magyar könyv- és lapkiadás, 
nyomdászat és könyvkereskede-
lem 1918—1980-ig (Magyar 
Könyvszemle, Bp., 1983. 2. sz.); 



Dupka György: Prerau Margit-
ról (Kárpáti Igaz Szó, 1983. nov. 
12.); Kisebbségi ének a beregi 
rónán. Kárpátaljai írók antoló-
giája (1919—1944) (Ungvár— 
Bp., 1992). 

Рит János (?, ? — Bereg-
szász, 1883. júl. 20.). Költő. 
Tiszttartóként dolgozott az esz-
tergomi érseki uradalomban. 
Nyugalomba vonulása után te-
lepedett le Beregszászban. Köl-
teményeket és egy bohózatot írt 

a Regélőbe (1833), a Rajzolatok-
ba (1835), a Komáromi Értesítő-
be (1849), a Koszorúba (1840), a 
Komáromi Lapokba (1849), a 
Hölgyfutárba (1850), a M. írók 
Füzeteibe (1850), a M. írók Al-
bumába (1850). — M. László és 
Róza (románc 12 énekben, (Pest, 
1849); Irodalmi versek (Pest, 
1849). 

írod. Vasárnapi Újság, 1883. 
30. sz. 



R 

Rácz Béla (Kassa, 1899. 
febr. 13. — Bp., 1962. aug. 28.). 
Cigányprímás, nótaszerző. Kis-
gyermek korától édesapja zene-
karában muzsikált. Játszottak 
Milánóban, Stockholmban, 1908-
ban a londoni ipagyar kiállítá-
son. Az I. világháború után ele-
inte Radies Béla zenekarában 
játszotta a másodprimet. Önálló 
zenekart először Ungváron ala-
pított, aztán Budapesten muzsi-
kált. Legismertebb dala a Piros 
rózsák beszélgetnek. 

Rácz Demeter (Munkács, 
1710 — Munkács, 1782. ápr. 
11.). A Csernekhegyi kolostor 
tervezője és építtetője. Apja, 
Rácz György gazdag görög ke-
reskedő volt Munkácson, aki a 
Rákóczi-szabadságharc idején 
egy alkalommal Apostol nevű 
kereskedőtársával a császári se-
regeknek 80 ezer forintot köl-
csönzött. Apja halála után De-
meter gróf Károlyi Ferenc 

lovasezredében szolgált. Egy üt-
közetben megmentette Károlyi 
életét, lova hátára emelte a fő-
vezért és kiragadta az ellenség 
kezéből. A gróf azzal hálálta 
meg hőstettét, hogy kieszközölte 
a császártól az apja által adott 
kölcsön visszafizetését, neki 
ajándékozta vezendi birtokát és 
megtette jószágai igazgatójává, 
így nyerhette el a gróf sógornő-
jének, a gazdag Csáky kis-
asszonynak a kezét is. Csáky 
grófnő azonban hamarosan 
meghalt, s Rácz Demeter má-
sodszor a Dombródi család egyik 
leányát vette feleségül, de ez az 
asszony is elhunyt. Ezért kezdte 
el lelki vigasztalására 1766-ban 
építtetni a kolostort, amelyet 
hat év múlva fejeztek be. A ko-
lostor falai között helyezték 
nyugalomba annak építtetőjét 
is, aki végrendeletében tetemes 
összeget hagyományozott a ko-
lostor felett álló templom újjá-



építésére is. A templom alapját 
aztán 1798-ban Basilovits Iván 
rendfőnök alatt rakták le, s 
1804-ben fejezték be építését. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. 
III. к. (Ungvár, 1882). 

Rácz Pál (Munkács, 1888. 
jan. 31. — Bp., 1952). Tanító, 
író, újságíró, tanfelügyelő. Szat-
máron végezte a tanítóképzőt. 
1907-tól Beregszászban, Felső-
bányán, Nagybégányban és 
Ungváron tanított. Irodalmi 
munkásságát lírai alkotásokkal 
1906-ban kezdte. 1915—1919 
között munkatársa volt a buda-
pesti Élet című szépirodalmi fo-
lyóiratnak. Ungváron aktív tag-
ja lett a Gyöngyösi Irodalmi 
Társaságnak. 1918. nov. 17-tól 
1919. nov. 9-ig a Határszéli Új-
ságot szerkesztette. 1919-ben a 
csehszlovák hatóságok elbocsá-
tották állásából. 1920-ban meg-
alapította, s 1938. nov. 10-ig 
szerkesztette a Kárpáti Magyar 
Hírlapot. 1938—44 között Ung-
vár város és Ung megye tanfel-
ügyelője volt. 1921—38 között a 
Prágai Magyar Hírlap ruszinsz-
kói szerkesztőjeként tevékeny-
kedett. Munkatársa volt a Ma-
gyar írásnak, 1940—41 között a 
Határszéli Hírlapnak, 1938 no-
vemberéig a Kárpáti Magyar 
Gazdának. Tagja volt a buda-

pesti Országos Gárdonyi Irodal-
mi Társaságnak, a kassai Ka-
zinczy Irodalmi Társaságnak. 
1945 után Magyarországra köl-
tözött. 1945—47-ben a miskolci, 
1948-ban a budapesti tankerü-
leti főigazgatóságon dolgozott. 
Az igen termékeny és népszerű 
írót a kisebbségi magyar sajtó-
ban a „szlovenszkói Gorkij"-
ként emlegették. Novellistaként 
elsősorban az élet számkivetett-
jei felé fordult. Ábrázolásmódja 
naturalizmusba hajló. Kedvelte 
a furcsa, esett figurákat. Regé-
nyei a két világháború közötti 
csehszlovákiai magyar irodalom 
számottevő alkotásai közé tar-
toztak. Kapcsolatban állt a kár-
pátaljai irodalmi élet több sze-
mélyiségével. Barátja volt Mécs 
László. 1926 novemberében ő kí-
sérte el Móricz Zsigmondot ung-
vári, munkácsi és beregszászi 
előadókörútjára. Tanfelügyelő-
ként a kárpátaljai magyar isko-
lák szervezési kérdéseivel fog-
lalkozott. Részt vett a magyar 
politikai pártok választási har-
caiban is. — M. Bereg vármegye 
földrajza és történelme (iskolai 
vezérkönyv, 1910); Családi Nap-
tár az 1920-ik szökőévre (Ung-
vár, 1919); A rongyszedő és más 
elbeszélések (Ungvár, 1921); 
Furcsa emberek (elb., 1924); A 
könyvnyitó asszony (г., Berlin 



—Pozsony, 1926); A szomorú 
ember (r, Kassa, 1928); Han-
gyaboly (r, Arad, 1934); A gép 
(r, Prága, 1934); A bányarém 
(r, Kolozsvár, é. п.); A nagy cél 
(Kézirat). 

írod. Reményik Sándor: R. P. 
(Pásztortűz, 1923); Galamb 
Sándor: R. P. (Napkelet, 1925); 
Karácsony Sándor: R. P. (Pro-
testáns Szemle, 1926); Fábry 
Zoltán: R. P. A könyvnyitó 
asszony (A Reggel, 1926. júl. 2 , 
150 sz.); Jancsó Elemér: R. P. 
(Pásztortűz, 1928); Fábry Zol-
tán: R. P. öröme (Magyar Nap, 
1936. márc. 7 , 5. sz.); S. Bene-
dek András: Magyar irodalom a 
Kárpátontúlon a két világhábo-
rú között (A Kárpáti Kalendári-
um Irodalmi Melléklete. 1971. 
Uzshorod); Kisebbségi ének a 
beregi rónán. Kárpátaljai írók 
antológiája. (1919—1944.) 
(Ungvár—Bp, 1992). 

Radán Balázs (?, ? — Bereg-
szász, 1553. máj. 8.). Enekszer-
zó', a reformáció terjesztője. 
1548-tól Beregszászban volt re-
formátus lelkész. Az о ideje 
alatt, 1552-ben tartották a be-
regszászi zsinatot, amelyen: „1. 
az Úrvacsorájáról való hitága-
zat megvizsgáltatott; 2. a fülbe 
való gyónás eltöröltetett; 3. 
megállapíttatott, miképp pótol-
hassák szegényebb egyházak 

szolgáinak jövedelme; 4. az el-
rontott oltárok helyreállítása 
megtiltatott, a létezőknek a 
meghagyása pedig, ha a hívek 
kívánják, megengedtetett; azon-
ban a lelkészeknek szívökre köt-
tetett, hogy híveiket jobb érte-
lemre buzdítsák". Radán Balázs 
készítette 1549-ben a régi ref. 
énekeskönyvekben a 280. dicsé-
retet, a „Háborúságnak idején 
való könyörgés"-t, melynek kez-
dete: „Buzgó szívvel te fiaid, ke-
gyes Atyánk, könyörgünk". (Ki-
adása: Régi Magyar Költők 
Tára, IV.). A szerző neve a vers-
fejekből olvasható ki. A költe-
mény 12 strófából áll. Radán 
Balázst Beregszászban az elfog-
lalt katolikus nagytemplomban 
egy szerzetes nyíllal lelőtte. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Horváth János: 
A reformáció jegyében (Bp, 
1953). 

Ráday Pál (Losonc, 1677. 
júl. 2. — Pécel, 1733. máj. 20.). 
Kuruc diplomata, II. Rákóczi 
Ferenc kancellárja. 1703-ban 
csatlakozott Rákóczihoz. 1707-
ben erdélyi alkancellár, a kuruc 
tisztképzést szolgáló Nemesi 
Compánia auditora. 1709-ben a 
kuruc hadikancellária vezetője, 
Rákóczi egyik legközvetlenebb, 
legbizalmasabb munkatársa-



ként többször tartózkodott a fe-
jedelemmel együtt Munkácson, 
Ungváron. A kuruckor legna-
gyobb publicistája volt. Ő írta a 
külföld tájékoztatására készült 
kiáltványokat és röpiratokat — 
többek között Rákóczi híres 
munkácsi kiáltványát is — (Ma-
nifestum, 1704; Explosio, 1706; 
Responsio, 1706 stb.), szerkesz-
tette a kurucok újságját, a Mer-
curius Veridicust. A fejedelem 
megbízásából többször járt kö-
vetségben. 1707-ben Nagy Pé-
ter cárt kereste fel. Rákóczival 
együtt ment Lengyelországba 
1711-ben, de Sztrijből Debre-
cenbejött Pálffyhoz békealkudo-
zásra. A szatmári béke után kü-
lön amnesztiával tért haza 
Galíciából. Nógrád megye or-
szággyűlési követeként részt 
vett az 1712—15-i, 1721—23-i 
és az 1728—29-i ország-
gyűlésen. A ref. egyház első 
egyetemes főgondnoka volt. 
Több vallásos munkát írt. Le-
rakta az alapját a híres péceli 
Ráday-könyvtárnak. Támogat-
ta Pápai Páriz Ferenc szótárá-
nak kinyomtatását, Bél Mátyás 
tudományos és Mányoki Ádám 
művészi tevékenységét. — M. 
Ráday Pál iratai (Kiadta: Benda 
Kálmán, Esze Tamás, Maksay 
Ferenc, Pap László I—II., Bp., 
1955—61). 

írod. Kazinczy Ferenc: A Rá-
dayak (Felsőmagyarországi Mi-
nerva, 1827. 11., 1227. old.); 
Gorzó Gellért: R. P. (Bp., 1915); 
Bottyán János: R. P. (Ref. Egy-
ház, 1954). 

Rákóczi-eposz (XVII. szá-
zad). Ismeretlen szerzójű törté-
nelmi témájú mű. Öt részben 
beszéli el II. Rákóczi György 
hadjáratainak történetét. Szól 
az 1653. évi moldvai, majd az 
1655. évi havasalföldi hadjárat-
ról. Részletesen beszámol a feje-
delem 1657-es lengyelországi 
hadjáratáról. A hadjárat meg-
kezdése előtt a fejedelem sere-
geit a máramarosi Visknél álló 
táborába hívta össze január 14-
re. „Szertelen keminy tél érke-
zik azonban, Boreas soha sem 
futt haragosabban". A seregek 
nem nagy kedvvel indultak a 
harcba. A táborba érkező orosz 
követ „nagy kötés nusztokat ho-
zott ajándékba", hogy megpró-
bálja lebeszélni tervéről Rákó-
czit, ne tegye kockára a hazát és 
népét. A fejedelem azonban sen-
kire nem hallgatott. Rettenetes, 
fergeteges időben kelt át a 
Priszlopon és a Beszkideken. 
Míg ő hadaival Lengyelországot 
járta, a Lubomirski vezette len-
gyel seregek júniusban végig-
pusztították Bereg, Ugocsa és 
Szatmár vármegyét. Az eposz 



utolsó részéből II. Rákóczi 
György sebesülését és halálát, 
majd Rákócziné siratóját ismer-
hetjük meg. A mű feltehetően 
1674 körül keletkezhetett. Az is-
meretlen szerzőről is igen keve-
set tudhatunk meg a műből. 
„Minthogy nagy rokonszenvvel 
nyilatkozik Báthori Zsófiáról, a 
szerző személyét az ő udvará-
ban, az ő környezetében kell ke-
resnünk". Báthori Zsófia pedig 
férje halála után rekatolizált, fi-
át, Ferencet is áttérítette, és a 
munkácsi várba költözött. 

írod. Rákóczi-eposz (Sajtó alá 
rendezte Szigeti Csaba, Bp., 
1988). 

Rákóczi Ferenc, I. (Gyulafe-
hérvár, 1645. febr. 24. — Mako-
vica, 1676. júl. 8.). Erdélyi feje-
delem, II. Rákóczi György és 
Báthori Zsófia fia. Még apja éle-
tében, 1652-ben fejedelemmé 
választotta az erdélyi ország-
gyűlés, de 1660-ban apja halála 
után nem foglalhatta el a trón-
ját. Anyjával együtt magyaror-
szági birtokaikra vonultak 
vissza, főleg Munkács várában 
éltek. 1666-ban feleségül vette 
Zrínyi Ilonát, s ezáltal bekap-
csolódott a Wesselényi-féle fő-
úri összeesküvésbe. 1670-ben 
fegyverrel szállt szembe a csá-
szárral. Anyja ellenezte tettét, s 
amikor Ónod, Kálló és Szendrő 

elfoglalása után Munkács várá-
hoz közeledett, zárt kapukkal és 
ágyúlövésekkel fogadta. Apósa, 
Zrínyi Péter elfogatásának híré-
re letette a fegyvert, s a munká-
csi várba menekült. Anyja itt 
szinte fogolyként vigyázott rá, s 
csak ellenreformációs érdemei-
ért és négyszázezer forint lefize-
tése után kapta meg számára a 
császár kegyelmét. Az ifjú Rá-
kóczi mindaddig a beregszent-
miklósi kastélyban rejtőzött, 
míg 1671. jún. 3-án „nemes 
Ungh vármegyében Ungvárt ce-
lebráltatott generális gyűlésben 
publikáltatott az őfelségétől Rá-
kóczy Ferenc fejedelemnek 
adott grácia ő felsége levele ál-
tal". Később családjával a mako-
vicai várba költözött, s távol tar-
totta magát a politikától. A 
seregében felkeltek nagy része 
Máramarosba és Erdélybe me-
nekült. Közülük sokan azzal 
gyanúsították, hogy elárulta 
ügyüket a császárnak. Hazasze-
retetét és bátorságát jelzi azon-
ban, hogy anyja akarata és csá-
szárhűsége ellenére is fegyvert 
fogott a hazájáért, mert megér-
tette: „Nincs több egy magyar 
hazánál, melynek hátramara-
dott részecskéire is száját tátja 
a pogány". 

írod. Kárpáthy-Kravjánszky 
Mór: I. R. F. katholizálásának 



politikai vonatkozásai (Bp., 
1940). 

Rákóczi Ferenc, II. (Borsi, 
1676. márc. 27. — Rodostó, 
1735. ápr. 8.). Erdélyi fejedelem 
(1704—1711), a magyarországi 
szövetkezett rendek vezérló' fe-
jedelme (1705—1711), a Habs-
burgok elleni kuruc szabad-
ságharc vezére, I. Rákóczi 
Ferenc és Zrínyi Ilona fia. Né-
hány hónapos volt, amikor édes-
apja meghalt. Anyjával ekkor 
Munkács várába költöztek, de 
nem maradtak ott csak 1677 vé-
géig. A kis Rákóczi a következő 
éveket Sárospatakon töltötte. 
1680-ban meghalt nagyanyja, 
Báthori Zsófia, s ekkor ismét 
Munkács lett a lakhelyük. Zrí-
nyi Ilona a munkácsi vár őrsé-
gét a maga és gyermekei hűsé-
gére feleskette. A várban 
nevelkedett aztán tovább a kis 
Rákóczi. Mesés örökség maradt 
rá Báthori nagyanyjától. A 
munkácsi várba befalazott kin-
csekről beszéltek, amely mind 
Ferkét illeti meg, ha felnő, hogy 
Lengyelország gazdag királya 
legyen. Hároméves korában 
már lovagolni tanult, ötéves 
volt, amikor anyja nevelését fér-
fiakra bízta. KÓrössy György lett 
a kamarása, nevelője pedig Bár-
kány János Ferenc-rendi szer-
zetes. Munkács városában eb-

ben az időben jó iskola műkö-
dött, a város lakói között sok 
volt a nemes ember, a várbeli 
katonák fiai is a városi iskolába 
jártak, de Zrínyi Ilona fia mellé 
külön tanítót fogadott. Bárkány 
képzett ember, később diplomá-
ciai feladatot is ellátott Zrínyi 
Ilona megbízásából, s tudatában 
volt, hogy fejedelmet bíztak 
gondjaira. A kis Rákóczi ábécés 
könyvének első lapjára ilyen 
ajánlást írt: „A bölcsességhnek 
kezdete az Úr félelme. Kitűl 
mindennémű ioknak áldását kí-
vánnia Pr. Bárkány János az 
Méltóságos és Ngos nevendék 
Feiedelmi nagy Rákóczy Famili-
ak méltóságos csemeteire Rá-
kóczy Ferkere". 1681 karácso-
nyára Zrínyi Ilona leköltözött 
gyermekeivel a szentmiklósi kas-
télyba. Itt készítették elő Thö-
köly Imrével kötendő házassá-
gát, ami az ország ügyét is 
szolgálta. A kis Ferkó együtt 
nőtt a tudattal, hogy az ő csa-
ládjukban a legfőbb úr az „or-
szág", a „szabadság", az „ügy". 
Az eküvőt 1682. jún. 15-én 
tartották. Rákóczi Munkácsról 
nagybátyjával, Zrínyi Jánossal 
Leleszig lovagolt a vőlegény elé. 
Az esküvőt „nemzeti szokás sze-
rint, ünnepies szertartással és 
nagy eszem-iszommal, pazar 
fénnyel tartották meg." Amikor 



Thököly berendezkedett a mun-
kácsi várban, megváltozott a kis 
Ferenc körül a világ. Hadna-
gyok, ezereskapitányok, köve-
tek jöttek-mentek. Új nevelőt is 
kapott. Latinra fogták. Tanítója 
Badinyi János lett. Mostoha-
apja a kis Rákóczit gyakran el-
vitte magával a táborba, hogy a 
keze alatt nevelkedjék. A török-
kel szövetkező Thököly csillaga 
azonban hamarosan lehanyat-
lott. „Munkácsi várunkban ke-
restünk biztonságot... — írta 
ezekről az időkről később vallo-
másaiban a fejedelem. — Thö-
köly úgy látta jónak, hogy anyá-
mat otthagyva segítségért vagy 
tanácsért Váradra menjen, az 
Erdélyt határoló hegyek lejtőjén 
emelkedő nagy török erődbe. Te 
jól tudtad, Uram, de,én akkor 
nem is sejtettem, csak később 
mondta el nekem egy bizalmas 
tanácsosa, hogy elhatározta, 
magával visz, mert mint mond-
ta, ügyei rosszul álltak, és el 
volt rá szánva, ha a törökök ké-
telkednek hűségében, kész mint 
túszt Konstantinápolyba külde-
ni..." 1685 október elején mene-
kültek Munkácsra. Felső-Ma-
gyarország Munkács kivételével 
Lipót császár birtokába került. 
1685 novemberében Caraffa 
gróf, majd Caprara császári tá-
bornok ostrom alá fogta Mun-

kács várát. Rákóczi édes-
anyjával együtt élte át az ostro-
mot, amint az ellenség ágyúkkal 
lőtte a várat, amint az egyik 
szolgálólányt mellettük találta 
el egy felrobbant gránát szilánk-
ja, amint bombák röppentek az 
épületekre. Az 1686-os ostrom-
napló megemlítette, hogy a feje-
delemúrfi megtekintette, lóhá-
ton körbejárta a várat, s az 
őrség díszlövéssel üdvözölte őt. 
1686. máj. 22-én Ilona napján 
verssel köszöntötte édesanyját a 
tízesztendős fiú: „Rabság bilin-
cseit kerülő magyarság Egy 
Munkács várában szorult az 
szabadság, Kit egy Zrínyi-szivű 
tartott meg asszonyság. Hol 
vagy s hálát nem adsz az egész 
magyarság?" Miután Zrínyi Ilo-
na sehonnan nem várhatott se-
gítséget, 1688. jan. 17-én Caraf-
fa Antal grófnak kénytelen volt 
feladni a várat. A fiatal Rákóczi 
elhagyta Munkácsot, gyermek-
kora legnagyobb eseményének 
színhelyét, s tudta, Munkács 
védelme a balszerencsés vég 
ellenére is dicső küzdelem volt. 
12 éves korában szakította el 
családjától a bécsi udvar, és 
Csehországban a neuhauseni je-
zsuitáknál neveltette, hogy 
nemzetétől elidegenítse. Gyám-
ja, Kollonich Lipót érsek szeret-
te volna, ha a fiatal herceg maga 



is szerzetessé lesz, de Rákóczi 
1692-ben kivonta magát a 
gyámkodás alól, Bécsben élt, 
majd 1693-ban egyéves itáliai 
útra ment. 1694-ben feleségül 
vette Sarolta Amáliát, a hes-
sen-rheinfelsi uralkodó lányát. 
1694. máj. 25-én iktatták be 
Rákóczit Sáros vármegye örökös 
főispánságába. Amint visszatért 
szülőföldjére, tapasztalhatta a 
lakosságra nehezedő elnyomást, 
a jobbágyok nyomorát. 1697-
ben a hegyaljai felkelés paraszt-
vezérei felkérték a vezérség el-
vállalására, de ez elől kitért és 
Bécsbe ment. A felkelést követő 
véres megtorlások is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy főleg az ungi fő-
ispán, gróf Bercsényi Miklós rá-
beszélésére cselekvésre szánta 
el magát. 1700. nov. l-jén leve-
let küldött a francia királyhoz. 
Longueval, a megbízott azonban 
Bécsbe juttatta levelét. Rákóczi 
értesülvén Longueval elfogatá-
sáról, abban reménykedett, 
hogy az nem árulja el titkát. 
1701 márciusában még Mun-
kácsra is átrándult ügyeit intéz-
ni. 1701. máj. 29-én azonban sá-
rosi várában letartóztatták és a 
bécsújhelyi börtönbe vitték, 
ahonnan felesége és az őrzésé-
vel megbízott Lehmann Gott-
fried kapitány segítségével 
1701. nov. 7-én megszökött és 

Lengyelországba menekült. A 
magyar határhoz közeli Brezan 
várában Sieniawski belzi palatí-
nus birtokán talált menedéket. 
Itt keresték fel 1703-ban a ti-
szaháti felkelést szervező Esze 
Tamás és Kis Albert követei, 
Pap Mihály és Bige György. Első 
küldetésükre azonban Rákóczi 
nem fordított figyelmet, ezért 
húsvét táján a követek ismét 
Lengyelországba mentek részle-
tesebb utasítással. Biztosították 
Rákóczit, hogy a napról napra 
nyugtalanabbá váló nép egytől 
egyig kész fegyvert ragadni. Ek-
kor Rákóczi, hogy meggyőződjék 
az ügy és a hangulat valódi ál-
lásáról, a követek kíséretében 
elküldte Magyarországra Bar-
vinszky nevű tisztjét bizonyos 
levelekkel. Rákóczi emberét 
mérhetetlen lelkesedéssel fo-
gadták, s a beregi erdőben gyü-
lekező felkelők elhatározták, 
hogy a visszaküldendő két követ 
pünkösd ünnepére Rákóczitól 
zászlókkal és kiáltványokkal 
térjen haza. Rákóczi elfogadta a 
felkelők felkérését, s amíg maga 
is személyesen megérkezik, 
több aranyos zászlót küldött a 
kurucoknak ilyen felirattal: „F. R. 
de F. V. S. R. I. P. (azaz: Fran-
ciscus Rákóczy de Felső Vadász, 
Sacri Románi Imperii Princeps), 
Cum Deo pro Patria et Liberta-



te". Ó és Bercsényi nyílt levelek-
ben segítséget ígértek a felke-
lőknek. Esze Tamás Tarpán, 
Váriban és Beregszászban ki-
bontotta a felkelés zászlaját mi-
előtt még Rákóczi megérkezett 
volna. A bereg megyei nemesség 
Csáky István vezetésével meg-
próbálta megakadályozni a fel-
kelést, de a mindinkább na-
gyobb méreteket öltő lázadás 
elől Szatmár megyébe mene-
kült. 1703. jún. 6-án Károlyi 
Sándor az ugocsai és szatmári 
nemeshaddal Dolhánál szétver-
te a kurucok csapatait. Rákóczi 
1703. jún. 16-án maga is bejött 
az országba. Klimencre érke-
zett. Ide rendelte az Esze Tamás 
és Kis Albert vezette csapato-
kat. Esze Tamást kinevezte eze-
reskapitánnyá, s valamennyire 
rendbeszedte a szétzüllesztett 
csapatot: „Két napot töltöttem 
ezekkel a különböző foglalatos-
ságokkal, de addigra érkezésem 
híre elterjedt a munkácsi her-
cegségben, és alig lehet elkép-
zelni azt a buzgalmat és örömöt, 
amely a népet mindenfelől hoz-
zám vonzotta. Bandákban jöt-
tek, és amikor messziről meglát-
tak, letérdeltek, és orosz módra 
keresztet vetettek. Bőven hul-
latták örömkönnyeiket, és ez ki-
fakasztotta az én könnyeimet is. 
E nép buzgalmának és szere-

tetének nem volt elég, hogy ké-
pessége szerint ellátott élelmi-
szerrel, hanem hazaküldték 
asszonyaikat és gyerekeiket, be-
álltak a katonáim közé, és soha-
sem hagytak el. Puskák hiányá-
ban kardokkal, vasvillákkal és 
kaszákkal fegyverkeztek fel, és 
kijelentették, hogy velem akar-
nak élni-halni". Két nap alatt a 
sereg 3000 emberre szaporodott. 
Rákóczi gyakorlatlan hadával 
jún. 26-án megérkezett Mun-
kácsra. Nem tartott a munkácsi 
császári őrségtől, amely 500 né-
met gyalogból állott, mert egy 
részük rokkant volt, más részük 
meg a városba házasodott, s 
nem volt ügyének ellensége. A 
lovasságot azért tüntetésül a 
vár alatt gyakorlatoztatta, a 
gyalogságot meg a városban 
szállásolta el. Másnap, jún. 27-
én a kiküldött előőrsök értesí-
tették Rákóczit, hogy a közeli 
Szerednyére egy század német 
lovasság érkezett lőporos ko-
csikkal, de az ellenség bevette 
magát a szerednyei várba, s a 
kurucok sikertelenül próbálkoz-
tak a vár felgyújtásával. Erre a 
napra keltezte és Munkácson 
szerkesztettnek tüntette fel Rá-
kóczi híres felhívását, amely az 
ismert „Recrudescunt inclitae 
Hungáriáé gentis vulnera" sza-
vakkal kezdődik. Munkácson 



azonban nem merte seregével a 
hír szerint Ungvár felől érkező 
Montecuccoli vasas ezredét be-
várni, hanem hadi csel, oldal-
támadás ürügye alatt a 
szentmiklósi kastélyba küldte 
csapatainak fegyvertelen részét. 
A városban hadainak baltával, 
kiegyenesített kaszával gyen-
gén felfegyverzett része maradt. 
Hajnalban, jún. 28-án, a Lator-
ca felől egy császári lovas csapat 
támadta meg a várost. Rákóczi 
éppen öltözködött a védtelen, 
csak sövénnyel kerített, szalmá-
val fedett házában, amely a mai 
Rákóczi-kastély helyén állt, 
amikor látta, hogy lovassága ro-
han az előőrsök védelmére. A 
gyalogság az udvaron maradt 
felállítva. A lovasságot azonban 
hamarosan visszaszorították a 
németek, s megtámadták Rá-
kóczit, aki Majos Jánossal és né-
hány lovassal lóháton a kitárt 
kapuban állt. Majos Quirinivel, 
a kapitánnyal csapott össze, s le 
is győzte ott helyben. Még 30 né-
met esett el, amikor a meghök-
kent század a temetőben foglalt 
állást, s közben gyújtogatni 
kezdte a várost. Rákóczi kényte-
len volt gyakorlatlan seregével 
visszavonulni Szentmiklós felé. 
Munkácsról elmenekülve a feje-
delem a lengyel határok felé 
igyekezett, nehogy az ellenség, 

vagy az ellene felkelt márama-
rosi nemesség útját állhassa. A 
nép hangos jajgatással siratta, 
mert az a hír terjedt el róla, 
hogy elesett a csatározásban. 
Szentmiklóson magához vette 
fegyvertelen embereit, és két 
nap múlva Zavadkára érkezett. 
Júl. 4-én itt találkozott gróf 
Bercsényi Miklóssal, aki a kijevi 
palatínustól nyert két század ro-
mán és ugyanennyi lovas meg 
két század Viszniveczky herceg 
által vezényelt katonával és né-
mi pénzzel érkezett meg. Ekkor 
Rákóczi két havi zsoldot osztott 
ki, s az idegeneken kívül meg-
maradt 2 ezer gyalog és 400 fő-
nyi lovas sereggel visszafordult. 
Kikerülve Munkácsot a hátme-
gi, bródi s borzsai völgyeken át 
Beregszász felé húzódott, azzal 
a céllal, hogy a beregszászi őr-
séget megverve, a tőlük elvett 
hajókon átkelhessen a Tiszán. 
Júl. 8-án Rákóczi Polyánkán tá-
borozott. Innen érkezett reggel-
re Beregszász közelébe. Ekkor 
tudta meg, hogy 25 német és 
ugyanannyi magyar lovas volt 
csupán figyelmeztetőnek elhe-
lyezve a városban, a sereg többi 
része a Tiszán túl tanyázott. Rá-
kóczi júl. 14-én Becsnél lovassá-
gával megtámadta az elsáncolt 
révet, amit csak 15 gyalog né-
met őrzött. Közben a Bereg-



szászból jött 50 császári katona 
észrevette Rákóczi csapatait, a 
folyó kanyarulatába húzódott, 
ahol védve volt a túlsó parton ál-
ló német és magyar gyalogság 
tüze elöl, lőni kezdte hát a kuruc 
lovasokat. A kurucok azonban 
megrohanták a katonákat, szét-
zavarták őket. Egy részüket a 
Tiszának szorították, ahol a víz-
ben lelték halálukat, más részü-
ket pedig futás közben levágták. 
Eközben megszökött Rákóczi se-
regéből egy elfogott német trom-
bitás, s emiatt a kurucok attól 
tartottak, hogy ha elárulja sere-
gük csekély létszámát, újabb tá-
madásnak lesznek kitéve. Rá-
kóczi ezért csapataival estére 
Vári városba húzódott, hogy a 
Borzsa folyó által fedezve le-
gyen. Megszállotta a hidat, fá-
radt serege lenyugodott, de Be-
regszászból hírül hozták, hogy a 
munkácsi őrség érkezett oda. 
Erre Rákóczi felriasztotta kato-
náit és leromboltatta a hidat. 
Bercsényi azt ajánlotta, hogy 
meneküljenek újból vissza a he-
gyek közé, de a magyar lovasság 
ösztönzésére Rákóczi elhatároz-
ta, hogy itt marad s kierőszakol-
ja a Tiszán való átkelést. Még 
az éjjel hírét vette, hogy Bereg-
szászba csupán egy század jött 
kémlelődni, de azonnal vissza is 
sietett a várba. Reggelre arra az 

örvendetes hírre ébredt a sereg, 
hogy Csáky István bandériuma 
és a németek a Tisza túlsó part-
járól szintén elhúzódtak Szat-
már felé, miután elsüllyesztet-
ték hajóikat. Mint később 
kiderült, a megszökött német 
trombitás által terjesztett hír 
miatt vonultak el, mert az 
ugyanis negyvenezerre mondta 
a nép szavának hitelt adva a 
magyarok bátor és jól felfegy-
verzett hadának a számát. Rá-
kóczi seregei átkelhettek a Ti-
szán. Esze Tamás még júl. 
16-án elindult az e vidékről ösz-
szeállított ezreddel Namény 
felé, de Rákóczi csapatai már 
júl. 19-én Ecsed táján is szá-
guldoztak. A nép mindenütt 
örömmel özönlött zászlaja alá. 
Tábora néhány nap alatt nyolc-
vanezerből. álló hadtestté növe-
kedett, hamarosan elfoglalták a 
Tiszántúlt, őszre pedig már 
megindult a köznemesség töme-
ges csatlakozása is hadsere-
géhez. 1704-re szinte az egész 
ország a kurucok birtokába ke-
rült. Rákóczi három bereg me-
gyei zászlóaljjal Ilosvay Bálintot 
küldte a huszti vár kézrekeríté-
sére, a munkácsi vár bevételével 
pedig Majos János ezereskapi-
tányt bízta meg. A munkácsi vá-
rat 1704 februárjában vették be. 
Munkáccsal együtt az ungvári 



vár is meghódolt. Rákóczi maga 
vezette a Tiszántúli és a Duna— 
Tisza közi hadjáratot, Tokaj, 
Szatmár, Szeged, Esztergom vá-
rának ostromát, a nagyszomba-
ti, a pudmarici, a zsibói, a tren-
csényi és a romhányi csatákat. 
1704. júl. 8-án a gyulafehérvári 
országgyűlés Erdély fejedelmé-
vé választotta, a beiktatására 
azonban csak 1707. ápr. 5-én 
kerülhetett sor a marosvásárhe-
lyi országgyűlésen. 1705 szep-
temberében a szécsényi ország-
gyűlés a szövetkezett rendek 
vezérlő fejedelmévé tette. Rá-
kóczi 1703 óta csupán 1705 
végén tért vissza Munkácsra. 
December 20—21-én Bereg-
szászban tartózkodott, s innen 
ment Munkácsra, hogy a vár 
erődítési munkálataival foglal-
kozzék. 1705 végén Erdélyből 
visszatértében dec. 21-én szin-
tén Beregszászból rendelte el a 
személyenkénti felkelést. 22-én 
Munkácsra érkezett, s itt töltöt-
te az újévi ünnepet. Idejét vadá-
szattal foglalta el. Január else-
jén indult Kaszonyba, ahonnan 
Tiszaszalkára ment, de 5-én 
már megint Munkácson volt, 
ahonnan 8-án Halason át Tokaj 
és Miskolc felé utazott. Az 1707. 
esztendő elejét is Munkácson 
töltötte. Még dec. 28-án megér-
kezett s csak január 10-én in-

dult Tornára, majd Rozsnyóra, 
ahol február közepéig időzött. 
Február 22-cn ismét Munká-
cson tartózkodott és egészen 
márc. 13-ig mulatott a város-
ban. Ittléte alatt sürgette a vár 
erődítését, Ugocsából munkáso-
kat rendelt a munkálatokhoz. 
Ekkor látogatta meg Sieniaws-
ka hercegnő, aki a munkácsi 
hercegséggel határos szkolei jó-
szágáról rándult át Munkácsra. 
Fényes fejedelmi kíséretével 
Rákóczi az ónodi ország-
gyűlésről is Munkács városába 
jött. Jún. 7-én Putkahelmecen 
Bercsényivel és gróf Barkóczy 
Ferenccel találkozott. 9-én ér-
kezett vadászgatva Munkácsra. 
Beniczky Gáspár, a fejedelem 
titkára így örökítette meg itteni 
napjait: „Az nap ebéd után meg-
nézte a Pogány Ádám lovász-
mestere által a fejedelem részé-
re hozott lovakat. 10-én 
gazdasági ügyekben értekezett 
Krucsay Márton tisztfóhökkel, 
majd meg visszatérvén, ebéd 
után a vár körüli erődítéseket 
megszemlélte. 11-én pontosan 
vette szemügyre a vár belső ré-
szét, s a kijelölt műveletek foly-
tatását sürgeté. 12-én délig va-
dászott, ebéd után magánosan 
dolgozott fejérházában, hol ittlé-
te alatt rendesen szállva volt. 
13-án reggel ismét vadászott 



délig, megnézvén elébb a várat. 
14-én megnézte lovait, amint 
reggel és este a hűvösön gyako-
roltattak; majd vadászni ment, 
onnét visszajővén délután egy 
kis déli álmot aludt; azután a 
kertbe lemenvén, Bethlehem 
Farkas latin nyelven írt Ma-
gyarország történelmét olvas-
tatta magának, végre titkárai 
előadásait elintézte. 15-én szo-
kása szerint jókor reggel felkel-
vén, az ablakból szemlélte a lo-
vak execitiumait. Az nap sok 
szép karabélyt és pisztolyokat 
hoztak Danczkáról. Az nap este 
6 órakor megindult Bercsényi-
hez Ungvárra, és éjfél után ért 
oda. 18-án visszamenőben az 
esós idóUen elkésvén, szered-
nyei kastélyában meghált, hon-
nan másnap 8 órakor ide érke-
zett. 20-án postanap lévén, 
magánosan írt és határozatot 
adott ki." „4-én a fejedelem a 
karabélyos sereggel és nagy 
pompával Ungvárra ment az 
orosz cár követe, David Ivano-
vics Corbea elé, akivel tárgyalá-
sokat folytatott a lengyel trón 
elfoglalása ügyében. Majd egy 
egész óráig magánosan valő pro-
positiója és a fölséges fejedelem 
replicája után ezen követ úr is 
kijött, és azon hintóba beülvén, 
alá a városra maga szállására 
sok udvariak által elkísérte-

tett." Néhány óra múlva a „mos-
qua cár követtye újonnan feljött 
és sokáig mind a két követ úr a 
fölséges fejedelemmel és méltó-
ságos fógenerális úrral beszél-
getvén, majd három óra tájban 
délután asztalhoz leültenek." Az 
ebéd trombita, dob és más har-
sány zene mellett 7 óráig tar-
tott, majd tánc kezdődött, s a 
felséges fejedelemnek „extraor-
dinarie való jó kedve lévén, so-
káig táncolt", akárcsak Bercsé-
nyi is, éjfél után két óráig. A 
fejedelem 28-án tért vissza 
Munkácsra. Aug. 4-én fogadta 
Károlyi Sándort, majd aug. 6 -
án Abaújvár felé elutazott. Ez 
év dec. 21-én Sárospatakról 
egész fejedelmi udvarával és 
gránátosaival indult el s 22-én 
ért Nagydobronyba. Innen 23-
án az istentisztelet után indult 
el és délután 3 órára érkezett 
Munkácsra. A következő évben, 
1708. dec. 3-án a fejedelem 
fegyverszünetet kötött a bécsi 
udvar küldöttével Sárospata-
kon, s azután egész udvarával 
szintén Munkácsra jött. Seregét 
három hónapra Bereg megyé-
ben és a környékén szállásolta 
el. Az 1709. év első napjának 
reggelén a Munkácson állomá-
sozó sereg zenészei a fejedelem 
udvarán megjelentek és har-
sány zenével üdvözölték, késóhb 



pedig Vay Ádám udvari kapi-
tány tette tiszteletét nála az 
egész udvar nevében a főtisztek-
kel együtt. A fejedelem ezután 
egész udvarával együtt a temp-
lomba ment, majd egy francia 
tábornokkal, Bercsényi úrfival, 
Bay Mihállyal és más főrendek-
kel fejedelmi asztalához ült. Ja-
nuár 2-án vadászott, délben 
Pekry Lőrinccel, Perényi Far-
kassal, páter Kérivel és a már 
említett főurakkal ebédelt. Ebéd 
ptán kártyával mulatott. 6-án 
néhány nemes ifjat iktatott be 
ünnepélyesen a nemesi seregbe. 
A tagok beiktatása szertartáso-
san történt. A fejedelem zöld 
bársony ruhában, fekete kócsag-
tollasan, vörös bársonyszékben 
ült. Mellette egyik oldalon Dá-
niel Péter, fő fegyverhordozója a 
buzogányát, a másik oldalon 
Ilosvay János fegyverhordozó 
aranyos és rubintos kardját tar-
totta. Zay András, a nemes tár-
saság főőrmestere bemutatta a 
nemes ifjakat a fejedelemnek. 
Ráday Pál igazgató, a sereg 
hadügyésze nyilvánosan előadta 
az ifjaknak, hogy a fejedelem 
azért hozta létre ezt az intéz-
ményt, hogy a nemes ifjaknak 
alkalmat adjon szerencséjük 
előmozdítására, hogy az ifjak 
közvetlen az ő felügyelete alatt 
növekedjenek az erény útján. E 

bevezetés után az ifjak letették 
az előttük felolvasott esküt, s 
mindegyikük a fejedelem lábai-
hoz borulva azt megcsókolta, s 
ezután a fejedelem által mind-
egyik mintegy fólemeltetett. Az 
igazgató ismertette a szabályo-
kat, amihez tartaniuk kellett 
magukat. Mindnyájan elmond-
ták a fejedelem által írt imádsá-
got, amit naponta a mise előtt 
és este, a lefekvés előtt el kellett 
mondaniuk. Január 31-én Rá-
kóczi Lengyelországból Mun-
kácsra várta Sieniawskinét. 
Már 30-án terített asztal ké-
szült a kedves vendég fogadásá-
ra, s a „házakat drága kárpitok-
kal és ezüstös mobiliákkal" 
ékesítették. Rákóczi másnap 
Szentmiklósra ment a hercegnő 
fogadására kirendelt udvara né-
pével, de a vendég nem érkezett 
meg, ezért a fejedelem a mulat-
ság kedvéért kiment a szolyvai 
savanyú vízhez. Mivel a várt 
vendég még február 3-án sem 
jött meg, Rákóczi visszatért 
Munkácsra. 4-én Rákoson va-
dászott, 6-án pedig a hercegnő 
érkezésének hírére ismét ki-
ment Szentmiklósra. Sieniaws-
kiné estefelé érkezett meg, s elé 
Rákóczi lobogó szövétnekekkel 
világítva indult. ,Amint is sok 
lengyelek előre jővén, midőn 
maga a fejedelmi asszony közel-



gett volna, a hintóból őfelsége 
kiszállott és annak szánjához 
menvén, szerencsés elérkezését 
apprecálta; annak utána pedig 
szánba együtt beülvén, szent-
miklósi kastélyában sok lengyel 
urakkal és Maron nevű franczia 
tiszttel bevitte és fejedelmi mó-
don accomondáltatta, úgy, hogy 
a közlengyelek is javában a 
hegyaljai bornak iván és megré-
szegedvén, magok között is vag-
dalkoztak. E napon Bercsényi is 
érkezett ide. 7-kén tíz órakor 
felkelvén a fejedelmi nő, Bercsé-
nyi Miklóssal és a franczia tá-
bornokkal Rákóczyt látogatta 
meg. Ebéd alkalmával az asztal-
nál a fejedelmi nő jobb felén ült 
Rákóczy, másfelől a franczia tá-
bornok, e mellett Racziensky 
csehországi kapitány, Perényi 
Farkas, Zichy Pál, Bercsényi úr-
fi, másfelől Bercsényi Miklós, 
Maron Franczia és Agnik len-
gyel feleségestől. Délután Ber-
csényi Miklóstól hajtott szán-
kán Munkácsra mentek, hol 
kétsorban állott kapcsosok közt 
kísérte fel szállására. E fegyve-
resek kapitányok volt Péchy 
Miklós, mig a palotások alezre-
dese báró Limprecht vala." Feb-
ruár 10-én a palotában misét 
hallgatak, azután a fejedelmi 
módon díszített asztalhoz ültek. 
Ebéd után jókedvükben estig 

táncoltak, amikor a csupán sül-
tekből álló uzsonnához ültek. 
Ezen a napon érkezett meg 
Munkácsra Barcsai Mihály a tö-
rök császár követjével, Sultán 
Achmettel, akit a fejedelem fo-
gadott, majd a szállására kül-
dött. 12-én, a farsang végén a 
lengyeleknek fejedelmi vendég-
séget készíttetett. 13-án meg-
ajándékozta a török követet és 
visszaküldte Pápai Gáspárral 
együtt, ő pedig Sieniawskinéval 
Ungvárra ment, ahonnan 16-án 
tért haza Munkácsra. Március 
4-én a hercegnő készülődött 
a visszautazásra. Rákóczinak 
minden belső szolgáját tizesara-
nyakkal ajándékozta meg, a höl-
gyeknek pedig egy öltözékre va-
ló aranyos szövetet adott. 6-án 
a fejedelem ünnepélyes szertar-
tás és az induló elfuvatása után 
elkísérte a hercegnőt Szentmik-
lósra. Itt töltötték az éjszakát. 
Másnap ebéd után elbúcsúztak. 
Sieniawskiné kísérőjével, Sán-
dor Istvánnal Polenára, Rákóczi 
pedig vissza Munkácsra indult. 
26-án a fejedelem bejárta a 
munkácsi vár külső sáncait, csó-
nakon átkelt a Latorcán, s éjsza-
kára Lehóczra ment, onnan pe-
dig Ungvárra. Még március 
18-án általános felkelést ren-
delt el a megyékhez intézett lel-
kes felhívásában, mivel az ellen-



ség a Dunántúlon megszegte a 
fegyverszünetet. Rákóczi még 
ebben a hónapban Sárospatakra 
szeretett volna menni, de a nagy 
árvíz miatt, amely a pataki 
újhidat is elrontotta, sem ide, 
sem Eperjesre nem utazhatott. 
Kénytelen volt az egész telet 
Munkácson tölteni. Április 4-én 
a fejedelem Darócról, hol Ung-
várról visszatértében az éjt töl-
tötte, vadászva Ruszkócra ért, 
innen pedig, szintén vadászva, 
Munkácsra. 6-án a vár alatt fel-
állított sátrakhoz ment, 7-én 
hét nemest iktatott be a nemesi 
őrtársaságba, 10-én ismét a vár 
alatti táborban időzött és sátor-
ban ebédelt. Itt gyűjtötte össze 
hadait. 14-én kíséretével Kom-
lósra indult. Innen 15-én a 
nagyberegi erdőkbe vadászatra 
ment. Kovászó és Bereg közt a 
mezőn ebédelt, éjszakára pedig 
Beregszászba érkezett. 17-én 
megtekintette az itteni Kerek-
hegy, Bocskor és Kalmár nevű 
szőlőjét. 18-án vadászat közben 
Beregújfaluban ebédelt, 19-én 
visszatért Munkácsra, ahová ez 
idő alatt megérkezett De Salle-
urs márki, Bercsényi Miklós, 
Galambos Ferenc, gróf Bethlen 
János, Barcsay Ábrahám, Arait 
János és más főemberek is meg-
jelentek. 22-én Törökországból 
megérkezett Bagossy László s 

vele tanácskozott a kertben, 23-
án és 25-én az erdélyi tanácso-
sokkal tartott ülést. Május else-
jén levéltárának egy részét 
társzekerekre rakatta, más ré-
szét pedig a várban helyezte el. 
2-án a Munkácson összegyűlt 
tábora elindult Szerednye felé, 
ő pedig Sieniawska asszony elé 
Zavadkára ment, ahonnan 4-én 
Ungvárra érkezett, 10-én pedig 
Sárospatakra ment. Sáros-
patakról visszatérve augusztus 
17-én Nagydobronyban ebédelt 
és este Munkácsra ért. 19-én 
meglátogatta őt Károlyi Sándor, 
akivel 20-án a Kishámor felé ki-
sétált. 31-én a szentmiklósi er-
dőkben vadászott s az ottani 
kastélyban hált. Szeptember 5 -
én svéd küldöttek hoztak levelet 
neki. 12—13-án a beregújfalusi 
erdőkben vadászott, ekkor ér-
keztek hozzá az orosz követek, 
16-án Munkácson összeült az 
erdélyi tanács. Délután Rákóczi 
felment a várba, ahol a skófium 
készítők első kísérletét és a vár-
beli erődítési műveleteket tekin-
tette meg. Október 4-én fogadta 
gróf Mikes Mihályt, Károlyi 
Sándort, Barcsay Mihályt, Ke-
mény Lászlót és Simont, akik-
kel hosszan értekezett. 7-én va-
dászva Ungvárra ment, ahol 
néhány napot töltött. 12-én 
Bercsényivel és a francia tábor-



nokkal Zavadkára ment Sieni-
awskiné elé. Vay Ádámot udva-
rával együtt Husztra küldte. 
Maga 18-án követte udvarát. 
Máramaros küldöttsége Seles-
tye faluban fogadta. Innen 
Husztra kísérték, ahol a háború 
folytatásáról tanácskoztak. 
Husztról október 26-án indult 
el, 27-én éjszakára Nagyszőlős-
re ért, 28-án Medencén ebédelt 
és Drágabártfalván hált, ahon-
nan másnap Munkácsra ért. No-
vember elsején megszemlélte a 
vár erődítési munkálatait; 5-én 
rendezte titkos irattárát, 6-án 
utasításokat adott ki magánbir-
tokait kezelő udvari tanácsosai-
nak, intézkedett a seregek téli 
elszállásolásáról, s mint min-
dennap, most is tömérdek leve-
let írt. 12-én Varanó felé elin-
dult Kassára. December elsején 
újból Munkácsra jött, ahol a ki-
jevi palatinus svéd és lengyel 
hadait fogadta. 2-án, 3-án, 4 -
én a várban intézkedett. 6-án 
távozott el Munkácsról. 1710 
májusának elején Rákóczi Jász-
berényből — nem bízva a tábor-
ba szállt csekély számú seregé-
ben —, sürgős teendők ürügyével 
Munkácsra jött, Károlyi meg két 
század udvari lovas karabélyos 
és udvarának egy része által kí-
sérve. Ide érkezve sürgősen be-
fejeztette az 1705 óta folyó vár 

körüli erődítéseket. A pestistől 
tizedelt, megfáradt kuruc csapa-
tok lépésről lépésre visszavonul-
tak. A fejedelem megpróbálko-
zott még táborba szállni, de a 
hadi szerencse elpártolt tőle. 
„Napról napra mélyebben szo-
rultunk azon szögletbe, amelyet 
a Tisza és a Beszkid hegyek ké-
peznek s a melyek alapja Mun-
kács" — írta a fejedelem. Októ-
ber 17-én Szerencsről Ungvár 
felé indult, hogy az elfáradt Ber-
csényit magától eltávolítsa, 
Lengyelországba küldje. „Soha 
életemben még nem fogott el 
olyan eleven szánalom — írta 
Rákóczi emlékiratában —, mint 
a Patakról Ungvárig tartó más-
fél napi utamon. November 
hava volt, a földet már hó borí-
totta. Hosszú szekérsorokkal ta-
lálkoztam, melyeken alsó-magyar-
országi, azaz Vágón túli nemesek 
és tisztek feleségei menekültek 
az ellenség elől. Könyekkel sze-
mükben bizonyították nekem fér-
jük hűségét és ragaszkodását. 
Szállást és ellátást kértek tőlem. 
A sárban és a félig megfagyott la-
tyakban összetört és megrekedt 
szekereken hidegtől átjárt kis-
gyerekeik sírtak. Helyzetük meg-
hatott, megtettem, amit tehet-
tem, de mindez nem volt képes 
enyhíteni pillanatnyi helyzetü-
ket, sem biztosítani jövőjüket". 



A fejedelem 24-én átment 
Munkácsra, ahová Patakról ud-
varát és hintóit rendelte. No-
vember 16-án szabadon bo-
csátotta Munkácson az utóbbi 
időben tisztes fogságban tartott 
Forgách Simont. Ebben az idő-
ben kezdte meg Pálffy János 
császári hadvezér az alkudozást 
a békekötésről. Rákóczi 1711 ja-
nuárjában személyesen ment 
Szkoléra, hogy ott Dolgorukij 
miniszterrel értekezzék a cártól 
ígért segítségről. Innen tért 
vissza, hogy Vaján találkozzék 
Pálffyval. A tanácskozás ered-
ménye kétheti fegyverszünet 
lett. 1711 február elejére Rákó-
czi Salánkra hívta össze a szö-
vetségi tanácsot, hogy azok 
döntsenek a békekötésről vagy a 
harc folytatásáról. Rákóczi feb-
ruár 10-én érkezett Salánkra. 
Előterjesztését február 14-én 
mondta el, de a tanácsosok a 
békekötésről való döntést a szö-
vetkezett rendek döntésére 
hagyták. 18-án kelt salánki le-
velében a fejedelem Károlyira 
bízta a hadak kormányzását, ő 
pedig elindult Lengyelországba, 
hogy szövetségesével, Péter cár-
ral találkozzék. Megbízásából 
Károlyi folytatta Pálffyval a bé-
kealkudozásokat. 20-án ért a fe-
jedelem Alsóvereckére, ahonnan 
pátenseket küldött szét. Febru-

ár 21-én indult el Alsóverecké-
ről és délután lépte át a Beszki-
den forrón szeretett hazájának 
határát, hogy soha ne lássa töb-
bé. A munkácsi vár parancsno-
kául Sennyey Istvánt nevezte 
ki, aki elszánta magát a vár 
megvédésére. Rákóczit március 
26-án Sztrijben felkereste Ká-
rolyi Pálffy fegyverszüneti felté-
teleivel. Rákóczi április 27-re 
Husztra összehívta gyűlésre a 
szövetkezett rendeket. Sztrijben 
Károlyi is hitet tett a konföde-
rációra, s biztosította Rákóczit 
húségéről, de már március 14-
én titokban letette a hűségesküt 
az „Ausztriai Ház" iránt József 
királynak. Károlyi a Husztra 
összehívott gyűlést Szatmárra 
tette át, és április 30-án elfo-
gadta Pálffy békepontjait. 1711. 
május elsején Majténynál Rá-
kóczi seregei letették a fegyvert. 
Május 14-én kapitulált Ungvár, 
majd megadta magát Huszt vá-
ra is. A munkácsi őrség június 
22-én tette le a fegyvert. Rákó-
czi nem fogadta el a szatmári 
békét. Egy ideig Lengyelország-
ban, majd 1713-tól XIV. Lajos 
udvarában, Franciaországban 
élt. 1715 nyarán visszavonult 
a kamalduli szerzetesek gros-
bois-i kolostorába. 1717-ben a 
Porta meghívására Törökország-
ba ment, 1718 után a török kor-



mány Rodostót jelölte ki tartóz-
kodási helyéül. 

Rákóczi emléke a Kárpátal-
ján élő magyar és ruszin nép 
emlékezetében mind a mai na-
pig él. Mondák őrzik alakját, 
emléktáblák, emlékművek hir-
detik tetteit. Látható II. Rákóczi 
Ferenc címere a munkácsi vár 
bástyáján, a régi templom egyik 
harangját, amelynek a hangját 
még Rákóczi gyermekkorában 
hallhatta, s amelyet Báthori 
Zsófia öntetett 1677-ben, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum őrzi. Áll 
még Munkács központjában az 
egykori Rákóczi-kastély egy ré-
sze is. A fejedelem kedvelt Fe-
jérházát Schönborn Frigyes épít-
tette át. Az 1703. június 28-i 
munkácsi ütközet helyén állt 
egy kőből faragott Szent János-
szobor. A szobrot a XVIII. szá-
zad közepe táján az uradalom 
tisztikara állíttatta Quirini csá-
szári kapitány emlékezetére, de 
hirdette azt is, hogy milyen ha-
lálos veszedelemből vágta ki 
magát Rákóczi Ferenc ezen a 
napon. Emlékoszlop állt azon a 
helyen Alsóvereckénél, ahol a 
fejedelem elhagyta örökre hazá-
ját. A dolhai csata kétszázadik 
évfordulóján 1903. június 8-án 
Dolha központjában a Teleki-
kastély és a görög katolikus 
templom közötti téren emlék-

oszlopot állítottak. A dolhaiak 
közül — a néphagyomány sze-
rint — különösen a Kukla csa-
lád tüntette ki magát az 1703. 
június 7-i csatában. Emlékosz-
lop hirdette Tiszaújlaknál a ti-
szabecsi átkelés helyét is, amit 
azonban 1945 után leromboltak. 
1989. július 16-án a turulmada-
ras emlékművet újjáépítették. 
Azóta évente emlékünnepélyt 
szerveznek az emlékműnél. 
1989 májusában Váriban he-
lyeztek el emléktáblát a temp-
lom falán a kuruc sereg zászló-
bontásának emlékére. Salánk is 
őrzi Rákóczi és Mikes Kelemen 
emlékét. A hagyomány szerint 
Mikes Kelemen az itteni forrás-
ból, amit később Mikes-forrás-
nak neveztek, hordta Rákóczi-
nak a vizet. A Mikes-forrásnál 
1991 májusában állítottak em-
lékoszlopot. Máramaros is híven 
őrzi Rákóczi emlékét. Úrmező 
határában egy hatalmas tiszafa 
tövében egy közönséges fake-
reszt hirdette, hogy a fa árnyé-
kában pihent meg a fejedelem, 
amikor Urmezőre menet meglá-
togatta a Pogány családot. A Kö-
vesliget és Alsókalocsa között 
épült telepet egykor Bóczárának 
nevezték az itt élő ruszinok, 
mert úgy tudták, hogy itt „buv 
cár", vagyis itt volt a fejedelem. 
Ivott is a telep felett emelkedő 



havas tövében folydogáló forrás 
vizéból. 1896-ban a forrás fölé 
márványtáblát emeltek ilyen 
felírással: „Itt volt II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem 1711. február 
18-án." A Popágya-havason ke-
resztül vezető régi útról még a 
nyájat legeltető pásztor gyere-
kek is azt beszélték, hogy azon 
az úton valamikor Rákóczi feje-
delem vonult végig. Két neveze-
tes sánca is volt Máramarosnak, 
amit Rákóczi-sáncának nevez-
tek: egyik az Alsókalocsa és Kö-
vesliget közötti hegyoldalban, a 
másik Hidegpatakon volt. Itt a 
néphagyomány még a hegyol-
dalban tátongó üregekről is úgy 
tartotta, hogy ott állították fel a 
kurucok ágyúikat. Alsószinevir 
mellett Tócska-telepen sokáig állt 
egy rozoga kunyhó, amelynek 
mestergerendájában ez a latin 
felírás ékeskedett: „Hic fuit Rákó-
czi anno 1703." Rákóczi emléke 
ma is itt van velünk. — M. Mé-
moires ... sur la guerre de Hong-
rie (Hága, 1739. Magyar fordítá-
sa Vas István, Bp, 1951); 
Confessio (Bp, 1876. Magyar 
fordítása Dómján Elek, Miskolc, 
1903); Politikai levelezése (Archí-
vum Rákócziánum I—XII. Kiad-
ta: 1 - Х , Thaly Kálmán Bp, 
1873—1889; XI—XII, Lukinich 
Imre Bp, 1935; I—III. kiadta 
Simonyi Ernő Bp, 1871—77). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. I. 
(Ungvár, 1881); Ifj. Pap József: 
Adalékok Máramaros törté-
netéhez (Máramarossziget, 
1909); Márki Sándor: II. R. F. 
(I—III, Bp, 1907—10); Köpeczi 
Béla—R. Várkonyi Ágnes: II. R. 
F. (Bp, 1976); Váradi-Stern-
berg János: Századok öröksége 
(Bp.—Uzsgorod, 1981); R. Vár-
konyi Ágnes: A fejedelem gyer-
mekkora (Bp, 1989); 

Szi. Szigligeti Ede: II. R, F. 
fogsága (történeti dráma, Bp, 
1875); Herczeg Ferenc: Pro li-
bertate (r. Bp, 1939); Bárány 
Tamás: Rákóczi zászlai (r. Bp, 
1962). 

Rákóczi György, I. (Sze-
rencs, 1593. jún. 8. — Gyulafe-
hérvár, 1648. okt. 11.). Erdélyi 
fejedelem (1630—1648), Rákó-
czi Zsigmond fejedelem és Ge-
rendi Anna fia, Felső-Magyar-
ország leggazdagabb protestáns 
főura. Lorántffy Zsuzsannával 
kötött házassága révén Ungban 
Dobóruszka hat faluval és a be-
regszentmiklósi uradalom 33 fa-
luval került a kezéhez. Előbb 
ónodi kapitány, majd 1615-től 
Borsod vármegye főispánja volt. 
Bethlen Gábor hadjárataiban 
előbb kassai generális, később 
az egyik hadtest parancsnoka. 
1619-ben összeütközésbe került 



Homonnai Drugeth Györggyel, s 
a homonnai mezőn vereséget 
szenvedett. Bethlen Gábor az 
„iljú hadviselő ember" tapasz-
talatlanságának tudta be a ve-
reséget, s azt hitte, Homonnai 
ellen elegendő lesz Zemplén, 
Ung és Bereg katonasága. Rá-
kóczi a veresége után három 
nappal Sárospatakról körlevelet 
küldött a vármegyéknek, hogy 
riadóztassa az otthon maradt 
hajdúkat, mert nem akarta „az 
ellenséget édes hazánk határain 
szenvedni", és kiűzte Homonna-
it az országból. 1630. nov. 26-án 
a segesvári országgyűlés Erdély 
fejedelmévé választotta. Ezután 
került kezébe a munkácsi ura-
dalom. A négy mezővárosból és 
a 148 faluból álló birtok valósá-
gos kis fejedelemség volt abban 
az időben, melynek mindenkori 
birtokosai politikai kulcshely-
zettel rendelkeztek Kelet-Ma-
gyarországon. A munkácsi ura-
dalmat a kihalt Mágocsyaktól 
Esterházy Miklós szerezte meg 
szerencsés házasságával. Örök 
sérelmet jelentett számára, 
hogy Bethlen Gábor javára le 
kellett mondania Munkácsról. 
Amikor rájött, hogy Rákóczi is 
meg akarja szerezni Munkácsot, 
ellenszenve, melyet régóta táp-
lált Rákóczi iránt, gyűlületté 
változott. Miután Rákóczi meg-

buktatására irányuló fegyveres 
kísérlete kudarcba fulladt, min-
dent megtett, hogy legalább 
Bethlennek Brandenburgi Ka-
talinra szállott magyarországi 
birtokait, Tokajt és Munkácsot 
elüsse az új fejedelem kezétől. 
Ebben a törekvésében segítette 
Csáky István, Brandenburgi 
Katalin kegyence, aki maga is 
pályázott a fejedelemségre. 
Brandenburgi Katalin valóban 
Csáky kezére akarta adni To-
kajt és Munkácsot, ami Rákóczi 
számára halálos veszélyt jelen-
tett volna, mert e két fontos vár 
birtokában az egymással össze-
játszó Esterházy és Csáky el-
vágták volna őt a legfontosabb 
erőforrásától, a Felső-Tisza-vi-
déki birtokaitól, s hídfőállásokat 
szereztek volna az Erdély elleni 
támadásokra. Rákóczi azonban 
1631. ápr. 13-án egyezséget kö-
tött .Brandenburgi Katalinnal, 
aki egy okiratban kinyilatkoz-
tatta, „hogy a munkácsi várat 
holtával jószágostul eő kegyel-
mén Rákóczyn kívül senkinek 
nem adgyuk, senkivel nem trac-
talunk, concludalunk, sem tit-
kon sem nyilván". Csákyt pedig 
Balling János várkapitány nem 
engedte be Munkácsra. A Mun-
kácsért és Tokajért folyó ver-
senyfutás egyik mozzanata volt 
annak a küzdelemnek, amely 



évtizedek óta folyt a hegyaljai 
borkereskedelem monopóliumá-
ért, a bortermő vidék egy kéz-
ben tartásáért a Felső-Tisza-vi-
dék arisztokratái között. 
1635-ben Rákóczi királyi bele-
egyezést nyert, hogy 200 ezer fo-
rinton magához válthatja Mun-
kácsot és annak uradalmát 
örökösen, tehát György és Zsig-
mond fiainak is. Egy 1634-ben 
készült leltár szerint Rákóczi 
valóban jól jövedelmező, gazdag 
birtokhoz jutott. Munkácson a 
felső várban egy hosszú padlá-
son 426 oldal szalonna, 618 orja, 
783 sódar, 4 hordó disznóhús, 
182 pirított malac, 418 csomó 
háj; a sáfárházban köles, sajt 
volt található. A vár bástyáiban: 
a Sidó-, a Cigány-, a Gyöngyfű-
ző-, a Csonka-, a Geczi-, a 
Lucskai-, a Veres-bástyában és 
épületeiben 74 helyiséget szá-
moltak össze, köztük a pattan-
tyúsok, a szolgák, a porkoláb, a 
kapitány, az udvarbíró, a szám-
tartó, a kulcsár, a lakatos ková-
csok, darabontok, sütők, tészta-
művesek lakószobái; konyhák, 
műhelyek, raktárhelyiségek. A 
meggyeskertben egy filagóriá-
ban hat gyümölcsaszaló volt. A 
csűröskertben nagy csűr, 15 bú-
zaasztag. A vár pincéiben 394 
hordó bor állt. Rákóczi tulajdo-
na lett a városban lévő „fejér 

ház" is, amelynek pincéjében 
153 hordó bort számláltak meg. 
Az övé lett Beregszászban a 
Bethlen-féle tornácos-pincés 
udvarház hét helyiséggel és a 
bennük talált borral, szer-
számokkal, bútorzattal. Bereg-
szászban négy szőlő: a Hágcsó, 
a Kerekhegy, a Kalmár és a 
Bocskor tartozott birtokaihoz. A 
kőbánya és a malom jövedelmé-
nek negyedrésze is a fejedelemé 
volt, a többi a papoké, az iskoláé 
és a molnároké. Munkácson is 
két malom: egy fűrészmalom és 
egy portörő malom porszárító 
házzal került a kezéhez. Rákó-
czi a munkácsi várban nagyará-
nyú építkezést folytatott. Két 
francia mérnök által ő építtette 
a vár alsó erődítményeit, ő hú-
zatta a lőnyílásokkal ellátott 
védfalakat. Ezek a mérnökök 
építették a várhegy alján a Pa-
lánka falut is befoglaló védsán-
cokat, a Rákóczi-sáncot. 1638-
ban a városban lévő „fejér 
házat" is lerombolták és újon-
nan építették. A fejedelem olasz 
ízléssel és olasz mesterek által 
díszítette Patak, Tokaj váraival 
együtt Munkács várát. Képíró-
kat hozatott, akik a termek 
falaira freskókat festettek, ara-
nyozó mestereket, akik a pa-
loták belsejét felékesítették. 
Bokályos szobák, paloták, tánc-



termek kellő berendezést nyer-
tek. A paloták külsejét folyosók 
és sűrű kis márványoszlopok 
tették a szemnek tetszővé. Rá-
kóczi a fejedelmi birtokokra ala-
pozta kemény kezű uralmát. 
Szövetségben a svédekkel és a 
franciákkal bekapcsolódott a 
harmincéves háborúba, s a ma-
gyarországi rendi jogok és a val-
lásszabadság védelmére 1644-
ben hadat viselt III. Ferdinánd 
ellen. Elfoglalta az egész Felvi-
déket, s csatlakozott a Brünnt 
ostromló svéd hadsereghez, 
hogy együtt vonuljanak Bécs el-
len. 1645. ápr. 22-én Rákóczi a 
munkácsi várban tárgyalt svéd 
és francia szövetségeseivel. A 
szultán azonban letiltotta a 
hadjáratát. 1645. szept. 16-án 
megkötötték a linzi békét, a ki-
rály átengedte a fejedelemnek a 
hét felső-magyarországi várme-
gyét. Rákóczi visszavonta sere-
geit és Munkácson szétoszlatta. 
1646. aug. 22-én szintén Mun-
kácson fogadta Radziwill litván 
herceget, a lengyel király köve-
tét, hogy vele „alattomban trac-
tálná ez hadra való invitátiót, 
kire az fejedelem is hajlandó va-
la". Rákóczi Munkácson nem-
csak a törökellenes koalícióról 
tárgyalt, hanem arról is, hogy a 
lengyel király halála esetén a 
lengyel nemesség tekintélyes ré-

sze hajlott volna őt uralkodójá-
nak választani. Rákóczi uralma 
alatt Erdély békében fejlődött. 
Buzgó reformátusként feleségé-
vel együtt sokat tett egyháza és 
az iskoláztatás felvirágoztatásá-
ért. Munkács városában is „aka-
démikus mestert állított", aki itt 
végezte a tanítást. 

írod. A két Rákóczy György 
családi levelezése (Szerk.: Szilá-
gyi Sándor, Bp., 1875); Szilágyi 
Sándor: I. R. Gy. (Magy. Tört. 
Életr. 23., Bp., 1893); I. R. Gy. 
birtokainak gazdasági iratai (ki-
adta: Makkai László, Bp., 1954); 
Nagy László: A „bibliás őrálló" 
fejedelem. I. R. Gy. a magyar 
históriában (Bp., 1984). 

Rákóczi György, II. (Sáros-
patak, 1621. jan. 30. — Nagyvá-
rad, 1660. jún. 7.). Erdélyi feje-
delem (1648—1660), I. Rákóczi 
György és Lorántffy Zsuzsanna 
fia. Szüleivel együtt ő is több-
ször tartózkodott Munkácson. 
1640-ben váradi főkapitány és 
Bihar megye főispánja. Az erdé-
lyi országgyűlés még apja életé-
ben, 1642. febr. 3-án fejedelem-
mé választotta; 1644-ben a III. 
Ferdinánd elleni háború idején 
Erdély kormányzója. 1648. okt. 
11-én lépett trónra. Kezdettől 
fogva a lengyel korona megszer-
zésére törekedett. 1649-ben szö-
vetséget kötött Bohdan Hmel-



nyickijjel, a kozákok hetmanjá-
val. 1653-ban hűbéri fennható-
sága alá vonta Moldvát és Ha-
vasalföldet. 1656. dec. 6-án 
szövetségre lépett X. Károly 
svéd királlyal, hogy felosztják 
egymás között Lengyelországot. 
1657 januárjában, nem törődve 
a Porta tiltakozásával, megindí-
totta hadjáratát Lengyelország 
ellen. Rákóczi 1657. jan. 6-án 
Szamosújvárról Máramaros felé 
vette útját és Visket jelölte ki ta-
lálkozóhelyül mindenkinek, aki-
vel tanácskozni akart a hadjárat 
előtt. Ide rendelte seregeit is. A 
fejedelem magával hozta nejét, 
Báthori Zsófiát, anyósát, vala-
mint fiát, Ferencet. Bizalmat 
akart ezzel önteni a férjeik és 
fiaik sorsáért aggódó nőkbe. A 
seregeknek jan. 14-re kellett 
Viskre érkezniük. A viski feje-
delmi sátor pompázott a fény-
ben: párducbőrök, zászlók, sely-
mek, ékszerek kápráztatták el a 
szemet. Rákóczi királyi méltó-
sághoz illőn szerelte fel magát. 
Itt voltak a svéd, a kozák köve-
tek. Az orosz követ, Alekszej Mi-
hajlovics küldötte is eljött „igen 
szép, válogatott, drága érő egy-
néhány száz nyusztbőrrel", hogy 
„eltántoritsa a fejedelmet a svéd 
szövetségtől". A fejedelem kör-
nyezetében volt Rhédey Ferenc 
és több főúr: Serédy István, Bar-

csay Ákos, Kemény János, Pap 
Endre, Földváry Ferenc. Ezek a 
nagyurak aggódtak a vállalko-
zás sikere miatt, mert nem min-
dennapi dolog volt tél idején egy 
hadsereggel átkelni a márama-
rosi hágókon. A fejedelem mehe-
tett volna Zboró felé is, ahol 
nagy uradalma volt, de nem 
akarta, hogy a német császár, 
aki helytelenítette a vállalko-
zást, határsértéssel vádolja. 
Máramaros Erdély része volt, 
itt ő parancsolt. A fejedelem, mi-
után összeszedte seregét január 
15-én fogadta az orosz követet, 
s azzal bocsátotta el, hogy a svéd 
szövetséget nem mondhatja fel, 
hiszen alig néhány napja kötöt-
te. Követeket küldött a szultán-
hoz, hogy igyekezzenek lecsilla-
pítani haragját. Kinevezte 
helytartóit távolléte idejére: 
Rhédey Ferencet, Barcsay 
Ákost és Serédy Istvánt. Serédy 
és Barcsay visszament Erdély-
be, Rhédey Máramarosban ma-
radt. Január 17-én ország-
gyűlést tartott Visken. Négy 
törvénycikket hoztak a rendek. 
Főképpen az adót szabályozták 
a hadakozás idejére. Mindent el-
rendezve elindult Lengyelor-
szág felé a 40 ezer főből álló se-
reg. A fejedelem Földváry 
Ferencet előre küldte, hogy vizs-
gálja meg a hágókat, járhatók-e 



a havasok. Földváry kedvező 
hírrel tért vissza. De a hegyek-
ben szeszélyes az időjárás: „esőt 
hó, fagyás vált fel". Rákóczi 
azonban kitartott terve mellett, 
s megkezdődött a hajmeresztő 
haláltusa az elemekkel. A csa-
pat útirányát Viskről január 
18-án Kövesliget felé vette. A 
fejedelemasszony visszatért Er-
délybe. A sereg Kövesligetet el-
hagyva Imsádra, Ökörmezőre, 
Iszkára majd Hidegpatakra 
ment, s innen már nem messze 
volt Priszlop. A máramarosi sok 
Priszlop közül az Ökörmezőtói 
északkeletre eső hágót kell érte-
nünk. Az út rendkívül nehéz 
volt. Nem egy hadi poggyász, 
szekér fordult le a hirtelen beál-
lott csapadék miatt a megáradt 
patakok hullámaiba. Az eső 
után jött a fagy és a hó. Még 
könnyű teherrel is életveszélyes 
vállalkozás lett volna megmász-
ni ilyenkor a sziklás hegyeket, 
nemhogy hadi felszereléssel. 
Szóval, ígérettel, pénzzel buzdí-
totta a fejedelem híveit az aka-
dályok leküzdésére. Egész évi 
zsoldot fizetett a katonáknak, s 
maga is hányta az útról a havat. 
Földváryt okolta mindenért, s 
Priszlopról írt a hátramaradt 
seregnek, hogy ne menjen utá-
na, más úton jusson Lengyelor-
szágba. Ezért a sereg egy része 

a Beszkidek felé vette útját. Ja-
nuár 30-án ért a fejedelem 
Szkoljéra. Innen Kemény Já-
nost ezer könnyű lovassal előre 
küldte, hogy egyesüljön párthí-
veivel. Máramaros megye na-
gyon megérezte a lengyel hadjá-
ratot. A fejedelem február 8-án 
és március 7-én gyalogosokat és 
lovasokat kért a megyétől, Rhé-
deynek pedig meghagyta, „hogy 
a postákat útjokban segíttesse 
menni". Míg a fejedelem Len-
gyelországban harcolt, Lubo-
mirski lengyel főmarsall június 
15-én átkelt a Beszkiden 40 
ezer főnyi seregévek és bosszú-
ból végigpusztította Munkácsot, 
Beregszászt, Muzsalyt, Szatmárt, 
Máramarost, felégette Visket, 
„a jeles jó mezővárost", s azon 
az úton, amelyen a tél folyamán 
II. Rákóczi kelt át, visszatért 
Lengyelországba. II. Rákóczi 
György lengyelországi hadjára-
ta kudarccal végződött. Letör-
ten, betegen tért vissza azon az 
úton, amelyen öt hónappal ko-
rábban áthaladt. Titkolta itthon 
a vereségét, de az hamarosan 
kitudódott. Kemény János tatár 
fogságba esett. A csalódott feje-
delem lemondott trónjáról, s he-
lyette november 2-án Rhédey 
Ferencet választották meg. A 
II. Rákóczi György pártjára állt 
lengyelek követelték a megígért 



pénzjutalmat, s mivel nem kap-
ták meg, becsaptak Máramaros-
ba, pusztították a szegénységet. 
1658. jan. 9-én Rhédey mondott 
le II. Rákóczi György javára, aki 
a török hozzájárulását a fejede-
lemségéhez azonban nem tudta 
megszerezni. A nagyvezér pa-
rancsára a rendek 1658 októbe-
rében Barcsay Ákost választot-
ták meg, mire Rákóczi haddal 
indult trónja visszafoglalására. 
Barcsay ellen győzedelmeske-
dett, a budai pasa azonban a 
szászfenesi csatában 1660. máj. 
27-én szétszórta seregét. A feje-
delem a csatában kapott fej-
sebébe halt bele. — M. A két 
Rákóczi György fejedelem leve-
lezése (Szerk. Szilágyi Sándor 
Bp, 1875). 

írod. Szilágyi Sándor: II. R. 
Gy. (Magy. Tört. Életr. 19. Bp, 
1891); Ifj. Pap József: Adalékok 
Máramaros történetéhez (Mára-
marossziget, 1909). 

Rákóczi Julianna Borbála 
(1672 — 1717). II. Rákóczi Fe-
renc nővére. Édesanyjukkal, 
Zrínyi Ilonával együtt élték át a 
munkácsi vár 1685—88-as ost-
romát. 1691-től Ferdinand Go-
bert Aspremont-Reckheim csá-
szári altábornagy felesége lett, s 
testvérével 1693. márc. 16-án 
megosztozott a Rákóczi—Bátho-
ri—Lorántffy-féle javakon. О 

kapta meg vidékünkön a dobro-
nyi, helmeci, dobóruszkai és a 
szentmiklósi uradalmat, míg 
Ferencé a munkácsi uradalom 
lett. 

Rákóczi László, gróf (Zboró, 
1633. ápr. 29. — Nagyvárad, 
1664. máj. 27.). Sáros vármegye 
főispánja, naplóíró. Apja Rákó-
czi Pál országbíró, anyja Hetesi 
Pethe Anna, nagyapja Rákóczi 
Zsigmond erdélyi fejedelem. 
Birtokai voltak a beregszászi já-
rásban, háza Kaszonyban. Fel-
esége a munkácsi uradalommal 
szomszédos gazdag szentmikló-
si uradalmat vitte a házasság-
ba. Rákóczi László korán árva-
ságra jutott, 1636. márc. 12-én 
meghalt apja. Anyjával Bécsbe 
költözött, s ott nevelkedett a 
császári udvarban. 1645-ben a 
nagyszombati jezsuita kollégi-
umban tanult. 1647—48-ban 
egy évet töltött a magyarországi 
végvárakban, majd a császári 
családdal Spanyolországba uta-
zott. 1650-ben jegyezte el Csáky 
László országbíró lányát, Borbá-
lát. 1651-ben itáliai tanul-
mányútja után meglátogatta 
Zrínyi Miklóst Csáktornyán, s 
részt vett a török ellen Kostaj-
nicánál vívott győztes ütközet-
ben. Ugyanebben az évben vég-
leg hazatért Zboróra, s átvette 
Sáros vármegye irányítását. 



1653 januárjában Erdélyben 
tartózkodott, nagynénje, Lo-
rántffy Zsuzsanna hatására fel-
bontotta jegyességét a katolikus 
Csáky Borbálával, s 1654 elején 
Lónyay Zsigmond özvegyét, 
Nagymihályi Bánffy Erzsébetet 
vette feleségül. Lorántffy Zsu-
zsanna ráiratta Munkácsot. 
1655-ben részt vett a pozsonyi 
országgyűlésen. 1656-ban si-
kertelenül pályázott a felső-ma-
gyarországi főkapitány megüre-
sedett helyére. III. Ferdinánd 
megbízásából Erdélybe utazott, 
hogy a fejedelem lengyelországi 
terveiről tárgyaljon. A fejedelem 
rokonaként és magánemberként 
aktív szerepet vállalt a lengyel-
országi hadjárat előkészítésé-
ben. Az 1657-es hadjárat idején 
udvara fontos központ volt, 
svéd, kozák követségeket foga-
dott, továbbította a híreket. 
1658-ban II. Rákóczi György és 
a bécsi udvar között közvetített, 
többször Erdélybe utazott. A 
megyéjében kitört vallási viszá-
lyok és személyes ellentétek 
miatt 1659-ben Lorántffy Zsu-
zsanna kitagadta végrendeleté-
ből. 1660-ban Várad török ost-
roma idején csapatokat gyűjtött, 
sürgette a város megsegítését. 
Az evangélikusok és a katoliku-
sok közötti ellentétek lecsillapí-
tásán fáradozott. 1661-ben 

részt vett Báthori Zsófia és I. 
Rákóczi Ferenc katolikus hitre 
való térésének előkészületeiben. 
1662-ben a pozsonyi ország-
gyűlésen sikertelenül közvetí-
tett a katolikus és protestáns 
követek között. 1663. aug. 12-
én meghalt felesége, Bánffy Er-
zsébet. 1664-ben többször ta-
nácskozott Wesselényi nádorral. 
Figyelme Erdély felé fordult, tit-
kos tárgyalásokat kezdett Ke-
mény János özvegyével, Lónyay 
Annával esetleges házasságuk-
ról. 1664. máj. 27-én Várad fa-
lainál a törökkel vívott csatában 
esett el. Naplója öt éven át, 
1653. szept. 22. — 1658. okt. 14. 
között napról napra készült fel-
jegyzés, amelyből többek között 
kitűnik kapcsolata vidékünkkel. 
Többször meglátogatta Munká-
cson Lorántffy Zsuzsannát. Jó 
viszonyban volt az ungvári 
Hommonai Drugeth Györggyel, 
az ugocsai Perényi Gáborral, a 
huszti RhécLey Lászlóval és me-
gyéink más neves személyisé-
geivel. 

írod. Rákóczi László naplója 
(A Naplót feltárta, közzétette és 
a jegyzeteket írta Horn Ildikó, 
szaklektorálta és az utószót írta 
R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1990). 

Ráthőnyi Ákos (Kökényesd, 
1868. nov. 8. — Nagyszőlős, 
1923. márc. 25.). Színész. A 



Színművészeti Akadémián ta-
nult, és 1892-ben Kolozsvárott 
kezdte pályáját. Két évvel ké-
sőbb a Népszínházhoz került, de 
megfelelő szerepek híján 1896-
ban a Vígszínházhoz szerződött. 
Ujabb két év elteltével a Magyar 
Színház tagja lett, és itt találta 
meg prózai színészkedése után 
az igazi szerepkörét, mint bon-
viván, s itt érte meg élete legna-
gyobb diadalát: 330-szor ját-
szotta Danilót (Lehár: A víg 
özvegy). Mindent elsöprő siker-
nek indult A varázskeringő (R. 
Strauss) is, de Ráthonyi, aki ek-
kor már két éve a Király Szín-
házban játszott, két nappal a 
századik előadás előtt váratla-
nul búcsút mondott a színpad-
nak. Hangja nem volt igazán 
„énekhang", kellemes bariton-
ján inkább a zene fölé mondta a 
szöveget. Nagy sikerét elegáns 
megjelenésének, könnyed és 
szép mozgásának, természetes 
beszédének köszönhette. A ma-
gyar operettjátszás egyik leg-
kiválóbb művésze volt. Nagy-
szőlősön a Ráthonyi-kastély 
(jelenleg a 4. számú középiskola 
épülete) kriptájában temették 
el, de a kripta, s vele együtt 
csontjai is a rombolás és a gon-
datlan építkezés áldozata lett. 
— Főbb szerepei: Neipperg (Sar-
dou: Szókimondó asszonyság); 

Pfefferkorn (Lehár: A drótostót); 
Boronay (Czobor: A hajdúk had-
nagya); József (Diet: Putifárné); 
Harry (Kerker: New York szé-
pe). 

írod. Boross Elemér: A bonvi-
ván rejtélye (Film Színház Mu-
zsika, 1966. szept. 23.). 

Ráthonyi Lajos (XIX. szá-
zad). Országgyűlési képviselő, 
Ráthonyi Péter Ugocsa megyei 
főszolgabíró és Fényes Krisztina 
fia. 1830-ban az országgyűlésen 
báró Perényi János képviselője, 
1833—40-ben uti inspector, 
1841—43-ban alszolgabíró, 1847-
ben a Tisza-szabályozás igazga-
tója, 1861-ben Ugocsa megye 
országgyűlési képviselője. Cik-
kei a Honban (1873. 102. sz. Va-
ta leverésének színhelye) és az 
Ugocsában (1887. 4. sz. Várme-
gyénk a forradalom alatt) jelen-
tek meg. 

írod. Századok, 1873. 344. 
old. 

Ráti Gergely (a XVIII. szá-
zad eleje). II. Rákóczi Ferenc tit-
kára. Ung vármegyei családból 
származott, a megye alispánja 
volt. 1704 tavaszán állhatott a 
kurucok oldalára, mert Rákóczi 
1704. márc. 31-én intézkedett, 
hogy elkobzott jószágait adják 
vissza. Eleinte katonai felada-
tokat teljesített, majd az egri 
várőrséggel kötött kapitulációs 



szerződés pontos megtartásán 
őrködött. A vár átadása után ő 
volt Eger első kuruc parancsno-
ka. 1711-ben Ungvár várában 
keresett menedéket. Talán hű-
ségében ingott meg, mert Káro-
lyi Sándor parancsára, a fejede-
lem tudtával Pálóczi Horváth 
Györggyel együtt Munkácson 
őrizetbe helyezték. Rákóczi már 
lengyel földről intézkedett 
ügyükben március 14-én: ne ál-
lítsák hadbíró elé, hanem küld-
jék ki őket a várból, „éljenek a 
magokébul, mintsem oda vissza 
menjenek ahol árthatnak". 

írod. Esze Tamás: Kuruc vi-
tézek folyamodványai 1703— 
1710. (Bp., 1955). 

Reisman Henrik (Ungvár, 
1876. szept. 13. — ?, ?). Jogi dok-
tor, ügyvéd. A gimnáziumot 
Ungváron, a jogi tanulmányait 
Budapesten végezte. 1900-ban 
ügyvédi oklevelet szerzett és 
szülővárosában telepedett le, s 
mint gyakorló ügyvéd itt mű-
ködött. Henry álnév alatt költe-
ményeket, elbeszéléseket, cik-
keket jelentetett meg a fővárosi 
és az ungvári lapokban. Az Ung-
vári Közlöny szerkesztője is 
volt. Piros szegfű című egyfelvo-
násos vígjátékát előadták Ung-
váron, Beregszászban és másutt 
is. — M. Versek (Beregszász, 
1899). 

Révész Imre, Csebray (Sá-
toraljaújhely, 1859. jan. 21. — 
Nagyszőlős, 1945. febr. 3.). Rea-
lista életképfestő és illusztrátor. 
Tanítócsaládból származott, de 
szülei elváltak, ezért édesanyjá-
val és nővérével Nagyszőlősre 
költöztek. Anyja, s majd nővére 
a városban postamesterként ke-
reste kenyerét. A kisfiú itt járt 
iskolába, s már korán érdeklő-
dött a rajzolás iránt. Az 1860-as 
évek végén beiratkozott a deb-
receni kollégiumba. 1873— 
1875-ben Bécsben litográfiát ta-
nult, s már ekkor megjelentek 
művei bécsi folyóiratokban. 
Nyarait Nagyszőlősön töltötte s 
itteni barátairól, ismerőseiről 
portrékat készített. (Skultéty 
Antal portréja.) 1875-ben be-
iratkozott a Bécsi Képzőművé-
szeti Akadémiára. 1877-ben 
Budapesten, a Székely Bertalan 
vezette Mintarajziskolában ta-
nult. Innen ösztöndíjjal került 
Bécsbe s még három évig foly-
tathatta itt tanulmányait Kari 
Leopold Müller műhelyében. 
Képein a népi életet ábrázolta. 
Húszéves korában „Egy kérdés" 
című képéért elnyerte az Akadé-
mia díját. Megpályázta a Mun-
kácsy-díjat, s 1882-ben „A csár-
dában" című képéért meg is 
kapta. A díj hatezer frankot és 
háromévi párizsi tanulmányt je-



lentett számára Munkácsy mű-
helyében. 1884-ben festette 
„Petőfi a nép közt" című képét, 
ez tette ismertté nevét. A képet 
a párizsi Szalon kiállítása után 
Londonban is kiállították. Itt 
megvásárolták, de a magyar 
kormány visszavásárolta a Pe-
tofi-szülöház számára. 1877-
ben keletkezett a Dezertor c. képe 
(Területi Szépművészeti Múze-
um, Ungvár), amelyért a 80-as " 
évek végén Párizsban bronzér-
met kapott. Révész a múlt 
század végén és a századelőn 
gyakran hazalátogatott Nagy-
szőlősre, anyagot gyűjtött ké-
peihez, lefestette a kenyerét 
hangszerével kereső cigányt, a 
környékbeli pásztorokat, pa-
rasztokat. 1896-ban készült el a 
„Petőfi a táborban" (MNG) című 
képe. Petőfi verseihez készített 
illusztrációi 1900-ban és 1907-
ben jelentek meg. Révész il-
lusztrált históriai és történeti 
tájleírást (Deli-Thallóczy Lajos: 
Gyepün innen, gyepün túl! Bp, 
1898) és részt vett az „Oszt-
rák—Magyar Monarchia írás-
ban és képben" című monográfia 
18. és 19. kötetének rajzolói 
munkálataiban. A kötetekben 
megjelent nagyszőlősi, tiszai és 
boszniai, szarajevói rajzai a va-
lósághű ábrázolás miatt emlí-
tésre méltók. A falu szociális 

helyzete fejeződik ki a Panem! 
(1899) c. festményén. 1901-ben 
ezért a képéért a müncheni 
VTIL nemzetközi kiállításon 
aranyéremmel tüntették ki. A 
múlt század végén és e század 
elején festett képein a népi éle-
tet, a paraszti architektúrát, szo-
babelsőt ábrázolta: A sátor alatt, 
Régi ház verandája, Falusi kony-
ha, Tengerihántás, Az alföld, 
Hazatérők. Életképei mellett sok 
portrét is készített: Leányka 
arcképe, Női képmás, Paraszt, 
Férfi képmása, Öregek, Ülő pa-
rasztasszony, Munkából, Pa-
raszt vödörrel, Munkácsy arcké-
pe. A hazaszeretet, a magyar táj 
és az Alföld szeretete fejeződik 
ki több képén: Alkonyat, Vihar, 
Falusi utca, Falun. Révész kivá-
ló pedagógus is volt. 1903-tól 
1920-ig a Budapesti Akadémi-
án tanított. Tanítványai közé 
tartoztak a kárpátaljai festőis-
kola megteremtői: Erdélyi Béla 
és Boksay József. 1920 és 1931 
között a kecskeméti művésztele-
pet vezette. 1930-ban a Műcsar-
nokban megrendezett kiállítása 
jelentette számára az utolsó si-
kert. Öregek című munkáját 
Nagydíjjal jutalmazták. Az öre-
gedő művész, akinek a 30-as 
években teljesen megromlott a 
látása, már alig vett ecsetet a 
kezébe, de azért néha festett 



egy-egy tájképet. Mélyen meg-
rázta vízbe fúlt lányának a ha-
lála. Egy ideig Pesten élt, de 
1941 őszén másik lányával, Ta-
bódyné Révész Klárával Nagy-
szőlősre költözött, s egy öreg ház-
ban (a jelenlegi Puskin utcában) 
lakott. A ház valamikor az anyjáé 
volt. A nagyszőlősi református te-
metőbe helyezték örök nyugalom-
ba. 1959-ben születésének 100. 
évfordulója tiszteletére Nagysző-
lősön képeiből emlékkiállítást 
rendeztek. Néhány festménye a 
Területi Szépművészeti Múze-
umba, Kijev, Moszkva és Odessza 
múzeumaiba került. 

írod. R. I. Modern magyar 
festőművészek (A Pesti Napló 
kiadványa); Sztaskó Gyula: Ré-
vész Imre (1955); Keresztyén 
Balázs: Révész Imre nyomában 
Vinohradovón (Kárpáti Igaz 
Szó, 1981. okt. 25.); Sümegi 
György: Révész Imre (1859— 
1945) (Kárpátalja IV. évf. I. sz., 
1993. jan. 28.). 

Reviczky Imre (? — 1707). 
Történetíró. 1698-tól Ugocsa 
megye főjegyzője, majd nagysző-
lősi harmincados. A kurucok ál-
tal ostromlott szatmári várban 
fogságba került, ahol dokumen-
tumok alapján megírta a Rákó-
czi-szabadságharc első másfél 
évének a történetét. 1705-ben 
tért Rákóczi hűségére. 

Rhédei János (XIX. század). 
Néptanító és a Beregszászi Ka-
szinó könyvtárosa, a Bereg című 
lap főmunkatársa. Egy ideig se-
gédszerkesztője volt a Beregme-
gyei Tanügy című folyóiratnak, 
1892 első felében és 1895-ben 
pedig a Beregnek. — M. Föld-
rajz. A beregvármegyei elemi 
népiskolák III. osztályú tanulói 
számára. A rajzoltató és utazta-
tó módszer, az összetevő és 
elemző tanulók követelményei-
nek megfelelően. Képekkel el-
látta: Arvay Bonaventura. A 
szöveg közé nyomott hat térkép-
pel (Beregszász, 1891); A bereg-
vármegyei magyar közművelő-
dési egyesület 12 évi működése 
(Beregszász, 1896); A beregvár-
megyei casino könyvtára (Be-
regszász, 1902). 

Rhédey Lajos (?, 1763 — 
Pest, 1831. máj. 21.). Beregme-
gyei főispáni helytartó és or-
szággyűlési követ, es. kir. kama-
rás. 1780-ban a katonai 
építészeti akadémiáról Bihar 
megye ajánlatára a királyi tes-
tőrségbe lépett. Huszárfőhad-
nagy és aranysarkantyús vitéz. 
1795-ben a nemesi insurectió-
ban a bihari fölkelt sereg ezre-
dese és parancsnoka. 1802-ben 
a pozsonyi országgyűlésen Szat-
már megye követe. 1804-ben 
mint Bereg megye főispáni hely-



tartója a nemzeti múzeumra 
6000, a bécsi katonai nevelőin-
tézetre 10 ezer forintot adott. 
Általában az irodalomra és a 
művészetre sokat áldozott. 
Pártfogolta a költőket, barát-
ságban állt Kazinczy Ferenccel. 
Maga is dilettáns költő volt. — 
M. Beszédek, melyek mélt. gr. 
Kis-Rédei Rhédey Lajos ur T. 
N. Beregh vármegyében, fő-is-
pányi helytartói hivatalába fé-
nyes pompával lett bé-iktatta-
tása alkalmatosságával 1825. 
eszt. július hónap 4. napjánn 
Beregszász városábann mon-
dattak (Debrecen, 1825); Mélt. 
főispányi administrator... T. N. 
Beregh vármegyében e. f. 1829. 
eszt. Július 13. napjára határo-
zott restaurationalis gyűlést el-
kezdő beszéde (Debrecen, 1829). 

Rhédey László (?, 1636. jan. 
11. — Huszt, 1663. ápr. 23.). 
Hadvezér, naplóíró, Rhédey Fe-
renc fia. 1653-ban eljegyezte 
Szunyogh Zsuzsannát, akivel 
1655. júl. 27-én esküdött meg 
Szentjóbon. 1654-ben II. Rákó-
czi György erdélyi fejedelem 
bejárója volt. Részt vett mint 
dandárvezér az 1657-es len-
gyelországi hadjáratban. A 
hadjáratról naplójában számolt 
be. Hazatérése után apjával 
együtt a huszti várban élt. Bar-
csay Ákos Erdély generálisságá-

val kínálta meg, majd Három-
szék kapitánya lett. Másodszor 
Bánffy Ágnest, Barcsay Ákos öz-
vegyét vette feleségül 1662. 
márc. 29-én. Apjával együtt irá-
nyította Máramaros megyét. A 
törökök neki is felajánlották az 
erdélyi trónt, de apjával együtt 
ő is visszautasította. 1660-ban 
váradi kapitánnyá nevezték ki, 
de beiktatása előtt a törökök el-
foglalták a várat. Utód nélkül 
halt meg nem sokkal felesége 
halála után. Huszt várában te-
mették el. — M. Gróf Rhédey 
László naplója (Magy. Tört. Tár, 
I. Kiad. Vass József, Pest, 1855); 
Rhédey László történeti marad-
ványai 1658—1663. (Közli Nagy 
Iván. Magy. Tört. Tár XVII. 
Pest, 1871). 

írod. Ifj. Pap József: Adalékok 
Máramaros történetéhez (Mára-
marossziget, 1909). 

Román Ferenc (Munkács, 
1804 — Munkács, 1868. dec. 
16.). Ügyvéd, könyvtáralapító. 
1825-ben II. éves törvényhall-
gató volt Pozsonyban. Később 
ügyvéd lett és Bereg megye kö-
vete az 1848—49-es ország-
gyűlésen. A kormányt Szegedre 
és Debrecenbe is követte, s több-
ször felszólalt Kossuth indítvá-
nya mellett, amiért 1850. júl. 
31-én a pesti cs. haditörvény-
szék halálra ítélte. Haynau 



azonban megkegyelmezett neki. 
— M. Dana. melly által Szleme-
nics Pál törvénytanár úrnak, 
midőn boldog asszony hava 25-
dikén neve napját ünnepelné, 
érzéseiket nyilatkoztatják hálá-
datos tanítványai. (Pozsony, 
1825). 

írod. M. Hírlap, 1850. 221. 
old. 

Románecz Aladár (Vladi-
mir) (Kőrösmező, 1864 — ?, ?). 
Gör. kat. plébános. Az ungvári, 
nagyváradi és a máramarosszi-
geti főgimnáziumokban tanult. 
Az ungvári papnevelő intézet 
befejeztével 1887-ben pappá 
szentelték föl és terebesfehérpa-
taki, majd bogdányi lelkész s 
címzetes esperes lett. О alapí-
totta és szerkesztette 1895— 
1901 között Ungváron a Kárpáti 
Lapokat. — M. Nyílt szó a kong-
nia kérdésében (Máramarosszi-
get, 1891); A ruténekről (Bp., 
1901). 

írod. Schematismus Cleri 
graeci ritus cathol. Dioec. Mun-
kácsiensis (Ungvár, 1899); M. 
Állam, 1900. 296. sz. 

Románecz Mihály (Kőrös-
mező, 1854. febr. 13. — ?, ?). Ál-
lami főgimnáziumi tanár, mű-
fordító. Az ungvári kir. kat. 
főgimnáziumban tanult, majd a 
budapesti egyetem hallgatója 
lett. Vele együtt tanult itt Cso-

pey László és Timkó Iván, akik 
eredetiből fordították az orosz 
irodalom alkotásait. Az ifjúko-
rától verselő fiú az ő hatásukra 
kezdett el műfordításokkal fog-
lalkozni. Lefordította Gyerzsa-
vin Ódáját, Lermontov verseit, 
Turgenyev elbeszéléseit és Kri-
lov meséit. Ez utóbbiak 1891-
ben külön gyűjteményben is 
megjelentek Budapesten. 1878. 
dec. 16-án tanári vizsgát tett 
magyar nyelvből és iroda-
lomtörténetből, 1878—79-ben 
Hont megyében nevelő, 1878— 
80-ban a nagyváradi főreálisko-
lában póttanár. 1880-ban a 
pancsovai főreáliskolába helyez-
ték helyettes, majd rendes ta-
nárnak. 1887-ben tanári vizs-
gát tett szerb-horvát nyelvből 
és irodalomtörténetből. 1899. 
okt. 30-án az ungvári kir. kat. 
főgimnázium igazgató-tanára, 
majd 1901. márc. 10-től rendes 
igazgatója. Románecz a műfor-
dításain kívül irodalomtörténeti 
és népköltészeti tanulmányokat 
is írt. Tudományos igényű port-
rét rajzolt Bárd Miklós költőről, 
Somló Sándor drámaköltőről, 
Gyöngyösi Istvánról és Dayka 
Gáborról. Lefordította magyar-
ra a szerb népköltészet legszebb 
alkotásait. — M. A magyar me-
moire s naplóirodalom 1711-től 
napjainkig (A nagyváradi álla-



mi főreáliskola Értesítője, 
1880); A Szibinyáni-románcz-
kör a szerb népköltészetben (A 
pancsovai állami főgymn. Érte-
sítője, 1890); Tanulmányok, be-
szédek, költemények (Ungvár, 
1910). 

írod. Ung, 1901. 11. sz.; Dup-
ka György: Akik az úttörők sze-
repét vállalták (Kárpáti Igaz 
Szó, 1986. okt. 18.) 

Rómer Flóris Ferenc (Po-
zsony, 1815. ápr. 12. — Nagyvá-
rad, 1889. márc. 18.). Régész, 
művészettörténész, egyetemi ta-
nár, az MTA tagja (1. 1860, r. 
1871.). 1864-ben bejárta Bereg, 
Ugocsa és Máramaros délkeleti 
területeit. Úti jegyzetfüzeteit 
rajzokkal illusztrálta, részletes 
leírásokat közölt több műemlék-
ről és az ott őrzött jelentősebb 
műtárgyakról. Szoros kapcsola-
ta volt Lehoczky Tivadarral. — 
M. Szarvasszói, máramarosme-
gyei aranykincsről és a két ha-
zában talált régi arany műem-
lékekről (Arch. Közi. 1865); Az 
ország északi részén levő fal-
festmények. Feketeardó (Rómer 
Flóris hagyatéka. LVII. csomag. 
OMFK. Ltsz. 387, 669/244.); 
Rómer Flóris úti jegyzőkönyvei. 
XV. (Rómer Flóris hagyatéka. 
OMFK. Ltsz. 899. 63. XIII. 57.); 
Vegyes művészettörténeti jegy-
zetek (Rómer Flóris iratai. Fel-

jegyzések. OSZKK 501/9. fol. 
56.); Régi falképek Magyaror-
szágon (Bp, 1874). 

írod. Kárpátalja műemlékei 
(Bp, 1990). 

Rornzsa Teodor (Nagybocs-
kó, 1911. ápr. 14. — Munkács 
1947. nov. 1.). A Munkácsi Gö-
rög Katolikus Egyházmegye 
vártanú püspöke. Gimnáziumi 
tanulmányait 1930-ban fejezte 
be Huszton. Teológiát Rómában 
tanult 1937-ig. Hazatérése után 
a huszti járási Bereznán lett lel-
kész. 1938-ban az Ungvári Teo-
lógiai Akadémia professzora. 
1944. szept. 24-én szentelték 
püspökké. 1945 után a szovjet 
hatalom a kárpátaljai gör. kat. 
egyház felszámolására töreke-
dett. Megpróbálták a püspököt 
rávenni arra, hogy működjék 
együtt a hatalommal, s a mun-
kácsi püspökséget rendeljék alá 
a moszkvai patriarchának. A 
püspök azonban ellenállt, ezért 
az NKVD emberei merényletet 
szerveztek ellene. Főpapi körút-
ja során 1947. okt. 27-én Mun-
kácsról Beregszőlős felé tartott, 
amikor egy teherautó hátulról 
belerohant kocsijába. Az autóról 
leugráló emberek vasrudakkal 
verni kezdték a megsérült püs-
pököt és kíséretét. A tervezett 
merénylet azonban akkor nem 
sikerült. A sérült püspököt a 



munkácsi kórházba szállították, 
ahol egy időre jobban lett, de egy 
álápoló megmérgezte. A püspök 
meggyilkolása után a gör. kat. 
papoknak megtiltották, hogy is-
tentiszteleteket tartsanak, a 
templomokat átadták a pravo-
szlávoknak vagy bezárták. 130 
gör. kat. lelkészt tartóztattak le 
és száműztek Szibéria vagy Ka-
zahsztán lágereibe. A vértanú 
püspök emlékére emléktáblát 
helyeztek el az Ungvári Székes-
egyház falán. Mellszobrának 
felállítását tervezik az épülő 
Ungvári Teológiai Akadémián, 
amely Romzsa püspök nevét 
fogja felvenni. 

írod. Jurij Szabov: Teodor 
Romzsa püspök emlékére (Kár-
pátaljai Ifjúság, 1993. okt. 30.). 

Roskovics Ignác (Tokaj, 
1822. júl. 11. — Ungvár, 1895. 
febr. 15.). Görög katolikus nagy-
prépost. Középiskoláit Ungvá-
ron, a bölcsészeti kart Pesten 
végezte. Ezután papnövendék 
akart lenni, de nem vették fel. 
Ekkor Egerben és Nagyváradon 
jogi tanfolyamot végzett és okle-
velet szerzett. 1843-ban felvet-
ték a papnövendékek közé. Pes-
ten és Ungváron tanulta a 
teológiát. 1848-ban megnősült 
és pappá szentelték. Lelkész 
volt Szalókon, Karászon, Hajdú-
böszörményben és Nyírpilisen. 

1866-tól az ungvári papnevelő 
lelki igazgatója. 1866-tól címze-
tes kanonok, 1877-ben teológiai 
tanár, 1878-ban valóságos ka-
nonok és egyházmegyei tanfelü-
gyelő, 1892-ben lett káptalani 
nagyprépost. Cikkei jelentek 
meg különböző tanügyi lapok-
ban és a Szvitben. — M. Ó-hitű 
imádságos énekeskönyv az egy. 
sz. anyaszentegyház napkeleti, 
vagyis görög rendje szerint 
(Debrecen, 1857); Görög kath. 
katekizmus, vagyis a keresz-
tény tanítás elemei. A munkácsi 
és egri megyei katekizmusok 
után a kath. egyház görög rend-
jéhez alkalmazkodva (Uo., 
1864); A magyar királyság fóldi-
rata népiskolák számára (Uo., 
1866); Görög szertartású kath. 
keresztény tanítás elemei (Uo., 
1873); Morális (Ungvár, 1877); 
Gör. szert, katholikus kis káté, 
a népiskolák I. és II. oszt. szá-
mára (Bp., 1881); Zbornik (Bp., 
1887). 

Roskovics Ignác (Szalók, 
1854. szept. 28. — Bp., 1915. 
nov. 29.). Festőművész, „Kárpá-
talja Tiepoloja". Zemplén me-
gyében született gör. kat. pap-
családban. A gimnázium két 
osztályát Ungváron végezte, de 
súlyosan megbetegedett, tífuszt 
kapott s hallása meggyengült. 
Egy ideig otthon tanulgatott és 



rajzolgatott apja irányítása mel-
lett. Később Bilkére került Vid-
ra Ferdinánd festőművész keze 
alá. Innen került a budapesti 
Mintarajziskolába, majd Mün-
chenbe és Rómába, ahol az egy-
házi művészetet tanulmányoz-
ta. 1885-ben „Pici piros alma" c. 
képéért a Képzőművészeti Tár-
sulat Nagydíját nyerte el. 1900-
ban kis állami aranyéremmel 
jutalmazták. Derűs hangulatú 
életképeket és vallásos kompo-
zíciókat festett realista stílus-
ban. Ismertebb képei: Kóstolja 
meg, édes; Hátha innánk; Acél, 
kova, tapló; Nepomuki Szent Já-
nos. 1888-ban festette a szinnai 
templom freskóit. Falképei van-
nak a radnai, a józsefvárosi, a 
kecskeméti és az eperjesi temp-
lomban. Ő festette az Ugocsa 
megyei Veresmart község görög 
katolikus templomának falké-
peit is. Szentképei és portréi ér-
tékesek. Eléggé ismert Petőfi 
Sándorról a daguerrotyp-kép 
után készített portréja. Illuszt-
rációkat készített „Az Osztrák— 
Magyar Monarchia írásban és 
képben" c. kiadvány Ungvárme-
gyét és a ruténeket bemutató fe-
jezeteihez. Az ungvári vár, Az 
uzsoki hágó, Perecseny látképe 
és a rutén népviseletű férfiak és 
nők képe található a kiadvány-
ban. Illusztrációinak metszeteit 

elküldte a Pétervári Művészeti 
Akadémiára Hja Repinnek, aki 
elismerő jelzőkkel illette alko-
tásait. 1914-ben Roskovicsot 
meglátogatta Budapesten az ott 
tanuló Boksay József, a kárpát-
aljai festőiskola egyik későbbi 
megalapítója. Roskovics képei-
ből a Műcsarnok 1918-ban ha-
gyatéki kiállítást rendezett. 
Cikkei jelentek meg a Magyar 
Szemlében (1894. Munkácsy 
Mihályról), a Vasárnapi Új-
ságban (1895. A József-városi 
templom falfestményei; 1897. 
52. sz. Bethlehem; 1900. 16. sz. 
A Szent István terem királyké-
pei). 

írod. Vasárnapi Újság, 1895. 
19. sz. (arcképe); R. I. Modern 
magyar festőművészek (A Pesti 
Napló kiadványa); R. I. (Művé-
szet, 1916); Kacsij Jurij: Földink 
levele Repinhez (Kárpáti Igaz 
Szó, 1986. dec. 31.). 

Roth Gábor (Ungvár, 1851. 
aug. 18. — ?, ?). Ügyvéd. A gim-
náziumot Ungváron végezte. Jo-
got Pesten tanult, ahol 1847-
ben ügyvédi irodát nyitott. 
1881-ben Beregszászban te-
lepedett le. A városban izraelita 
magyar egyletet alapított, 
amelynek az elnöke lett, ő 
alapította a felekezeti mene-
dékházat is a városban. Bereg 
vármegyének több évig volt 



tiszteletbeli tiszti ügyésze, a 
megye árvaszékének tisztelet-
beli ülnöke, a kir. törvényszék 
hites tolmácsa, a beregszászi 
kereskedelmi iparbank igazga-
tósági tagja és jogtanácsosa. 
Több cikket írt az állampolgár-
ságról, a párbaj eltörléséről, a 
cigányok sorsának enyhítéséről. 
Egy elhagyott népfaj című cikke 
1888-ban a Bereg 3. számában 
jelent meg. 

írod. Zichy Herman gróf és 
Derestye Gy. M.: Magyar zsidók 
a millenniumon (Bp., 1896). 

Roxer Vilmos (Poprád, 1822. 
máj. 8. — Kassa, 1906. febr. 6.). 
Jószágfelügyelő. A Selmecbá-
nyái akadémia és a bécsi mű-
egyetem elvégzése után az erdő-
rendezéseknél alkalmazták. A 
szabadságharcban mint nem-
zetőr és futár Görgey Arthurnak 
és Guyon ezredesnek tett fontos 
szolgálatokat, majd a szepesi 
vadászzászlóalj kapitányaként 
a határt védte. Ezután Erdélybe 
rendelték, Kazinczy táborával 
Kapnikbányán egyesült és Zsi-
bónál tette le a fegyvert. 
Hosszabb bujdosás után 1850-
ben a gróf Te/e&i-család dolhai 
uradalmában talált menedéket, 
ahol álnéven 'erdőmesterként, 
1856-tól erdészeti s jószág-
felügyelőként alkalmazták. Eb-
ben a minőségben 26 évig mű-

ködött az uradalomban. 1856-
ban ő volt az első, aki Ungváron 
egy (akkor még német nyelvű) 
erdészeti gyűlésen felszólalt egy 
magyar erdészeti szótár kiadása 
tárgyában, de ez a törekvése 
ekkor meghiúsult. A kataszter 
behozatala után erdészeti fel-
ügyelőként a kassai és a 
besztercebányai kerületben al-
kalmazták. Később Kassán tele-
pedett le. Cikkei a Vadász- és 
Versenylapban (1861. 13. sz. Az 
erdészeti magyar műszótár 
ügyében); az Erdészeti Lapok-
ban (1862. Máramarosi közlé-
sek; A fának szállítása ügyében; 
1863. A máramarosi erdőségek 
pusztításáról és ennek ellensé-
geiről); a Máramaros leírása c. 
monográfiában (A dolhai vas-
gyár) jelentek meg. Munkatársa 
volt a Kaschauer Zeitungnak. 

írod. Pesti Hírlap, 1906. 38. sz. 
Rybár István (Molcsa, 1847 

— ?, ?). Tanár. Budapesten szer-
zett tanári oklevelet, ahol egye-
temi tanársegéd lett. 1872. okt. 
20-án kinevezték az ungvári 
róm. kat. főgimnázium rendes 
tanárává. Természetrajzot, ter-
mészettant és mennyiségtant 
tanított. 1877-ben a budapesti 
VII. ker. kir. állami Erzsébet 
polgári tanítóképzőbe került. 
Cikkei a Földtani Közlönyben 
(1874. Jelentés Ungvár környé-



kén tett földtani kirándulásról, 
egy földtani térképpel; 1875. Az 
Ung folyó bal partján elterülő 
trachyt-hegység földtani szer-
kezete), az ungvári r. kath. 
főgymnásium Értesítőjében (1875. 

Ungvár környékének földtani 
szerkezetéről) láttak napvilá-
got. Több tankönyvet is írt. 

írod. Az ungvári r. kath. 
főgymnásium Értesítője 1873, 
1878. 



s 
Sáfáry László (Munkács, 

1910. nov. 16. — Ukrajna, 1943. 
jan.). Költő, tanár. Munkácson 
töltötte gyermekkorát, ifjúsá-
gát. Apja magyarországi szár-
mazású mérnök volt, aki fiát 
Magyarországon járatta gimná-
ziumba, s magyarországi állam-
polgárságot is szerzett számára. 
Sáfáry a szünidőket Munkácson 
töltötte, s alapvető költői élmé-
nyei is e vidékhez fűződtek. 
1939-ben visszatelepült szülő-
városába. Miután a budapesti 
egyetemen tanári képesítést 
szerzett, Munkácson először a 
tanítóképzőben, később a gim-
náziumban tanított. Fiatalon 
önálló verseskötettel jelentke-
zett. Részt vett a szlovákiai Sar-
ló mozgalomban. 1932-től Az Út 
munkatársa volt. Egy ideig a 
Kórus című lapot szerkesztette. 
Sajátos ritmusú, egyéni hangu-
latú szabadversekben mutatta 
be л verhovinai szegény nép éle-

tét. Lírája szorosan kapcso-
lódott a magyar avantgard köl-
tészethez. 1942-ben behívták 
katonának és segédszolgálatos-
ként a frontra küldték, ahol az 
1943-as esztendő elején eltűnt. 
— M. Lendület (Munkács, 
1931); Verhovina (Munkács, 
1935); Korforduló (összegyűjtött 
versei Sándor László előszavá-
val, Bp, 1969). 

írod. Illyés Gyula: Nyugat, 
1932; Radnóti Miklós: Nyugat, 
1935; Féja Géza: Magyar írás, 
1935; Tanulmányok a magyar 
szocialista irodalom történeté-
ből (Bp, 1962); Takáts Gyula: S. 
L. (Kortárs, 1965); Balla László: 
Nincstelenek gondjait vállalva 
(Kárpáti Igaz Szó, 1980. nov. 
23.); Váradi-Sternberg János— 
Dupka György: A költő ismeret-
len versfordításai (Kárpáti Igaz 
Szó, 1985. dec. 28.); Kisebbségi 
ének a beregi rónán. Kárpátaljai 
írók antológiája. 1919—1944. 



(Összeállította Váradi-Sternberg 
János—Dupka György; Ung-
vár—Bp., 1992). 

Szi. Balla Gyula: In memó-
riám Sáfáry László (vers, Ké-
pes Ifjúság, 1973. febr. 24.); Ha-
bán Mihály: Üzenetváltás (Bp., 
1980). 

Sajtos Gyula (Makó, 1896. 
febr. 21. — Rábacsanak, 1967. 
júl. 1.). Újságíró. Makón kezdte 
az újságírást. Baráti szálak fűz-
ték Juhász Gyulához és Móra 
Ferenchez, о vezette be körükbe 
az akkor még gimnazista József 
Attilát. 1941-ben az ungvári 
Kárpáti Híradó munkatársa 
lett. 1945—1959 között a Kár-
páti Igaz Szó irodalmi szerkesz-
tőjeként és az Ukrajnai író-
szövetség magyar tagozatának 
lektoraként dolgozott. 1960-ban 
tért haza Magyarországra. — 
M. József Attila Makón (Bp., 
1964). 

írod. Péter László: Kritika, 
1964. 

Sándor László (Bp., 1909. 
márc. 20. — Bp., 1993. okt. 13.). 
Kritikus, művészettörténész, 
műfordító. О svát Erzsébet költő 
férje. Kereskedelmi akadémiát 
végzett, majd a leningrádi Re-
pin Intézet művészettörténeti 
szakát fejezte be. Részt vett a 
csehszlovákiai Sarló mozgalom-
ban. 1932—33 között a losonci 

Figyelő című lap szerkesztője, 
1933-tól 1938-ig magántisztvi-
selő Losoncon. 1935—40 között 
a kolozsvári Korunk csehszlo-
vákiai szerkesztője. 1938-tól 
1939-ig banktisztviselő volt 
Kassán, majd 1939—1947 kö-
zött vállalatvezető Ungváron. 
1947-ben megszervezte az ung-
vári Területi Képtárt, amelynek 
1952-ig volt az igazgatója, majd 
1956-ig az ungvári könyvkiadó 
szerkesztője lett. 1956—62 kö-
zött a Területi Rádió irodalmi 
szerkesztője. 1962-ben átte-
lepült Magyarországra, ahol 
könyvkiadói szerkesztőként, a 
Művelődési Minisztérium osz-
tályvezetőjeként és könyvtár-
igazgatóként dolgozott. Rend-
szeresen publikált a kárpátaljai, 
a magyarországi és a külföldi la-
pokban. Cseh, szlovák, ukrán, 
orosz nyelvből fordított. Fő 
kutatási területe: a huszadik 
századi — köztfik a kárpátaljai 
— művelődéstörténet. — M. 
Magyar népmesék (szerk., Ung-
vár, 1954); Gavrilo Martinovics 
Gljuk (Kijev, 1959); Emil 
Grabovszkij (Kijev, 1962); Hu-
dozsnyiki Zakarpattya (Kijev, 
1961); Hazánk: Kelet-Európa 
(Bp., 1979); Hidak partok között 
(Bp., 1988); Pallag Rózsa. Kár-
pátaljai magyar népmesék (Bp., 
1988). 



írod. Két szovjet magyar köl-
tő (Igaz Szó, 1956); A kárpátal-
jai magyar könyvkiadás bibliog-
ráfiája (It., 1961); Krecsmári 
László: Magyar nyelvű irodalom 
Kárpát-Ukrajnában (Alföld, 
1962); Kárpátalja magyar sze-
mélyi és intézmény-adattára 
(szerk. Dupka György, Ung-
vár—Bp., 1993); Balla László: 
Nyolcvanöt éve született Sándor 
László (Pánsíp, 1994. márc.— 
ápr.). 

Sárossy Károly (Eperjes, 
1823 — Ungvár, 1893. dec. 31.). 
Ügyvéd, a szabadságharc ön-
kéntese. Jogot végzett. Katonai 
pályáját gárdistaként kezdte. 
1842-ben Sáros megye küldte 
Bécsbe a királyi gárdához. 
1843-tól nemesi testőr Bécsben. 
Itt ismerkedett meg a magyar 
politikai élet kiválóságaival. 
1848 tavaszán kilépett a szolgá-
latból. Önkéntesként harcolt, 
mint tizedes a 2. honvédzászló-
aljnál a bácskai hadszíntéren. 
Október 10-én hadnagy az Óbe-
csén szerveződő fel-dunai had-
testben. Május 11-én százados 
a Cegléden szerveződő tiszai 
hadsereg 94. zászlóaljánál. Júli-
us 21-én egy hónap betegsza-
badságot kapott. A fegyverleté-
tel után Eperjesen, majd 
Szatmáron ügyvéd. A kiegyezés 
után Ungváron köz- és váltó-

ügyvéd. Részt vett Ungvár poli-
tikai és társadalmi életében. 
Bajtársai, a 48-as honvédek a 
kálváriái temetőbe kísérték 
utolsó útjára. 

Irod. Bagu Balázs—Szakáll 
Mihály: Kárpátaljai honvédtisz-
tek (Szabolcs-Szatm. Szemle, 
XXVI. évfi, 2. sz., Nyíregyháza, 
1991). 

Sas Andor (Szeged, 1887. 
jan. 22. — Pozsony, 1962. aug. 
23.). Irodalomtörténész, publi-
cista, tanár. A budapesti egyete-
men Balázs Bélával, Juhász 
Gyulával, Kosztolányi Dezsővel 
és Babits Mihállyal együtt ta-
nult. A Tanácsköztársaság kiki-
áltása után főiskolai tanárnak 
nevezték ki. A bukás után Bécs-
be emigrált, innen került Mun-
kácsra. 1920-ban a munkácsi 
kereskedelmi iskola tanára lett, 
az iskola 1925-től Kereskedelmi 
Akadémiaként működött. Mun-
kácson a diákok Berzeviczy-ön-
képzőkörét vezette, s folytatta 
Lehoczky Tivadar munkáját, a 
város történetének föltárását. 
Nagyra értékelte Balajthy Jó-
zsef és Tabódy József érdemeit 
a város múltjának a kutatá-
sában. 1927-ben jelent meg 
„Munkács város levéltára. 1376— 
1850" című archivális és város-
történeti műve. 1928-ban írta 
„Munkács város múltjából" cí-



mű tanulmányát, amely ma-
gyar, orosz és cseh nyelvű 
szöveget tartalmaz. 1931-ben 
Budapesten jelent meg „Egy 
magyar nagybirtok történeté-
hez. A Schönborn-uradalom a 
XVIII. században" címmel egy 
tanulmánya, amelyben össze-
foglalta a domínium háromne-
gyed százados történetét. „A 
munkácsi Schönborn-uradalom 
társadalmi és gazdasági viszo-
nyai a XIX. század első felében" 
című munkájában bemutatta a 
mezőgazdaság, az állattenyész-
tés fejlődését, a vas- és tim-
sógyártást, a bor- és szesz-
termelést, a hamuzsírkészítést, 
a fakivitel fejlődését. 1933-ban 
a pozsonyi Magyar Figyelő című 
folyóiratban jelent meg a 
„Munkácsi barokk" című művé-
szettörténeti tanulmánya. Eb-
ben a művében az 1747—1748-
ban Munkácson emelt 
Schönborn-kastély építéséről, 
berendezéséről van szó. 1933-
ban a Magyar Újság karácsonyi 
számában látott napvilágot a 
„Csehországi és bécsi demok-
raták a munkácsi várbörtönben" 
című tanulmánya. A Schön-
born-uradalom történetével fog-
lalkozó tanulmányai magyarul 
és ukránul is megjelentek. 
Munkácsról Pozsonyba távozott. 
„Egy kárpáti latifundium a hű-

béri világ alkonyán" című gaz-
daságtörténeti monográfiája 
1955-ben itt jelent meg. 

írod. Szalatnai Rezső: Itk., 
1963; Benedek András: Magyar 
irodalom Kárpátontűlon a két 
világháború között (A Kárpáti 
Kalendárium Irodalmi Mellék-
lete, 1971); Váradi-Sternberg 
János: Vidékünk múltjának lel-
kes kutatója (Kalendárium '80. 
Uzshorod, 1979); Csanda Sán-
dor: Pályaképvázlat Sas Andor-
ról (Bratislava, 1985). 

Schelling Károly (Ungvár, 
1858 — ?, ?). Az ungvári állami 
főgimnázium tanára. 1883-ban 
szerzett tanári oklevelet ma-
gyar nyelvből. 1881-től az ung-
vári kir. állami főgimnázium-
ban, később Fehértemplomban 
volt tanár. — M. Schelling Ká-
roly bölcsészeti rendszerének is-
mertetése és bírálata (Bp., 
1880). 

Schossel András (Felsőre-
mete, 1824 — Munkács, 1877). 
Mintázószobrász. Klasszicista 
stílusban dolgozott, számos mo-
delljét öntötték vasból. Először 
Pesten, majd a Bécsi Művészeti 
Akadémián tanult. A diploma 
megszerzése után Drezdába 
ment, hogy közelebbről megis-
merkedjék a vasöntvény-model-
lezéssel. Tudomást szerezve a 
magyarországi forradalomról, 



hazasietett és a szabadság esz-
méinek lelkes támogatója lett. 
Selesztóban és Frigyesfalván élt 
és dolgozott. A forradalom iránti 
rokonszenvét Kossuth Lajos 
mellszobrának elkészítésével is 
kifejezte. Rampacher, az ismert 
magyar műgyűjtő', a selesztói 
vasöntöde egykori munkása 
szerint Kossuth mellszobra 
1848. okt. 12-én készült. Ez volt 
az elsó' mellszobor, amely Kos-
suth Lajost ábrázolta. Mintául 
Barabás Miklós Kossuth Lajost 
ábrázoló portréi szolgáltak. E 
kis méretű műtárgy ellen a 
Bach-korszakban valóságos ir-
tóhadjáratot viseltek, ezért az 
eldugdosott példányoknak a 
műértékükön kívül nagy rit-
kaságértékük is van. A forra-
dalom leverése után a művész 
neve hosszú idó're feledésbe 
merült, de Schossel nem hagyta 
abba munkáját, só't műveiben 
továbbra is érintette az 1848— 
49-es szabadságharc eseménye-
it. Apró feszületek, szobrocskák, 
karperecek, sakkfigurák, búto-
rok, kályhák és síremlékek 
kerültek ki keze alól. A pesti 
iparművészeti és az 1873-as 
bécsi kiállításon vasból ké-
szült finom műtárgyai nagy 
sikert arattak. Elkészítette Pe-
tó'fi és Arany János mellszob-
rát is. 

Schönborn Eugen Ervin, 
gróf (1727. jan. 21. — 1801. júl. 
25.). 1765-ben teljes címe: 
„Szentséges római birodalmi 
gróf, bucheimi, wolffsthali, rei-
chelsbergi és harrenheimi gróf, 
Wiesenheid, Göllersdorf, We-
gesburg, Mantern, Hausenstanz 
és Weyler-uradalmak, úgy 
Munkács és Szentmiklós ura, 
valamint Payberg sat. jószágok 
birtokosa, cs. к. valóságos ka-
marás, birodalmi udvari taná-
csos, a szentséges római biro-
dalom és ausztriai örökös 
hercegségek s országok bárója, 
felső- és alsó-ausztriai herceg-
ségek örökös tagja, nemes Ma-
gyarország nemes Beregvárme-
gyéjének főispánja". Schönborn 
Anselm Ferenc gróf és Monfort 
Mária Terézia grófnő'fia. Kitűnő' 
nevelésben részesült. A családi 
birtokot tetemesen növelte. Örö-
költe a nagy munkácsi uradal-
mat, amelyet VI. Károly csá-
szártól mint Rákóczi fejedelem 
elkobzott birtokát nagybátyja, 
Schönborn Lothar Ferenc gróf 
1726-ban kapott adományként. 
A nagybácsi azonban már 1728-
ban meghalt, s a királyi ado-
mány Schönborn Buchaim 
Wolsthal Frigyes Károly bam-
bergi érsekre szállt. A birtok az 
ő kezében maradt 1740-ben be-
következett haláláig, amikor is 



Eugen Ervinre szállt, amit az 
csak 1752-ben, nagykorúsága-
kor vett át, addig az örökséget 
szülei kezelték. 1767-ben a ki-
rályi ügyészség pert indított el-
lene, s visszakövetelte a birto-
kot, s 1788. aug. 11-én el is 
vette. A gróf azonban a király-
hoz folyamodott, s a király köz-
benjárására az 1790—91-es or-
szággyűlés a birtokot a grófi 
családnak ítélte. Schönborn gróf 
Munkácson harisnyaszövogyá-
rat, Szentmiklóson, méntelepet 
létesített. 1782-ben a Latorcán 
saját költségén hidat építtetett. 
Halála után a beregi uradalmait 
első fiára, Buchaim Ferenc 
Fülöp Bereg vármegye főispán-
jára hagyta, akinek öt fia szü-
letett, de akik közül Bereg me-
gye utolsó főispánja, gróf 
Schönborn Károly 1854-ben tör-
tént halála után csak egy fiúiva-
déka maradt életben, Ervin. En-
nek kiskorúsága miatt a 
birtokot gróf Bolsa József fel-
ügyelte. — M. Ad excelsos 
proceres at inclytos status et or-
dines humillima ... pro restitu-
endo dominio Munkács, et loco 
illius alio bono camerali aequi 
valenti s. coronae substituendo 
(Posonii, 1790). 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1860). 

Schürger Ferenc (Alsóme-
cenzéf, 1850. dec. 3. — ?, ?). Ál-
lami főgimnáziumi igazgató. 
Középiskoláit Kassán 1871-
ben, az egyetemet Budapesten 
végezte. 1871—74-ben a tanár-
képző intézetben dolgozott, 
1874 ápr.—aug.-ban a kassai 
reáliskolában volt tanár. 1874— 
75-ben önkéntesként szolgált és 
tiszti vizsgát tett. 1875-ben ta-
nári vizsgát tett történelemből, 
földrajzból és tornából. 1875-től 
lett az ungvári kir. kat. főgim-
názium tanára. 1903-tól a be-
regszászi állami főgimnázium 
helyettes, 1905-től 1919-ig ren-
des igazgatója. Elnöke volt a Be-
regmegyei Közművelődési Egye-
sületnek, az Ung-Bereg megyei 
Tanári Körnek; igazgatósági, il-
letve választmányi tagja az Or-
szágos Középiskolai Tanári 
Egyesületnek, a Beregmegyei 
Irodalom- és Műpártoló Egye-
sületnek; tagja Bereg vármegye 
törvényhatósági bizottságának, 
Beregszász város képviselői tes-
tületének. Cikkeket írt az Ung-
ba, az Ungvári Közlönybe, a Be-
regbe. írása jelent meg az 
ungvári kat. főgimnázium Érte-
sítőjében (1879. Az ó-kor népe-
inek földrajzi ismeretei; 1880. 
Phoenicia és a phoeniciaiak 
gyarmatvilága), a Középiskolai 
Tanáregylet Közlönyében (1890 



és 1898. A történelemtanítás re-
formjához), a Nemzetben (1884. 
Nemzetiség és iskola; A főrendi 
és alsóház küzdelme 1790— 
1848), az Egyetértésben (1893. 
Az érettségi vizsgálatokról; 
1895. Iskolai látogatás és a vi-
déki tanár). Öt évig szerkesztet-
te az Ungvári Közlönyt. — M. A 
földrajz az iskolában és az is-
kolán kívül (Ungvár, 1889); 
Nansen északi expedíciójáról 
(Ungvár, 1899); Földrajz a 
gymnasiumok és a reáliskolák 
használatára (Bp, 1900). 

írod. A beregszászi magyar 
gimnázium története. 1864— 
1989. (Bp, 1990). 

Schivendi Lázár (Schwendi, 
1522 — Kirchheim, 1584. máj. 
12.). Német hadvezér. 1565 ele-
jén a szepességi császári hadak 
fővezérévé nevezték ki János 
Zsigmond ellen. Elfoglalta To-
kajt, Szatmárt, Nagybányát és 
Erdődöt. 1566 elején János Zsig-
mondot üldözte és két török-ta-
tár hadat vert meg. A tatárok 
Nagyvárad felé tartva útjukban 
pusztították Abaúj, Zemplén, 
Ung, Bereg, Ugocsa és Márama-
ros megyék falvait. Hasonló 
pusztítást végeztek Schwendi 
seregei is, mert Munkács ostro-
mára felkészülve feldúlták 
Csonkapapit, Balazsért, Kere-
pecet, Fornost, Oroszvéget és 

Podheringet. Schwendi 1567. 
febr. 12-én látott Munkács vívá-
sához. A várat Lugosi Luka Já-
nos és Kerepeczi Majthényi De-
meter védelmezte. A császáriak 
körülvették a várat, ágyúikkal 
ledöntötték a falakat, s mivel a 
vár körüli árkokban a víz befa-
gyott, a szorongatott várbeliek 
tíz napi ostrom után, febr. 22-
én feltétel nélkül feladták a vá-
rat. Az ostromló császári sereg-
ben vitézkedett Bornemisza 
János, Szalay Ferenc és Csáky 
Mihály. Az ágyúkat Rosso Vince 
császári tüzérségi parancsnok 
irányította, aki kitűnő és sike-
res munkájáért később megkap-
ta Kerepeczi Demeter és Gáspár 
elkobzott birtokait. Lugosi he-
lyett pedig Miksa király Bay Fe-
rencet nevezte ki a vár kapitá-
nyául. Schwendi meg akarta 
ostromolni Huszt várát is, de 
nem járt sikerrel. Csapataival 
visszahúzódott Kassára, de köz-
ben lerombolta Kovászó várát. 
Schwendi a XVI. század művelt 
katonái közé tartozott. Szorosan 
együttműködött Zay Ferenc fel-
ső-magyarországi főkapitány-
nyal. Hadtudományi munkákat 
írt, s irodalmi tevékenységéről 
elismerően szólt a költő Balassi 
Bálint. Schwendinek köszönhe-
tő vidékünkön a protestantiz-
mus meggyökeresedése. 



Selyei Balogh István (XVII. 
század). Református prédikátor. 
Valószínűleg a székelyföldi Nyá-
rádselyén született. 1633-ban 
az ungvári iskola rektora volt. 
Versben dicsérte Miskolczi 
Pauch Pál ungvári prédikátor 
„Halotti Elmélkedések" (Lőcse, 
1634) című művét. Az ezt követő 
években külföldön járt, de en-
nek idejét pontosan nem tudjuk. 
1640-től Huszton prédikátor. 
1643—1652 között a máramaro-
si egyházmegye esperese. 1652 
tavaszától II. Rákóczi György fe-
jedelmi udvarában Keresztúri 
mellett a második prédikátor. 
Ebben a minőségében a fejedel-
met elkísérte lengyelországi 
hadjáratába. Ott a tatárok fog-
ságába esett, de hamarosan ki-
szabadult. Az 1658. áprilisi or-
szággyűlésen ő adta át Kemény 
János krími fogságból küldött 
levelét. Hűségesen kitartott Rá-
kóczi György mellett annak ha-
láláig. Ezután ismét Husztra 
került prédikátornak, és hama-
rosan megint esperessé válasz-
tották. 1668-ban halt meg felte-
hetően Huszton. A költészettel 
csak elvétve foglalkozott. Mind-
össze két magyar nyelvű verse 
ismert, amit fiatal korában szer-
zett. Valószínűleg köze lehetett 
Balassi és Rimay verseinek vá-
radi kiadásához. Főleg egyházi 

műveket írt. Műfaja a tanítás, a 
prédikáció. Nyomtatásban meg-
jelent két gyászbeszéde, melyet 
Bethlen Péter felett 1646. okt. 
28-án és 31-én tartott a Sáros 
megyei Szentmihályon és Aba-
új szántón (Temetési pompa. 
Várad, 1646. — RMK. I., 787. 
42—48. 49—56.) Huszonöt pré-
dikációt tartalmaz a Temető 
Kert (Várad, 1655. — RMK. I., 
905.). A korszak java prózater-
mése közé tartozik a sokszor 
merész hangú, közproblémákat 
is megszólaltató tanítások fogla-
lata, az Uti-Tars (Várad, 1657. 
— RMK. I., 928.). A szegények, 
özvegyek, árvák igaz ügyét el-
fordító bírák, magistrátusok, ta-
nácsok, az őket nyomorgató „uj-
jabb ujj abb adókat találó, 
privilegiomokat ronto és min-
den igasság kivül saczczoltato 
tisztek", a nyúzó-fosztó kóborló 
lopók gyakran részesülnek nála 
kemény dorgálásban. Külön ta-
nítások szólnak ,,A' meg átalko-
dott szivról", ,,A' Fejedelmekről", 
melynek gondolatai minden két-
séget kizáróan II. Rákóczi 
Györgyhöz szólnak, akit a len-
gyelországi hadjárata előtt arra 
figyelmeztet, hogy az ország, 
melyen uralkodik „nem varrat-
tatott gallérához", nem szabad 
az ország javait, jövedelmét — 
a szegények verítékét — elvesz-



tegetni, nem szabad hamisan 
szerzett zsákmányban gyönyör-
ködni. A birodalmakat Isten 
osztogatja, tiltott eszközzel ne 
keressen senki magának orszá-
got. Általánosságban a fejedel-
mekről beszél, de II. Rákóczi 
Györgyre kell vonatkoztatnunk 
az ilyen figyelmeztetéseket: él-
jenek a fejedelmek békességben 
a szomszéd országokkal, a velük 
való frigyet fösvénységből, ki-
csiny okból ne bontsák fel. Se-
lyei Balogh István személyét 
többen összetévesztették Séllyei 
M. István (1627—1692) pápai 
prédikátor, majd dunántúli püs-
pök alakjával. 

írod. Zoványi Jenő: A tiszán-
túli református egyházkerület 
története (Debrecen, 1939); Se-
lyei Balogh István költeményei. 
Régi magyar költők tára. XVII. 
sz., 9. kötet. (Bp., 1977). 

Semsey András (?, 1754 — 
?, 1814. márc. 2.). Főispán. Sem-
sey András ezredes fia. 1778-
ban részt vett királyi biztosként 
a Maroson túl fekvő ún. bánsági 
három megye visszacsatolásá-
ban és szervezésében. Ekkor To-
rontál megye alispánja lett. 
1786-ban a kir. tábla ülnökévé, 
majd a hétszemélyes tábla bírá-
jává nevezték ki. 1789-től a 
magy. kir. udvari kancelláriá-
nál, 1791-től a es. kir. kamará-

nál alkalmazták mint tanácsost. 
1797-ben lett Ugocsa megye fő-
ispáni helyettese, majd 1803-
ban a megye valóságos főispán-
ja. 1802-től királyi személynök, 
1807-ben Abaúj vármegyei főis-
pán, 1808-ban kamarai elnök. 
1805-ben Szirmay Antal neki 
ajánlotta „Notitia politica, histo-
rica, topographica incliti comita-
tus Ugochiensis" című művét, 
melynek egyik példányát Sem-
sey Budai Ézsaiásnak ajándé-
kozta. 

Siegmeth Károly (Znaim, 
Morvaország, 1845. szept. 11. — 
Munkács, 1912. ápr. 21.). Vasúti 
mérnök, MAV-igazgató, turis-
taíró, barlangfeltáró. Tanul-
mányait a bécsi, zürichi és mün-
cheni egyetemeken végezte, ez 
utóbbin segédtanárként is mű-
ködött. 1869-ben gépészmér-
nökként a Tisza vidéki vasút 
szolgálatába lépett. 1878-ban 
megalakította a Magyarországi 
Kárpát Egyesület Keleti-Kár-
pátok osztályát, melynek titká-
ra és elnöke is volt. Sok idejét 
szentelte a Keleti-Kárpátok ta-
nulmányozásának és a kül-
földdel való megismertetésének. 
Kirándulásokat, turista vándor-
gyűléseket, kiállításokat szerve-
zett. Terjesztette és fejlesztette 
a Keleti-Kárpátokban a házi-



ipart. Ő rendezte a szobránci, 
máramarosszigeti, nagybányai, 
munkácsi és ungvári kiállításo-
kat. О szorgalmazta az ungvári 
kerámiaiskola létrehozását. Ne-
ki köszönhető az Aggteleki-
cseppkőbarlang szakszerű fel-
mérése és a versfői mesterséges 
bejárat létesítése. A Kárpátokra 
vonatkozó írásai megjelentek a 
Magyarországi Kárpátegyesület 
Évkönyveiben (V. 1878. Egy ki-
rándulás az Ungmegyei Kárpá-
tokba; Kirándulás Máramaros 
megyébe, VII. 1880. Úti vázla-
tok a munkácsi Beszkidekből, 
XIII. 1886. Kirándulás az Osztri 
Verehre, XXIII. 1896. A Ho-
verla), az Oesterr. Turisten-
Zeitungban (Wien, 1886. Eine 
deutsche Sprachinsel in der Ma-
ramoros). — M. Wanderungen 
durch der Hegyalja, ,das Bod-
roggebiet und Munkácser Bez-
kiden (Igló, 1880); Reiseskizen 
aus der Maramaros (Igló, 1885. 
Különnyomat a Magyarországi 
Kárpátegyesület Évkönyve 
1881—82, 1884—85. évfolya-
mából. Magyarul is megjelent, 
ford. Schmidt József. Igló, 
1885); A Hegyaljáról a Vihor-
láthegységbe (Ford. dr. Raisz 
Gedeon. Igló, 1886); A ma-
gyar keleti Kárpátok (Magyar-
ország útirajzokban. Szerk. 

Borostyáni Nándor, VI. Bp., 
é. п.). 

írod. Magyarország várme-
gyéi és városai. Abaúj-Torna 
vármegye és Kassa (Bp., 1896); 
Mihálovics Béla: S. K. (Turisták 
Lapja, 1912); Karafiáth Jenő: S. 
K. (Turisták Lapja, 1941). 

Simon Menyhért (Bátyú, 
1897. jún. 7. — Bp., 1952. nov. 
7.). Költő, újságíró. Apja Simon 
Menyhért vasutas, anyja Ba-
logh Erzsébet, aki egész életét 
Bátyúban élte le. Menyhért ele-
mi iskoláit Bátyúban végezte, 
középiskolai tanulmányait a be-
regszászi gimnáziumban foly-
tatta. 1915-ben besorozták ka-
tonának és hamarosan a frontra 
került. 1916-ban fogságba esett 
és csak 1918-ban tért haza. A 
budapesti egyetemen jogi dokto-
rátust szerzett. Első verse a Pesti 
Napló 1915. jan. 16—i számában 
jelent meg. 1921-ben újságíró 
lett, a Kassai Újság munkatár-
saként dolgozott. 1922-ben je-
lent meg Kassán az első verses-
kötete. 1932-ben Munkácson 
megalapította a Kárpáti Híra-
dót, majd 1932 márciusában 
Darkó István íróval ugyanitt 
megindította a Magyar írás cí-
mű folyóiratot. 1939-ben Kár-
pátalján szórványgondozó lett. 
1945-tól a budapesti tankerüle-



ti főigazgatóságon dolgozott, 
1948—52 között tanított. Verse-
it kozmikus látásmód és elvont 
humanizmus jellemzi; egyes 
költeményeiben a szociális kriti-
ka mellett a kisebbségi helyzet 
indulatai is hangot kapnak. — 
M. Hitetlenek testvérisége (Kas-
sa, 1922); Emberhez — szent 
utunk (Munkács, 1922); Szívet, 
csak szívet! (Munkács, 1924); 
Életünk lényege (Munkács, 1927); 
Kisebbségi ének (2. kiadás, 
Munkács, 1937); Testvéreknek 
üzenem (Munkács, 1937). 

írod. Komlós Aladár: Szlo-
venszkói költők (Genius, 1924); 
Holló Ernő: S. M. (Magyar Út, 
1937); Benedek András: Ma-
gyar irodalom Kárpátontúlon a 
két világháború között. (A Kár-
páti Kalendárium Irodalmi 
Melléklete, 1971); Bagu Ba-
lázs: Köztünk élt, rólunk írt 
(Kalendárium '92. Ungvár, 
1991); Kisebbségi ének a beregi 
rónán. Kárpátaljai írók anto-
lógiája. 1919—1944. (Összeállí-
totta Váradi-Sternberg János— 
Dupka György, Ungvár—Bp., 
1992). 

Simsa Kornél (Ókomoróc, 
Ung megye, 1847 — ?, ?). Róm. 
kat. főgimnáziumi tanár. 1874-
ben tett tanári vizsgát termé-
szettanból és matematikából, 

1877 szeptemberétói a munká-
csi állami kat. főgimnáziumban 
volt tanár. 1890-tól Szatmáron 
tanított, ahonnan 1897. júl. 23-
án áthelyezték az ungvári álla-
mi alreáliskolához. Cikkei a 
munkácsi főgimnázium Értesí-
tőjében jelentek meg. 

írod. A munkácsi állami kath. 
főgymnasium Értesítője 1880— 
1890. 

Soltész Zoltán (Kapás, Ung 
megye, 1909. júl. 24. — Ungvár, 
1992). Festőművész, Boksay Jó-
zsef tanítványa és sok tekintet-
ben követője. 1929-ben fejezte 
be az ungvári gimnáziumot. 
1930 — 33 között Boksay és Er-
délyi szabad iskoláját látogatta, 
majd a papi pályát választotta. 
A háború előtt Uzsokon, Turics-
kán volt görög katolikus lelkész. 
1939-ben tagja lett a magyar 
képzőművészszövetségnek. 1944 
után lemondott parókiájáról, 
Ungvárra költözött. Egy ideig 
bútorgyári munkásként kereste 
kenyerét, majd bekapcsolódott a 
kárpátaljai képzőművészszövet-
ség munkájába. 1949-től Moszk-
va, Leningrád, Kijev, Lemberg 
múzeumaiban is kiállították 
műveit, de alkotásai nagy sikert 
arattak Japánban is. 1974-ben 
a tokiói Hekasso Művészszalon 
mintegy negyven alkotását vá-



sárolta meg. Egyike volt Kár-
pátalja legnépszerűbb alkotói-
nak. A 40-es évek elején még 
zsánerképeket festett, munkás-
sága első szakaszában a portré 
is jelen volt, de 1945 után már 
csak tájképet festett. Vásznain 
„a hegykaréj hatalmas ívű ölelé-
sében a kis pirostetős kolocsavai 
házak, a két zord óriás, a Ho-
verla és a Pietrosz monu-
mentálisan fenséges szembené-
zése, a játékos Borzsa-völgyi 
domboldalak, a lassan alföldre 
lépő, megjuhászodó makrancos 
Tisza panorámáinak nagy lé-
legzetű, ködös-talányos látvá-
nyai Huszt vidékén, és a művész 
szűkebb pátriája, az Ung-völgy, 
az Uzsoki-hágó környékének 
látóidegeinket kellemesen bi-
zsergető, különös fénytörései, 
mindez az évnek és a napnak 
minden szakában, napsütés-
ben, esőben, ködben" tűnnek 
elénk. 

írod. Zoltán Ivanovics Soltész 
(ukrán nyelvű katalógus, Uzs-
horod, 1979); Balla László: Sol-
tész Zoltán 70 éves (Kalendári-
um '79. Uzshorod, 1978); Balla 
László: Aki megsokszorozza a 
Kárpátok szépségeit (Kárpáti 
Igaz Szó, 1984); Zoltán Soltész 
(ukrán nyelvű katalógus, Uzs-
horod, 1989); Balla László: Er-

délyi Béla és kortársai. (Ung-
vár—Bp., 1994). 

Somlyói V. Ignác (XX. szá-
zad eleje). Királyi járásbírósági 
végrehajtó Nagyszőlősön. Szer-
kesztette és kiadta Nagyszőlő-
sön a Bírósági Végrehajtók Köz-
lönye című havi szakfolyóiratot. 
— M. Útmutató a bírósági vég-
rehajtók számára (Nagy-Szöllős, 
1900); A mi érdekeink (közgazda-
sági röpirat, Nagy-Szöllős, 1904). 

Sóskúti Margit (Szolnok, 
1891 — Beregszász, 1969). Nap-
lóíró, tanítónő, Németh László 
beregszászi ismerőse, Joanovics 
Aurél tanító felesége. 1919 után 
költöztek Szolnokról Bereg-
szászba. Itt kereste fel a csalá-
dot Németh László 1943 máju-
sában, s ezután próbálta meg 
kiadatni S. M. műveit. Sóskúti 
tanulmányát (A nők a jövő tár-
sadalmában) beregszászi gim-
nazista barátnői Veres Péter 
révén juttatták el Németh Lász-
lóhoz. Önéletrajzához Emlék-
iratok címen a 30-as években 
kezdett hozzá, majd 1943-ban 
Utolsó esztendő címmel folytat-
ta. Kerteim című elbeszélés-so-
rozatát mesterének, Németh 
Lászlónak ajánlotta. S. M. írá-
sait, illetve azok gépírásos má-
solatait a Petőfi Irodalmi Múze-
umban őrzik. 



írod. Váradi-Sternberg Já-
nos: A rejtélyes S. M. avagy 
Németh László beregszászi 
ismerőse (Hatodik Síp, 1990. 
3. sz.). 

Spálinszky Tádé (?, ? — 
Zombor, 1807). Egyházi festő. 
Galíciában született. 1767-ben 
a Munkács melletti csernekhe-
gyi monostorban szerzetesként 
tartózkodva megfestette Dömöc-
ki és Csendes Szent János képe-
it; amelyek egykor a zárda ét-
termének a falán függtek. A 
kisbereznai monostor templo-
mában a nyolc evangéliumi bol-
dogságot rajzolta meg nagy te-
hetséggel. Csérnekhegyről a 
hegyaljai Zomborba helyezték 
helyettes lelkésznek, ahol in-
gyen készítette el az ottani 
templom részére az ikonosztazi-
ont. 

Spolarich János (XIX. szá-
zad vége — XX. század eleje). 
Állami polgári iskolai tanár 
1886-tól Nagyszőlősön. Az ipar 
és a rajz tanítója, a rajzgyűj-
temény őre, a német nyelv ta-
nára, az Ugocsai Általános Ta-
nítóegyesület választmányának 
a tagja volt. 1886-tól mun-
katársa, 1888-tól szerkesztőtár-
sa az Ugocsa című hírlapnak. 
Több tanügyi, közgazdasági és 
egészségügyi témájú cikket írt. 

— M. Élet és iskola. Szemel-
vények tíz évi hírlapirodalmi 
dolgozataimból (Nagy-Szöllős, 
1896). 

Irod. Az „Ugocsa" története 
(Nagy-Szöllős, 1896). 

Stéfán Ágoston (Batár, Ugo-
csa megye, 1877. máj. 25. — ?, 
?). Ügyvéd, lapszerkesztő, politi-
kus. Jogi tanulmányait Mára-
marosszigeten és Budapesten 
végezte, ahol jogi doktori okle-
velet szerzett, majd ügyvédi 
vizsgát tett. A Károlyi-kormány 
Ruszka Krajna kormánybiztosá-
vá nevezte ki. A Tanácsköztár-
saság ideje alatt ruszin népbiz-
tos lett. 1907-től 1918-ig Rahón 
a Tiszavölgy című lapot szer-
kesztette. Irodalmi műveiben a 
ruszin nép kérdéseivel foglalko-
zott. — M. A rutén kérdésről 
(1912); A schizma-pör (1912); 
De profundis (1912); Az észak-
keleti védőbástya (1917); A ru-
ténség jövője (1918). 

Svéd Ármin (Tiszaújlak, 
1912. jan. 20. — Beregszász, 
1977. febr. 12.). Újságíró. Tisza-
újlakon került kapcsolatba a 
kommunista ifjúmunkás-moz-
galommal. A gimnáziumot Be-
regszászon végezte. 1932-ben 
tagja lett a cseh kommunista 
pártnak. 1939-ben emigrált. 
Hat évet töltött Angliában. 



1945-ben tért haza. Kezdetben 
a Néptanácsban, a területi taná-
csi szervekben dolgozott, 1947-
től 1950-ig a Kárpáti Igaz Szó 
osztályvezetője. 1950-től a 
beregszászi Vörös Zászló című 

lap szerkesztője volt. Cikkei e 
lapokban, valamint a Kárpáti 
Kalendáriumokban jelentek 
meg. 

Irod. Rotman Miklós: Kik ér-
ted haltak... (Uzshorod, 1982). 



sz 
Szabó Dezső és Kárpátalja 

(Kolozsvár, 1879. jún. 10, — Bp, 
1945. jan. 5.). író, kritikus, pub-
licista. 1914-tól az ungvári álla-
mi főreáliskolában magyar — 
francia szakos tanárként dolgo-
zott. Ungvár meghatározó sze-
repetjátszott életében. Itt válto-
zott át az esszéíró Szabó Dezső 
szépíróvá. „A háború első három 
évében Ungvárt voltam tanár — 
vallotta. — ...ott ismertem meg 
minden emberi szenvedést, ott 
láttam meg a tragikus ember 
minden útját." Két tanulmánya, 
tizennyolc elbeszélése született 
itteni tartózkodása idején. 
Egyik legjelentősebb elbeszélé-
sében, a Tanárok (Nyugat, 
1916) címűben, mutatta be leg-
jellemzőbben Ungvár minden-
napjait, az iskola életét, tanára-
it. Első kisregényét, a Nincs 
menekvés-t is az Ung megyei 
Könyvnyomda adta ki 1917-
ben. Itt született meg legna-

gyobb regényének, Az elsodort 
falunak az alapgondolata is: 
„Egyszer aztán az ungvári Cike-
rén bujdosva: belém hullt ez a 
cím: Elsodort falu. Hónapokig 
hordtam magamban. Egy elbe-
szélés is próbálkozott belőle, 
mely az elsodort falusi házak és 
a tengerré lázadó patak drámá-
ját akarta egy pár jelenetbe 
domborítani. Két-három oldal 
meg is született belőle, s négy-
öt első mondata a későbbi re-
gény bevezető mondatai lettek. 
...Aztán a kezdő nyár egy dél-
utánján, az ebéd után, az ung-
vári Korona-kávéházban egyet-
len pillanatban elém alpesedett 
az egész regény. Lélegzet elfúl-
va kértem papirost a pincértől, 
s mint rohanó diktálásra, vil-
lámgyorsan vetettem papirosra 
a fejezetek címeit". 1915-ben itt 
írta és innen publikálta a Tett 
hasábjain a magyar irodalmi 
avantgard programtervezetét. 



Az Ölj! című novellájából meg-
tudhatjuk, hogy Ungváron egy 
ideig a Dajbóc utca 17. szám 
alatt lakott. Ez a ház ma már 
nincs meg. Áll még a Kálvária 
(ma: Tyihaja) utcai ház, ahol a 
leghosszabb ideig élt és több 
művét is alkotta. Megvan a Ko-
rona étterem épülete is, amely 
a század eleji Ungvár irodalmi 
és művelődési életének egyik 
centruma volt. Szabó Dezső még 
később, a 30-as években, visz-
szatért Ungvárra, amikor elő-
adókörúton vett részt ezen a vi-
déken. 

írod. Szőcs Zoltán: A mindent 
láttató város. Szabó Dezső Ung-
váron. (Kárpáti Igaz Szó. Új 
Hajtás, 1990. máj. 20.). 

Szabó Czirill (Sztavna, Ung 
megye, 1838. aug. 22. — ?, ?). 
Főreáliskolai tanár. A gimnázi-
umot Ungváron kezdte, s 1856-
ban Szatmáron végezte. Még 
ebben az évben felvették a 
munkácsi gör. kat. egyházme-
gye növendékei közé, s innen 
Bécsbe küldték a központi gör. 
kat. nevelőintézetbe, ahol az 
egyetemen szláv nyelvészetet is 
tanult. 1867. júl. l-jétől 1869 
jún. végéig kiadta Ungváron a 
Szent Bazil Irodalmi Társaság 
Szvjet című ruszin nyelvű iro-
dalmi hetilapját, s a társaság 
más kiadványainak is a szer-

kesztője lett. 1869-ben Bu-
dapesten középiskolai tanári 
képesítést szerzett orosz nyelvé-
szetből, történelemből és föld-
rajzból. 1870. márc. 2-án az 
ungvári gimnázium rendes ta-
nárává nevezték ki. 1871. szept. 
12-én áthelyezték a szegedi 
magy. kir. főreáliskolához. 1879-
ben egészségi állapota miatt 
szabadságolták. Munkácson te-
lepedett le, majd a kassai állami 
főreáliskola tanára lett. Ungvá-
ri tanár korában kiadott egy 
„Orosz nyelvtan"-t és írt egy kis 
„Orosz irodalomtörténeti váz-
lat"-ot. 1868-ban kiadta az 
„Orosz olvasmányok gyűjtemé-
nyé"-t. A kassai főreáliskola Ér-
tesítőjében 1882-ben megjelent 
„Kassa a közművelődés egyik ki-
váló központja hazánkban a 
múltban és most" című tanul-
mánya. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. II. 
(Ungvár, 1881). 

Szabó Ervin (Szlanica, 1877. 
aug. 23. — Bp, 1918. szept. 30.). 
A magyar munkásmozgalom ve-
zetője, szociológus, könyvtár-
igazgató. Árva megyéből az apja 
halála után a családja Ungvárra 
költözött. A Csatorna utca 3. 
számú házban laktak. A közép-
iskolát az ungvári kir. kat. fő-
gimnáziumban végezte. 1895-



ben tette le az érettségi vizsgát. 
Nyolc évet töltött az iskola falai 
között, mindvégig jeles ered-
ménnyel tanult, aktív tagja volt 
a Dayka Gábor Önképzőkörnek. 
A hetedik osztálytól az önkép-
zőkör könyvtárosa volt, s össze-
állította a kör könyvtárában 
található folyóiratok és gyűjte-
ményes művek repertóriumát, 
amelyet Székely és Illés ungvári 
könyvnyomdájában ki is nyom-
tattak. 

írod. Soós Pál: Sz. E. ifjúsága 
és felkészülése éveiből (Száza-
dok, 1975. 2. sz.); Váradi-Stern-
berg János: A gimnazista Sz. E. 
Századok öröksége (Bp.—Uzs-
horod, 1981). 

Szabó Euméti (Verbjázs, 
1859. okt. 1. — Nagyszőlős, 
1934. nov. 3.) Gör. kat. esperes-
lelkész, irodalomtörténész és 
kritikus. 1886-ban szentelték 
pappá Nagyszőlősön. Főmunka-
társa volt a Duchnovics Társa-
ság folyóiratának, a Karpatszkij 
Szvjetnek. — M. Egyházi szláv 
és magyar—orosz irodalmi em-
lékek chrestomatiája (ruszinul, 
1893); Egyházi szláv nyelvtan 
(Ungvár, 1894); Angel chranitel. 
Sbornicska molitv i pjesnei dia 
málich a skolnikov (Ungvár, 
1894). 

Szabó Jenő (Fancsika, 1843. 
szept. 30. — Bp., 1921. aug. 24.). 

Közgazdasági szakember, mi-
niszteri tanácsos. A gimnáziu-
mot Ungváron, az egyetem jogi 
karát Pesten végezte. 1866-tól 
Ürményi József tiszavölgyi kir. 
biztos mellett fogalmazóként 
lépett állami szolgálatba. 1868-
tól a közmunka- és a közleke-
désügyi minisztériumban telje-
sített szolgálatot, 1874-től a 
vasúti szakosztály osztálytaná-
csosa, 1887-től miniszteri taná-
csos. 1880—92 között, vagyis a 
tiszai vasút megváltásától az 
osztrák—magyar államvasút 
megváltásáig, az összes vasútál-
lamosítási ügynek ő volt az elő-
adója. 1893-ban nyugalomba 
vonult. 1896-tól a főrendiház 
tagja. 1898-ban megalapította a 
Görög Katolikus Magyarok 
Orsz. Bizottságát. Több cikke je-
lent meg az Ugocsában. — F. m. 
Vasúti politikánk (Bp., 1886); 
Baross Gábor rendszere és mű-
vei (Bp., 1894); Emlékkönyv a 
görög katolikus magyarok ró-
mai zarándoklásáról (Bp., 
1901); A magyarországi görög-
katholikusok nyelvi statisztiká-
ja és az ó-hitű magyarság ve-
szedelme (Bp., 1903). 

Szabó Lőrinc és Kárpátalja 
(Miskolc, 1900. márc. 31. — Bp., 
1957. okt. 3.). Költő, Kossuth-
díjas (1957), József Attila-díjas 
(1954). Diák korában vakációit 



az Ugocsa megyével szomszédos 
Tiszabecsen töltötte pap nagy-
bátyjánál, akivel gyakran átrán-
dult Bökényen keresztül Tisza-
újlakra. Itteni élményeit lírai 
emlékezésében, a Tücsökzené-
ben örökítette meg. — M. Tü-
csökzene (Bp., 1947). 

Szabó Menyhért (Gödény-
háza, 1818. aug. 28. — Ver-
bőc, 1853. okt. 20.). Ref. lelkész, 
az 1848—49-es szabadságharc 
résztvevője. A teológiát Kecske-
méten hallgatta, 1846-ban tette 
le a kápláni vizsgát. 1847—48-
ban Nagykőrösön volt segédlel-
kész. 1848-ban a városi nemzet-
őröket mint tábori lelkész 
Ozoráig kísérte. 1850-ben Bö-
kénybe, 1852-ben Verbőcre 
ment lelkésznek. — M. Egyházi 
beszéd, melyet az 1847—48. or-
szággyűlés lelkes közreműkö-
dése következtében történt 
nemzeti békés átalakulás öröm-
ünnepén tartott a helvét hitval-
lástételt követő nagy-kőrösi 
gyülekezet templomában az 
1848. márcz. 26. Nagy-Kőrös. 

írod. Ádám Gerzson: Nagy-
körösi Athenas (1904). 

Szabó Sándor (Márama-
rossziget, 1852 — Márama-
rossziget, 1918). Költő, lapszer-
kesztő, Máramaros megye 
alispánja. A 80-as években szá-
mos fővárosi és vidéki lap vers-

és tárcaíró munkatársa volt. 
1874-ben a Szigeti Lapokat, 
1880-tól 1883-ig a Máramarost 
szerkesztette. 1899-ben lett 
Máramaros megye alispánja. 
1904-ben a Petőfi Társaság tag-
jává választotta. — M. Költe-
mények (1866); Délig nyitó 
(1907). 

Szabó Oreszt (Kövesliget, 
1867. okt. 8. — ?, ?). Politikus, 
író. Tanulmányai befejezése 
után főispáni titkár lett, majd 
főszolgabíró Beszterce-Naszód 
és Bereg vármegyékben. Ezután 
a belügyminisztériumba került, 
mint miniszteri osztálytaná-
csos. A világháború idején a ma-
gyar kormány képviselője s a 
politikai osztály vezetője volt a 
hadsereg főparancsnokságánál. 
A Károlyi-kormányban Ruszka 
Krajna első felelős minisztere 
lett, s előkészítette Ruszka 
Krajna autonómiáját. A tanács-
kormány kinevezte ruszin nép-
biztosnak, de ezt az állást nem 
vállalta. Szerkesztette és kiadta 
a Nemzetiségi ismertető könyv-
tár sorozatot. A sorozat első kö-
teteként látott napvilágot „A 
magyar oroszokról — rutének-
ről" (1914) című tanulmánya. 

Szalay Sándor (Munkács, 
1852. febr. 7. — Beregszász, ?). 
Róm. kat. esperes. 1874-ben 
szentelték pappá. Segédlelkész 



volt Csanáloson, Nagybányán, 
Felsőbányán, Munkácson és 
Szatmáron. 1880-ban a szatmá-
ri tanítóképző helyettes tanára, 
1881-ben a plébánia ideiglenes 
adminisztrátora, 1882-ben ren-
des tanár a tanítóképzőben. 
1896-tól a beregszászi plébánia 
adminisztrátora lett, majd 
1898-tól rendes lelkész, 1900-
tól pedig esperes. — M. Egyházi 
szent beszédek Bourdaloue és 
Massillon nyomán. I — V. (Szat-
már, 1892—95). 

Szále-Kovács Júlia (?, 1833 
— Beregszentmiklós, 1857. aug. 
17.). Költőnő, Szálé Péternek, a 
munkácsi és szentmiklósi ura-
dalmak gazdasági felügyelőjé-
nek a felesége, akihez — mivel 
árván nőtt fel — akarata ellené-
re adták férjhez. A férjét nem 
szerette, ezért a természetben 
és a költészetben keresett vi-
gasztalódást. Költeményei közül 
néhányat Tabódy József Mun-
kácsról szóló könyvében közölt. 
Vahot Imre „Magyarország és 
Erdély képekben" című folyóira-
tában is megjelentek cikkei 
(Szent-Miklós története; Sze-
rednyei váracsról. Pest, 1854. 
III.). 24 éves korában lőfegyver-
rel vetett véget életének. 

írod. Tabódy József: Munkács 
múltja és jelene Magyarország 
történetében (Pest, 1861); Le-

hoczky Tivadar: Beregvármegye 
monographiája. II. (Ungvár, 1881). 

Szamovolszky Gyula (XIX. 
század vége). Erdőszámtiszt a 
máramarosszigeti erdőgazda-
ságban, költő, Szamovolszky 
Ödön szobrász legidősebb test-
vére. — M. Versek (Ungvár, 
1895. Ismertetése: Vasárnapi 
Újság, 1895. 25. sz.); Antoinette 
(versek, Ungvár, 1898. Ism. M. 
Kritika, 1898. 9. sz.). 

Szamovolszky Lőrinc (Te-
mesvár, 1845. ápr. 13. — ?, ?). 
Ügyvéd és városi közgyám, hír-
lapíró, költő. Középiskoláit Ung-
váron, jogi tanulmányait Kas-
sán végezte. 1870-ben lett 
ügyvéd, 1871-tól az ungvári 
népbank titkára. 1874-ben 
egészségi okokból Nagyberezná-
ra költözött, ahonnan 1882-ben 
tért vissza Ungvárra. 1883. aug. 
30-án megindította a Füles Ba-
goly című élclapot. 1884-ben 
Ungvár város képviselőtestülete 
közgyámmá választotta. Min-
den idejét a hírlapirodalomnak 
szentelte. Fiatalabb korában el-
beszéléseket és verseket írt a 
Zemplénbe (1864). 1865—67 kö-
zött munkatársa volt a kassai 
Felvidéknek, amelyben szintén 
versei és elbeszélései jelentek 
meg. Közölt tőle költeményeket 
a Pesti Hölgydivatlap és a Csa-
ládi Kör, írásai jelentek meg az 



Ungvári Közlöny, Ungvár, Ung, 
Denevér című hírlapokban és az 
általa több évig szerkesztett Fü-
les Bagolyban Uhu és Füles Ba-
goly álneveken. 

Szamovolszky Ödön (Nagy-
berezna, 1878. dec. 26.— Bp., 
1914. dec. 28.). Szobrász. Apja, 
Szamovolszky Lőrinc ügyvéd a 
80-as évek elején családjával 
Ungváron telepedett le, azon-
ban hamarosan meghalt. Ödönt 
édesanyja nevelte nyolc testvé-
rével együtt. Először az ungvári 
agyagipari szakiskolában ta-
nult. Első mestere és példaképe, 
Petridesz János, az iskola te-
hetséges szobrásztanára volt. 
Rövid kassai tanulmány után 
elvégezte az Iparművészeti Fő-
iskolát Budapesten. Egy ideig 
Zala György és Róna József mű-
termében dolgozott, majd Olasz-
országban, Münchenben és Pá-
rizsban folytatta tanulmányait. 
1902-ben mutatkozott be elő-
ször kiállításon, a Műcsarnok-
ban állították ki egyik művét. 
1903-ban készítette a budapesti 
Szent István-bazilika főkapuját 
díszítő 12 apostol bronz reliefjét. 
Horvai Jánossal közösen alkotta 
meg a rozsnyói gróf Andrássy 
Franciska-szobrot és a kassai 
Honvéd-szobrot. 1907-ben egy 
pályázatra Gách Istvánnal kö-
zösen készítette a Szabadság-

harc-emlékművét, amelyre első 
díjat nyert és megbízást is ka-
pott, de a munkája befejezetlen 
maradt. 1913-ban művének el-
készült részletéért állami arany-
éremmel jutalmazták. Legsike-
rültebb alkotását, a carrarai 
fehér márványból készült Day-
ka Gábor-szobrot 1909-ben al-
kotta. 1914-ben az Erzsébet-
szoborpályázatra készített 
pályatervet, de korai halála 
megakadályozta kiváló tehetsé-
gének igazi kibontakozását. Az 
MNG hat szobrát őrzi. 

írod. Ungvári Közlöny, 1914. 
dec. 31.; Művészet, 1915; Pap 
János: Sz. Ö. (Ungvár, 1915); 
Prodán János: Sz. Ö. (Bp., 
1924); Fedák László—Dupka 
György: Emlékezés Sz. Ö.-re 
(Kalendárium '87. Uzshorod, 
1986). 

Szántó Soma (Szeghalom, 
1864, dec. 8. — ?, ?). Főgimná-
ziumi tanár, lapszerkesztő. Fő-
gimnáziumi tanár volt Nagybá-
nyán. 1893-ban tanári vizsgát 
tett latinból és magyarból, s et-
től az évtől a munkácsi állami 
főgimnáziumba került. 1898-tól 
szerkesztette a Munkácsot, 
amelybe költeményeket és ve-
zércikkeket írt. Ünnepi alkal-
makkor ő tartotta az emlékbe-
szédeket, amelyek megjelentek 
a lap hasábjain. Munkatársa 



volt az akkor készülő Nagy Szó-
tárnak. 

írod. Morvay: A nagybányai 
középiskola története (Nagybá-
nya, 1894). 

Szathmáry Károly, P. 
Szathmáry (Szilágysomlyó, 
1831. júl. 24. — Bp., 1891. jan. 
14.). író, tanár. Iskoláit Zilahon 
és Kolozsvárott végezte, majd a 
kir. tábla írnoka lett. A szabad-
ságharcban való részvétele mi-
att börtönt szenvedett, s szaba-
dulása után az újabb zaklatások 
elől Máramarosba menekült. 
Később Pesten egy magáninté-
zetben tanított. 1857-ben a pes-
ti egyetemen doktori oklevelet 
szerzett. 1858 őszén Márama-
rosszigetre hívták meg tanár-
nak, ahol négy évig tanított. Itt 
szerkesztette Szilágyi Istvánnal 
a Szigeti Albumot az 1859-ben 
leégett Sziget tűzkárosultjai-
nak. Itt kezdett el regényeket ír-
ni. Korának egyik legterméke-
nyebb írója lett. Műveiben 
megörökítette Máramaros törté-
nelmi, néprajzi emlékeit. 1882-
ben elkísérte Munkácsy Mihályt, 
szülővárosába, Munkácsra, s a 
festőművész életét egy elbeszélő 
költeményben mutatta be. Tör-
ténelmi regényeiben népszerű-
sítette a vidék más jeles törté-
nelmi személyiségeinek életét 
is. — F. m. Bethlen Miklós (re-

gényes életrajz, Pest, 1858); Iza-
bella (tört. regény, Pest, 1859); 
II. Rákóczy Ferenc és nevezete-
sebb kortársainak némely ki-
adatlan eredeti leveleik. (Kiadja 
P. Sz. K, Pest. 1861); A Ke-
mény-család fejedelmi ágának 
okmánytára. Közügyek. 1658— 
1663. (Pest, 1871); Munkácsy 
Mihály, vagy miképpen lett asz-
talosinasból világhírű művész?; 
Gróf Teleki Blanka életrajza. 
Leövey Klára jegyzetei nyomán 
(Bp., 1886); Balassa Bálint (tört. 
regény, Bp., 1887). 

Széchenyi István gróf és 
Kárpátalja (Bécs, 1791. szept. 
21. — Döbling, 1860. ápr. 8.) A 
reformkor jeles személyisége, a 
reformok kezdeményezője, az 
MTA alapítója és tagja (ig. 1830, 
t. 1837), másodelnöke (1830— 
1850), író, politikus. 1836-ban 
Ugocsa, 1837-ben Ung megye 
táblabírája volt. A Tisza szabá-
lyozásának ügyében 1846. júl. 
30-án Beregszászban tartózko-
dott s tárgyalt a megye vezetői-
vel, majd folytatta útját Tisza-
újlakra. Naplójából ismert, hogy 
megtekintette a Tisza-partot, 
észrevette az itteni nép elmara-
dottságát. A Tisza szabályozása 
és hajózhatósága révén akarta 
bekapcsolni ezt a vidéket az or-
szág gazdasági vérkeringésébe. 
Lapjában, a Jelenkor egyik 



szeptemberi számában tudósí-
tás jelent meg beregszászi tar-
tózkodásáról. Másodszor 1847 
nyarán a Pannónia gőzhajóval 
próbált utat tenni a Tisza felső 
szakaszán. Tiszaújlakig jutott 
el, de itt a hajó zátonyra futott. 
Kénytelen volt megszakítani út-
ját. Útközben megfordult Cset-
falván és Badalóban is. Széche-
nyi levelezett Lám Jakab 
ungvári mérnökkel, aki elküldte 
neki Tisza-szabályozási tervét. 
Széchenyi emléke elevenen élt 
ezen a vidéken halála után is. 
Halálakor a részvétnyilvánítá-
sok között ott volt az Ungvári 
Kaszinóé és az Ugocsai Gaz-
dasági Egyleté is. Munkácson, 
Beregszászban, Szolyván és Ve-
reckén gyászistentiszteletet tar-
tottak. 1900-ban tiszteletére 
Beregszászban a Felső-Kis ut-
cát Széchenyiről nevezték el. 
Születésének és halálának év-
fordulóiról 1945-ig rendszere-
sen megemlékeztek. 1991. okt. 
5-én Beregszászban az egykori 
Úri Kaszinó épületén emléktáb-
lát avattak, 1994-ben a tiszaúj-
laki középiskola felvette Széche-
nyi nevét. — F. m. Széchényi 
István gróf munkái (I—IX., Bp., 
1884—1896); Széchenyi István 
gróf naplói (Szerk. és bevezette 
Viszota Gyula, I—VI., Bp., 
1925—39). 

írod. Váradi-Sternberg Já-
nos: Széchenyi és vidékünk 
(Kárpáti Igaz Szó, 1991. okt. 3.); 
Csatáry György: Széchenyi Ist-
ván emléke az Ung és Bereg me-
gyei sajtó tükrében (Kárpátalja, 
1991. szept. 18.). 

Szi. Romanecz Mihály: Emlé-
kezés Széchenyi Istvánról (Ung, 
1909. ápr. 12.); Szabó Albert: 
Széchenyi (vers, Ung, 1910. ápr. 
8.). 

Székesfehérvári Tamás 
(XV. század). Beregszászi Do-
monkos-rendi hitszónok. Saját 
bevallása szerint 60 szentbeszé-
det mondott Beregszászban. 
Egy nyelvemléktöredék is fűző-
dik nevéhez, amelyet Győrött és 
Beregszászott mondott el, mint 
prédikációs példát Barelette Gá-
bor könyvéből. 

írod. S. Benedek András: A 
tettenérhető történelem (Ung-
vár—Bp., 1993). 

Széles András (Matolcs, 
1773 — Barkaszó, 1842). Ref. 
lelkész és tanár. Debrecenben 
tanult, innen ment 1799-ben 
Szatmárra tanárnak. 1800-ban 
lett pap. Sikertelen külföldi út 
után több helyen lelkészkedett: 
1808-ban Gecselyben, 1810-
ben Egriben, Elekesen, Csekén. 
1815—17 között Tiszabecsen 
majd Váriban, Kerecsenben s 
végül Barkaszón szolgált. Itt 



egyházmegyei főjegyzőül válasz-
tották. О alapította meg az itte-
ni lelkészi gyámolítót, megszün-
tette a papmarasztalást, és 
behozta az özvegyi kegyeletév 
használatát. Cikkei a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban jelentek 
meg. — M. Erkölcsi katekizmus 
(Sárospatak, 1823.). 

írod. Kiss Kálmán: A szath-
mári ref. egyházmegye törté-
nete. 

Szemák Antal (Hetény, 
Ugocsa megye, 1854 — ?, ?). Fő-
gimnáziumi tanár. 1884-ben 
tett tanári vizsgát történelem-
ből és földrajzból. Pécsett és 
Miskolcon tanított. — M. Mára-
maros-megye általános viszo-
nyainak leírása (Bp, 1882); Ma-
gyar történelmi napló alsó 
osztályok számára (Pécs, 1889). 

Szeniczey János (Drégely-
palánk, 1824. febr. 18. — ?, ?). 
Gazdatiszt. Iskoláit 1838-ban 
Léván, 1840-ben Pozsonyban 
végezte. Nagyszombatban teoló-
giai tanulmányokat folytatott, 
de 1845-ben Keszthelyen mint 
gazdagyakornok hallgatta a ge-
orgikoni előadásokat. 1846— 
1847-ben Pesten állatorvosi ké-
pesítést szerzett. 1847-ben 
Forgách Miklós uradalmában 
gazdasági írnokként alkalmaz-
ta. 1848-ban beállt honvédnek, 
s végigküzdötte a szabad-

ságharcot. 1849-ben Komárom-
ban kapitulált. 1850—51-ben 
állatorvosként tevékenykedett, 
1852 és 1856 között kasznár 
volt. 1857. jan. elsején vette át 
Lónyay Gábor nagylónyai gaz-
daságát. 1865-ben itt megalakí-
totta a Beregmegyei Gazdasági 
Egyesületet. Gazdasági vonat-
kozású cikkeket írt a M. Gazdá-
ba (1847), a Gazdasági Lapokba 
(1851, 1857—72), a Falusi Gaz-
dába (1857), a Gazdasági Köz-
lönybe (1869—70). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881). 

Szentiványi János (a XVIII. 
század első fele). Kuruc brigadé-
ros, a munkácsi gyalogság pa-
rancsnoka. 1704-ben Ungváron 
csatlakozott a kurucokhoz. Előbb 
Bercsényi hadsegéde, majd ezer-
es Rákóczi palotásezredében, 
1707-től brigadéros. Rákóczi 
tisztjei kezébe hadtudományi 
kézikönyvet akart adni, ezért 
1708-ban Szentiványi Jánost 
bízta meg Georg Andreas Böck-
ler Schola Militaris Moderna (A 
modern hadtudomány iskolája) 
című, 1685-ben megjelent mű-
vének lefordításával. 1711-ben 
Sennyei István mellett a mun-
kácsi vár gyalogságának a pa-
rancsnoka. Rákóczi levélben for-
dult hozzá, kérte, hogy ne adják 



fel Munkács várát, legalább ok-
tóberig tartsanak ki, de hiába-
való volt minden intés, minden 
kérés. 1711. jún 11-én Károlyi 
felszólította a vár parancsnokait 
a kapitulációra. Igyekezett bebi-
zonyítani, hogy minden ellenál-
lás hiábavaló, s Rákóczi hűségé-
ben nem kell megmaradni, mert 
a fejedelem szembehelyezkedett 
az ország akaratával, amikor a 
szatmári békében előírt három 
hét alatt nem fogadta el az am-
nesztiát. Ezeknek a praktikák-
nak meglett az eredménye: júni-
us 15-én a vár parancsnokai 
aláírták a kapitulációt, és 24-én 
a négyezer gyalogból és az 
ötszáz lovasból álló őrség letette 
a fegyvert. Ezzel a szabad-
ságharc utolsó magyarországi 
bástyája is elesett. 

írod. Köpeczi Béla — R. Vár-
konyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc 
(Bp., 1976). 

Szilágyi István (Nagykálló, 
1819. jan. 6. — Máramarosszi-
get, 1897. ápr. 12.). Tanár, író, 
az MTA levelező' tagja (1846), 
Arany János „Iza-parti hű ba-
rát"-ja. A gimnázium alsóbb 
osztályait szülőhelyén, a felsőbb 
osztályokat a debreceni ref. kol-
légiumban végezte. Itt ismer-
kedett meg Arany Jánossal. 
1842-ben a szalontai egyház 
meghívta az ottani iskola igaz-

gatására, s barátsága Arannyal 
még jobban elmélyült. Ő bíztat-
ta a szalontai jegyzőt az írásra. 
Két év múlva Szalontáról külföl-
di egyetemekre indult, de útjába 
ejtette Pestet, ahol Petőfinél la-
kott, akivel szintén szoros ba-
rátságot kötött. Külföldi tanul-
mányútjáról hazatérve 1845. 
szept. 25-én a máramarosszige-
ti főiskola hittani tanszékére 
választották meg tanárnak. Má-
ramarosszigeten Petőfi is felke-
reste. 1850-ben az intézet igaz-
gatója lett és nagyon sokat tett 
az iskola színvonalának emelé-
séért. Tanárkodásának negy-
venéves jubileuma alkalmával 
Ferenc József-renddel tüntet-
ték ki. 1896-ig volt a főiskola 
igazgatója. Irodalmi tevékeny-
sége mellett 1865. ápr. 5-tól 
1883-ig szerkesztette a Mára-
maros című politikai hetilapot, 
amely 1874-tól hetente kétszer 
jelent meg. О szerkesztette az 
1868—1873-as évekre a 
Máramarosi Képes Naptárt; 
Máramaros vármegye egyete-
mes leírását (Bp., 1876); a má-
ramarosszigeti helv. hitvallású 
gimnázium (1859—61), főtano-
da (1862—63) és líceum (1864— 
84) Értesítőit. 1860-ban Pesten 
kiadta a Szigeti Albumot. Mell-
szobrát 1899. máj. 7-én leplez-
ték le Máramarosszigeten. — 



M. A m.-szigeti helv. hitv. tano-
da történetének rövid vázlata 
(Máramarossziget, 1858); Igaz-
gatói jelentés a máramarosszi-
geti ref. gymnasium állásáról 
1859—60-ban (Uo, 1861); B. 
Hari Péter emlékezete (Uo, 
1861); A szigeti ó-templom és 
egyház története (Uo, 1862); 
Igazgatói jelentés a márama-
rosszigeti h. h. főtanoda állásá-
ról 1862—63. (Sárospatak, 
1863); Adalékok a M. Tud. Aka-
démia megalakítása törté-
netéhez (Bp, 1877); Emlékirat 
a m.-szigeti h. h. Lyceum múlt-
járól, jelenérói (Máramaros-
Sziget, 1883). 

írod. Vasárnapi Újság, 1864. 
27. sz. (arcképe); 1879. 11. sz. 
(arcképe); 15. sz.; 1897. 17. sz. 
(arcképe); 1899. 20. sz. (szobra); 
Szilágyi-Album (Bp, 1885); 
Hajdú Nagy Sándor: Sz. I. (Bp, 
1885); Ország-Világ, 1886. 46. 
sz. (arcképe); Főv. Lapok, 1886. 
281. sz.; Figyelő, XX. 1886; M. 
Pestalozzi, 1899. 20. sz.; Derea-
no István: Arany János Iza-par-
ti hű barátja. Sz. I. élete és kora 
(Nagykőrös, 1941). 

Szilvay Iván, Ivan Antono-
vics Szilvaj (Szuszkó, Bereg me-
gye, 1838. márc. 15. — Ujdávid-
háza, 1904. febr. 13.). Gör. kat. 
lelkész, író, költő. Szilvay Antal 
gör. kat. pap és Legeza Katalin 

fia. A gimnázium alsóbb osztá-
lyait Ungváron (1847—54), a 
felsőbb osztályokat (1856—57) 
Szatmáron a róm. kat. papnevel-
dében végezte. 1858-ban a pesti 
központi papneveldében tanult, 
de teológiai tanulmányait Ung-
váron fejezte be. 1862-ben 
megnősült és pappá szentelték. 
Áldozópapként Szuszkón segé-
deskedett, 1865-ben Duszinán 
lett helyettespap, majd 1871. 
jan. elsejétől rendes lelkész 
Szuszkón, aztán Turjaremetén. 
Oroszul írt Uriel Meteor álnév 
alatt több elbeszélést, költe-
ményt, regényt és néprajzi vo-
natkozású cikket a Kárpát című 
ungvári és galíciai lapokba. A 
60-as években az Ungváron ki-
adott Szova (Bagoly) című szati-
rikus hetilapba több csípős és 
célzatos cikket írt, ami miatt vi-
szályba került Pankovics István 
akkori gör. kat. püspökkel, aki-
nek később az életrajzát is meg-
írta. — M. Szobrányije szocsi-
nyenyij (Uzsgorod, 1941); 
Izbránnije proizvegyenyija (Pre-
sov, 1957). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881). 

Szini Péter (1860 — 1906). 
Tanító, író, újságíró. Állandó 
munkatársa volt a Bereg című 
lapnak. „Népköltési gyűjtemé-



nyek Beregmegyéből" cím alatt 
összegyűjtötte Bereg megye 
népszokásait, dalait, meséit, ba-
bonáit. Álnevei: Aristophanes, 
Beregi, Keserű Gazsi, Szalácsi 
Péter, Szirén, Vithay Zoltán. — 
M. Az élet színpadáról (elb., 
1886); Vidám versek (Debrecen, 
1898). 

Szirmay Antal (Eperjes, 
1747. jan. 20. — Szinyér, 1812. 
szept. 19.). író, történetíró, kö-
zépbirtokos zempléni nemes. 
Családi kapcsolatok fűzték az 
Ugocsa megyei Szirmayakhoz. 
1805-ben Pesten jelent meg 
Ugocsa vármegye történetét be-
mutató munkája „Notitia politi-
ca, historica, topographica comi-
tatus Ugochiensis" címen. 
Népszerű volt „Hungaria in pa-
rabolis" című anekdotagyűjte-
ménye. Kéziratban maradt „A 
Szirmay nemzetségnek eredete, 
ágazattya és viszontagságai" 
(1812) című munkája. 

írod. Kóiiig György: Sz. A. 
1747—1812. (Bp., 1903). 

Szőke István (1924 — 1954). 
Festőművész, a kárpátaljai fes-
tészet harmadik nemzedékének 
legígéretesebb, legtehetsége-
sebb tagja. Az ungvári gimnázi-
umban Endrédy György tanít-
ványa volt. A budapesti 
képzőművészeti főiskolán csak 
néhány hónapot töltött. Itt Sző-

nyi István volt a tanára. 1945 
után még egy félévet tanult az 
ungvári képzőművészeti főisko-
lán, de a főiskola megszűnésével 
tanulmányai is abbamaradtak. 
Jelentős szervező szerepet ját-
szott a 40-es, 50-es évek képző-
művészei körében. Kritikáját 
társai fenntartás nélkül el-
fogadták, szakmai útbaigazítá-
sai mindig értékesek voltak. So-
kan а jövő Erdélyi Béláját látták 
benne. Képein megfigyelhetők 
bizonyos posztnagybányai tö-
rekvések. Szőnyi szép, puha 
formakezelése, Endrédy szín-
tisztasága és komponálásának 
nyugodt, kiegyensúlyozott volta 
érződik. Értékes alkotása: Ta-
karítás, Munka után. Arcképei 
feszültségükkel ragadják meg a 
szemlélőt: A bajnoknő, Apám. 
Sajátos hangulatú tájképei és 
mezei virágokból összeállított 
csendéletei mélyen átélt mun-
kák. 

írod. Balla László: Erdélyi 
Béla és kortársai (Ungvár—Bp., 
1994) 

Sztáray Mihály, gróf (?, 
1749 — Bécs, 1798. szept. 14.). 
Ugocsa megyei főispán, Sztáray 
Imre gróf, ungi főispán fia. 
1770-ben a Tiszán inneni kerü-
leti tábla ülnöke, majd cs. kir. 
kamarás tanácsos és a kassai 
kamara igazgatója. Szabolcs és 



1782 előtt Ugocsa megye főis-
pánja. Közismerten franciaba-
rát és Habsburg-ellenes politi-
kai nézetei miatt II. Lipót a 
főispánság alól felmentette. — 
M. Új Sans-Soucinak avagy 
gond nélkül való helynek rövid 
leírása, mely franczia nyelven 
G. Sz. M. által íratott: azt ma-
gyarra pedig G. С. I. fordította. 
(Hely és év nélkül). 

Sztripszky Hiador (Mun-
kács, 1875. márc. 7. — Bp., 
1946. márc. 9.). Bibliográfus, et-
nográfus, irodalomtörténész. 
Papi családból származott. 
Egyetemi tanulmányait Buda-
pesten, Kolozsvárott és Lem-
bergben végezte. Tanulmányai 
befejezése után tanára, Posta 
Béla közbenjárására az Erdélyi 
Kárpát Egyesület alkalmazta a 
Kolozsvári Néprajzi Múzeum-
ban. Egy ideig segédtanfelügye-
lő volt Máramarosszigeten. 
1910-től 1918-ig múzeumőr az 
MNM néprajzi osztályán. A Ta-
nácsköztársaság idején a kár-
pátaljai ruszin nemzetiség 
ügyeivel foglalkozó népbiztossá-
gon dolgozott, ezért 1922-ben 
nyugdíjazták. Bilenykij álnéven 
számos tanulmányában foglal-
kozott a kárpátaljai irodalom-
történet kérdéseivel. Népdal-
gyűjteménye 1919-ben „Ruszka 
Krajna népdalai" címmel a Bu-

dapesten megjelenő Ruszka-
Krajinszka Pravda melléklete-
ként látott napvilágot. Néprajzi 
közleményeit Mikes Hiador ál-
névvel is jelezte. — F. m. Kossuth 
Lajos a rutén népköltészetben 
(1907); Az erdélyi halászat isme-
retéhez (Kolozsvár, 1908); Szege-
di Gergely énekeskönyve XVI. 
századbeli román fordításban 
(Alexics Györggyel, Bp., 1911); 
Adalékok Szabó Károly Régi ma-
gyar könyvtár c. munkájának I— 
II. kötetéhez (Bp., 1912); Jegyze-
tek a görög kultúra Árpád-kori 
nyomairól (Bp., 1913); A magyar 
vezényszó története; A kárpáti 
rutének történeti forrásai. 

írod. Borsa Gedeon: Sz. H. (A 
Könyvtáros, 1959). 

Szunyoghy Sándor (Mun-
kács, 1852. márc. 21. — Mun-
kács, 1880). Joggyakornok, te-
hetségesnek ígérkező író. 
Iskoláit Munkácson, Sárospata-
kon, Lőcsén, Eperjesen s Mára-
marosszigeten végezte. 1870-
ben érettségizett, jogi pályára 
lépett. 1875-től joggyakornok-
ként dolgozott. Elbeszéléseket, 
szatirikus költeményeket, ro-
máncokat írt a Beregbe és más 
lapokba. Legsikeresebb volt Pó-
sainé című költeménye. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája. 
(Ungvár, 1881.). 



Szurmay Sándor, báró 
(Boksánbánya, 1860. dec. 19. — 
Bp., 1945. febr. 26.). Gyalogsági 
tábornok, miniszter, az Uzsoki-
hágó és Ung vármegye hős vé-
dője, hadtörténeti író. 1882— 
84-ben a budapesti Ludovika 
Akadémián, 1887—89-ben a bé-
csi hadiiskolában tanult. Rövid 
időn belül kapitány, majd a 20. 
honvédgyalogezred parancsno-
ka. 1907-ben a honvédelmi mi-
nisztérium osztályfőnöke és ál-
lamtitkár. 1914 novemberének 
végén a 28. honvédhadosztály 
parancsnoki tisztével bízták 
meg, s átvette az Ung-völgyi 
csapatok vezetését. Az első vi-
lágháború idején a cári csapatok 

egészen Homonnáig törtek elő-
re. Szurmay hadmozdulata kö-
vetkeztében az ellenség kiürí-
tette Homonnát és a határon 
túlra menekült. Sikeresnek bi-
zonyultak az 1915—i januári és 
márciusi hadjáratai is. Az Uzso-
ki-hágó védelméért bárói címet 
kapott az Uzsoki előnévvel, és 
több város — köztük Ungvár — 
díszpolgárságával jutalmazták. 
— M. A honvédség fejlődésének 
története 1868—1898-ig; Az 
európai hadseregek; A mohácsi 
hadjárat 1526; Emlékek és ta-
nulmányok a világháborúból. 

írod. Csatáry György: Ungvár 
díszpolgárai voltak. Sz. S. (Kár-
páti Igaz Szó, 1992. okt. 29.). 



T, Ту 

Tabódy Jenő (Budaháza, 
1839. máj. 16. — Ungvár, 1898. 
júl. 10.) Kir. tanácsos, megyei 
főjegyző. Középiskoláit Ungvá-
ron, Sátoraljaújhelyen és Pesten 
végezte. 1861-ben fejezte be a 
pesti egyetemet. 1869—71-ben 
esküdt volt a dobóruszkai járás-
ban. 1874-ben a perecsenyi já-
rás szolgabírájává választották, 
1877—83 között a kaposi járás 
szolgabírája volt. 1887. febr. 26-
án lett Ung vármegye főjegyző-
je. 1892-től haláláig szerkesz-
tette az Ung című politikai 
hetilapot. — M. Ung vármegye 
1867—1892. (Ungvár, 1892). 

írod. Ung, 1898. júl. 12. sz., 
arcképe; Budapesti Hírlap, 
1898. 191. sz. 

Tabódy József (Pest, 1837. 
máj. 11. — ?, ?). Bereg megye 
főjegyzője, miniszteri tanácsos. 
A gimnáziumot és a jogot Pesten 
végezte. 1862-ben lett Bereg 
megye főjegyzője. 1865-től tör-

vényszéki ülnök és Ung megyei 
főszolgabíró. 1867-től főügyész, 
majd nemsokára miniszteri ta-
nácsos. 1880-ban es. kir. kama-
rási méltóságot nyert. írt egy 
Munkács történetét bemutató 
könyvet, műfordítással is foglal-
kozott. — M. Munkács múltja és 
jelene Magyarország törté-
netében (Pest, 1860). 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Képes Családi 
Lapok, 1893., arcképe. 

Tájnel Ödön (Csaholc, 1844. 
nov. 24. — Beregszász, 1893. 
ápr. 23.). Bereg vármegye fő-
jegyzője. Apja, Tájnel Theofil 
hosszú ideig beregszászi gyógy-
szerész volt. Ödön iskoláit Eper-
jesen és Sárospatakon végezte. 
Jogi tanulmányait Pesten foly-
tatta, ahol államvizsgát is tett. 
Több ízben járt külföldön, ön-
szorgalomból sajátította el a 
francia és a német nyelvet. 



1868-ban nevezték ki Bereg me-
gye tiszteletbeli aljegyzőjévé, 
1873-ban rendes aljegyzővé, 
1882-ben pedig főjegyzővé. Be-
reg megye és Beregszász hala-
dásáért sokat tett. A nevelés-
ügy, a református egyház, a 
gazdasági és közművelődési 
egyesület, a dalárda, a színját-
szás, az irodalmi mozgalmak 
lelkes támogatójaként ismerték. 
A Bereg című lap kiadótársula-
tának tagja és az újság munka-
társa is volt. 

írod. Bereg, 1893. ápr. 30. 
Tamás Mihály, Tvaroska 

(Beregszász, 1897. febr. 27. — 
Melbourne, 1967. szept.). író, 
építészmérnök, egyetemi tanár. 
1914-ben a beregszászi gimná-
ziumban tett érettségi vizsgát. 
1921-ben kapott építészi okle-
velet a budapesti műegyetemen. 
Brünnben útépítő mérnöki okle-
velet szerzett. Beregszászban 
híd- és magasépítéssel foglalko-
zó mérnöki irodát nyitott, majd 
1934-től Kassán a Neuchâtel 
Asphalt Co. mérnöke, 1936-tól 
igazgatója. 1939-ben Budapest-
re helyezték. 1940-től az Asz-
faltipari és Útépítő Rt., vala-
mint a Regeteruszkai Kőbánya 
Kft. igazgatója volt. 1947-ben 
kivándorolt Ausztráliába, ahol 
mérnök-vállalkozó, majd a mel-
bourne-i egyetem építészmér-

nöki karának tanára lett. 1933 
és 1938 között a pozsonyi Ma-
gyar Újság kárpátaljai szerkesz-
tője volt. Munkatársa lett a Kas-
sai Napló és a Magyar Múzsa 
című lapnak. 1937—38-ban a 
Tátra c. folyóiratot szerkesztet-
te, s igazgatója lett a Tátra 
Könyvkiadónak. Több elbeszé-
lése, regénye jelent meg. Mű-
veiben a polgári demokrácia 
eszméit hirdette, novelláiban 
keveredett a naturalizmus a 
realizmussal, igazi tehetséggel 
ábrázolta a kisebbségi ember 
sorsát, „a szlovenszkói magyar 
prózának ... első úttörője és 
Szlovenszkó sajátos humánu-
mának első felmutatója" volt. — 
M. Szőke (regény, 1921); Novel-
láskönyv (Kassa, 1923); Tavaszi 
vallomás (regény, Berlin, 1926); 
Mirákulum (kisregények, Kas-
sa, 1932); Két part közt fut a 
víz... (regény, Bp., 1936); Szép 
szerelmes nyár (regény, Kassa, 
1936); Sziklán cserje (elb., Po-
zsony, 1937); Maris (regény, 
Bp., 1944); Két part közt fut a 
víz... Mirákulum. Drótvasút 
(Bratislava, 1983). 

írod. Fábry Zoltán: T. M. (Ge-
nius, 1924. aug.); Féja Géza: T. 
M. fejlődése (Magyar írás, 
1933); Illés Endre: Szlovenszkói 
magyar könyvek (Nyugat, 
1933); Németh László: T.M. (Ta-



nú, 1934. febr.); Barsi Dénes: 
Két part közt fut a víz (Kelet Né-
pe, 1937.1. sz.); Szalatnai Rezső: 
T. M. (Korunk, 1938); Csanda 
Sándor: Első nemzedék (Po-
zsony, 1968); Fábry Zoltán: Ta-
más Mihályra emlékezve (Iro-
dalmi Szemle, 1968); Benedek 
András: Partok és áradások (A 
Kárpáti Kalendárium Irodalmi 
Melléklete, 1970); Benedek 
András: Magyar irodalom Kár-
pátontúlon a két világháború 
között (A Kárpáti Kalendárium 
Irodalmi Melléklete, 1971); Sán-
dor László: Hazánk: Kelet-Eu-
rópa (Bp, 1979); Balla Gyula: 
Korlátok és Korláthok ellen. T. 
M. munkássága (Az Állami Gor-
kij Könyvtár Évkönyve, 1986. 
Bp, 1988); Dupka György: Vidé-
künk írói a Nyugatban (Kárpáti 
Igaz Szó, 1986. febr. 22.); Ki-
sebbségi ének a beregi rónán. 
Kárpátaljai írók antológiája. 
1919—1944 (Ungvár—Bp, 1992). 

Tar Gáspár (Máramaros 
megye, 1791. ápr. 11. — Mára-
marossziget, 1857. szept. 23.). 
Máramaros megye levéltárno-
ka, megyei főszámvevő. Jelen 
volt az 1825—27-es pozsonyi or-
szággyűlésen. 1827-ben lett le-
véltárnok, 1833-ban megyei fő-
számvevő. Neki köszönhetjük, 
hogy foljegyzéseiben, naplójá-
ban megörökítette 1825-ben az 

MTA létrehozásának a törté-
netét, Széchenyi István és a ne-
messég tanácskozását. Munkái, 
feljegyzései köteteket tettek ki. 
Életrajzát Szilágyi István írta 
meg. 

írod. A máramaros-szigeti 
ref. lyceum Értesítője, 1880. 

Tar Zoltán (Nagyszőlős, 
1877. okt. 7. — Ungvár, 1941. 
jan. 11.). Főlevéltárnok. A gim-
náziumot 1895-ben végezte Deb-
recenben, ahol 1904-ben állam-
tudományokból vizsgázott. 1905. 
okt. elsejétől 1906. okt. 31-ig 
önkéntesként szolgált a cs. és 
kir. 32-es vadászzászlóaljnál. 
1910-ben levéltárnoki kezelői 
vizsgát tett, de már 1909. nov. 
23-tól Ugocsa vármegye főlevél-
tárnokaként dolgozott. A világ-
háborúban 1914. aug. 5-től 
1917. jún. 30-ig mint népfelkelő 
hadnagy szolgált. A háború 
után folytatta levéltárosi mun-
káját. A román és a cseh meg-
szállás alatt is a hivatalában 
maradt, kezelte és őrizte a me-
gyei levéltárat. Nagyszőlősről 
1933. ápr. elsején a cseh kor-
mányzat Ungvárra helyezte, 
ahol mint tartományi levéltár-
nok kezelte Ung, Bereg és Ugo-
csa vármegyék levéltárát. Ilyen 
minőségben teljesített szolgála-
tot 1939 után is. Magyarul, né-
metül, oroszul és angolul tudott. 



Szorgos munkával kutatta és 
dolgozta fel Ugocsa és Ung vár-
megye történelmi hagyománya-
it és néprajzi anyagait. Könnyű 
hangvételű, humoros novellákat 
és hangulatos magyar nótákat 
írt, amelyeket maga zenésített 
meg. Sajtó alá rendezte Ungvár 
és Ung vármegye monográfiá-
ját, tagja volt az ungvári Gyön-
gyösi Irodalmi Társaságnak. 

írod. Szénássy Barna: T. Z. 
emlékezete (A Gyöngyösi Irodal-
mi Társaság Évkönyve. V. k., 
1918—1942). 

Tárczy-Hornoch Antal 
(Oroszvég, 1900. okt. 13. — ?, ?). 
Bányamérnök, az MTA tagja. A 
gimnázium befejezése után a le-
benyi egyetem bányamérnöki 
karán szerzett diplomát. 1926-
ban a Soproni Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola tanára, 
majd tanszékvezetője lett. Szá-
mos magyar és külföldi folyó-
iratban több tucat tudományos 
munkát publikált a bányászat, 
a geodézia, a geofizika és a mű-
szergyártás tárgyköréből. Nevé-
hez fűződik több műszer feltalá-
lása, amelynek gyártási jogát a 
jénai Zeiss-művek szerezte 
meg. Szoros kapcsolatot tartott 
szülőföldjével, gyakran látoga-
tott haza Munkácsra. Érdeklő-
dött a frigyesfalvi vasöntöde és 
a szlatinai sóbánya munkája 

iránt. Jól ismerte Rampacher és 
Hollander neves budapesti mű-
gyűjtők kollekcióját, amely a 
Frigyesfalván készült művészi 
vasöntvényekből állt. Részt vett 
e kollekciók gyűjtésében, s maga 
is mélyrehatóan tanulmányozta 
anyagukat. 

írod. Jurij Kacsij: Vidékünk 
neves szülöttei. Tudós és felta-
láló (Kalendárium '82. Uzsho-
rod, 1981). 

Tárczy Károly (Munkács, 
1883. jan. 22. — ?, ?). Állami fő-
gimnáziumi tanár. Tanulmá-
nyait Munkácson, a kolozsvári 
egyetemen és Berlinben végez-
te. Állami ösztöndíjjal külföldi 
tanulmányúton volt. 1905-ben 
Kolozsváron tanári vizsgát tett 
történelemből, latinból, görög-
ből és Munkácson lett tanár. 
Több kulturális és jótékony célú 
egyesületnek volt a titkára, a 
ref. egyház főgondnoka. Gyors-
írást is tanított egy női tovább-
képző tanfolyamon. Főmunka-
társa volt a Munkács című 
politikai hetilapnak. Cikkei, 
versei jelentek meg. Cikke a 
Századokban (1909. A czéhrend-
szer Munkácson), az Egyet. 
Phil. Közlönyben (1909. Az aeri-
opag története és az Athenaion 
Politeia). 

Tarnóczy Tivadar (XIX. 
század). író. Munkácson Tur-



csányi János, „Zsáni bácsi", ele-
mi iskolai tanítótól tanult meg 
írni. Később Petz Károly ma-
gángimnáziumábajárt, amely a 
40-es években igen híres volt 
Munkácson. Az első gimnázium-
ban Jankovics Imre tanította, 
akit már akkor híres kisded-
óvóként ismertek, amikor az 
óvodáknak még híre sem volt se-
hol. A gyerekeknek igazi otthont 
teremtő óvodájába jártak annak 
idején Lieb „sóperceptor" fiai: 
Lieb Aurél és Lieb Mihály, a ké-
sőbbi Munkácsy Mihály is. Tar-
nóczy Munkácson élte át az 
1848—49-es forradalmat és 
szabadságharcot, amelyet em-
lékirataiban megörökített. A 
Bereg állandó munkatársa volt, 
itt jelentek meg írásai. — M. Tö-
redék emlékirataimból. Mun-
kács 1848—49. (Bereg, 1883. 
febr., márc., ápr.). 

Tasnádi H. István (XVII. 
század vége — XVIII. század 
eleje). Borzsovai ref. prédikátor, 
énekszerző. 1690-ben a debre-
ceni kollégium diákja' volt. 
1697-ben nevezték ki Borzso-
vára prédikátornak. 1702-ben 
feltehetően elmozdították állá-
sából, mert 1703-ban a „borzso-
vaiak kérésére" a községben 
gyűlést tartottak „a kivetett pré-
dikátor" ügyében, amelyen az 
egyházmegye is képviselve volt. 

1704-ben tábori lelkészként 
működött a kuruc hadseregben 
Kis Albert, majd Kajdi István 
ezredében, akiknek katonái ja-
varészt Beregből és Ugocsából 
valók voltak. A borzsovai birto-
kos nemes Kajdival már koráb-
ban is kapcsolatban állhatott, 
mert 1703-ban neki ajánlotta 
Debrecenben nyomtatásban is 
megjelent II. Rákóczi Ferenchez 
írt „Polüdorosz mirtuszbokra" 
című hatalmas 565 sornyi latin 
nyelvű költeményét. A műben 
dicsőíti Rákóczit, több ízben szól 
küldetéséről, és érzékelteti azt a 
lelkesedést, bizalmat, hódoló 
szeretetet, mely a kurucok lel-
kében élt, amiatt az öröm miatt, 
hogy Rákóczi véget vet majd a 
Habsburg-uralom szörnyűsége-
inek. A költemény tele van mi-
tológiai utalásokkal, nyelvezete 
rafinált, kompozíciója és jó met-
rikája tehetséges verselőre vall. 
Ez a költemény a Rákóczi-sza-
badságharc első szépirodalmi 
terméke. A Kajdi ezredében ver-
selő káplán köztiszteletnek ör-
vendett. 1706. febr. 26-án „az 
ezredbeli tisztek és az egész haj-
dúság" azt kérte Rákóczitól, 
hogy ajándékozza a tábori lel-
késznek a francia harctéren 
elesett Papp János gazdátlan 
beregszászi házát. 1707 májusá-
ban, mikor Kajdi megvált ezre-



détől, a tábori lelkész is elbúcsú-
zott az egységtől. 1708-ban a 
munkácsi várőrség káplánja-
ként működött. Ez az utolsó 
adat a versszerző prédikátorról, 
aki dicsőítő énekén kívül még 
számos más latin nyelvű éneket 
is szerzett. Esze Tamás őt tartja 
a kuruc kori költészet egyik is-
mert darabja, „A szegénylegény 
éneke" szerzőjének is. 

írod. Esze Tamás: A szegény-
legény éneke (M. Száz., Bp., 
1948); Esze Tamás: A Szegény-
legények Éneke (ItK., 1953); 
Esze Tamás: Tasnádi István la-
tin énekei (KvKt., 1964); A ku-
ruc küzdelmek költészete (Válo-
gatta és sajtó alá rendezte 
Varga Imre, Bp., 1977); Váradi-
Sternberg János: Polüdorosz 
mirtuszbokra (Kárpáti Igaz Szó, 
Új Hajtás, 1988. aug. 20.). 

Técsi Joó István (Técső, 
1619—20 — Nagyvárad, 1654). 
Nagyváradi lelkipásztor. Iskolá-
it Szatmáron, majd Sárospata-
kon végezte, ezután Bodrogke-
resztúron volt rektor. Innen 
külföldre ment. 1644. jún. 21-én 
iratkozott be Franekerben az 
egyetemre, majd még az év no-
vemberében Leidenben folytatta 
teológiai tanulmányait. Itt je-
lent meg „Virga Mosis" című 
értekezése (RMK III., 1668), 
melyben a pogányoknak, törö-

köknek, zsidóknak és különböző 
felekezeteknek a megtéréséről 
tárgyalt. 1646-ban tért haza. 
Váradon tanított. Itt adta ki 
„Clavis Euangelica..." című 
gyűjteményét, amely a tanítvá-
nyaival rendezett vitatkozásait 
tartalmazza (RMK II., 680). 
1650-ben váradi lelkipásztor. 
Valószínűleg ebben a minőségé-
ben halt meg. 

írod. T. J. I. költeményei. Ré-
gi magyar költők tára. XVII. sz., 
9. k. (Bp., 1977). 

Teleki József (Huszt, 1738. 
dec. 21. — Szirák, 1796. szept. 
1.). Békés és Ugocsa megyei fő-
ispán, költő, könyvgyűjtő, a mű-
velődési élet kiemelkedő alakja, 
koronaőr. Losoncon, Bécsben és 
otthon tanult. Egyik tanítója 
Bod Péter volt. Nyugat-európai 
tanulmányai során Svájcban, 
Hollandiában, Franciaország-
ban és Bécsben időzött. 1766-
ban elfogadta a marosvásárhe-
lyi királyi tábla assessori 
kinevezését. 1769-ben Itáliába 
utazott. Birtokai Erdélyben és 
Magyarországon terültek el. 
Dolhán papírmalmot működte-
tett, kastélya volt. Pesten házat 
bérelt. Művelt főúri barátaival 
és a pesti egyetem tanáraival a 
filozófia magyar nyelvű művelé-
sét szorgalmazták, megvitatták 
egymás irodalmi munkásságát. 



Közeli barátság fűzte Orczy Lő-
rinchez. 1782. máj. 14-én Zichy 
Ferenc beiktatta Békés megye 
főispáni adminisztrátori tiszté-
be, ugyanebben az évben, okt. 
15-én pedig Sztáray Mihály 
utódaként Ugocsa megye főis-
pánja lett. Ez alkalommal — Te-
leki saját kéréséré — régi barát-
ja, Orczy Lőrinc iktatta be 
hivatalába Nagyszőlősön. Beik-
tató beszéde a Magyar Hírmon-
dóban (1782,, 753—756) és önál-
ló füzetben is megjelent. Teleki 
Ugocsa megyei főispáni műkö-
dése nem tartott sokáig, mert 
1784 végén a vármegyerendszer 
megszüntetésekor az északkele-
ti megyékből létrehozott köz-
igazgatási kerületnek nem 
Nagyszőlős, hanem Munkács 
lett a székhelye, s a kerület élé-
re báró Révay Simon került. II. 
Lipót trónra lépése után, 1790. 
ápr. 29-én Teleki visszakerült a 
helyreállított Ugocsa vármegye 
élére, s haláláig betöltötte a fő-
ispáni tisztséget. Nem lakott a 
megye területén, még huzamo-
sabb ideig sem tartózkodott itt 
— ezt akkor nem várták el a fő-
ispánoktól — , de részt vett a 
megye évi közgyűlésein. Még 
élete utolsó évében, nagybete-
gen is készült Nagyszőlősre 
utazni. Állandó levélbeli kapcso-
latot tartott fenn az alispánnal 

és más megyei tisztviselőkkel, 
irányította a pénzügyeket, véle-
ményt mondott a gabona- és ta-
karmányajánlások ügyében, az 
újoncállítás kérdésében. Külö-
nös érdeklődéssel foglalkozott a 
már korábban tervezett, de az 
átszervezés miatt félbemaradt 
új megyeháza építésének mun-
kálataival. — F. m. Mélt. R. Sz. 
B. gróf széki Teleki József ... 
Ugocsa vármegye főispánnyá-
nak ugyan azon nemes várme-
gye 1790. Sz. György havának 
29. napján Nagy-Szöllősön egy-
ben gyűlt Rendgyeihez folyta-
tott beszéde. (Pest, 1789. Az 
Orpheusban is megjelent. II. k. 
16 — 36 old.); Essai sur la foib-
lesse des esprits-forts (Leyden, 
1760, Amsterdam, 1762); Aty-
afiúi barátságnak oszlopa (köl-
temény, Kolozsvár, 1779); Ser-
mo quem ... in frequentissimo 
omnium regni Hungáriáé statu-
tum et ordinum conventu die 13. 
Mártii 1791 Posonii habuit (H. 
п.); La cour de Louis XV. Jour-
nal de voyage du comte J. Teleki 
(Kiadta Tolnai Gábor, Bp., 
1943); Gróf Teleki Jó'sef Ugo-
csai Fő-Ispán Koronaőr, Csász. 
Kir. Kamarás és Belső Titkok' 
Tanácsosának Versei (Felső Ma-
gyarországi Minerva, 1829). 

írod. Toldy Ferenc: A magyar 
költészet kézikönyve (Pest, 



1857); Vasárnapi Újság, 1891. 
42. sz., arcképe; Irodalomtörté-
neti Közlemények, 1901., 1903., 
1904.; Budapesti Hírlap, 1906. 
17. sz.; Krusché Emil: Gr. Teleki 
József élete és művei (Bp., 
1828); F. Csanak Dóra: Két kor-
szak határán. T. J., a hagyo-
mányőrző' és a felvilágosult gon-
dolkozó (Bp., 1983). 

Teleki Mihály, gróf (Nagy-
várad, 1634 — Zernyest, 1690. 
aug. 21.). Erdélyi kancellár, Má-
ramaros megye főispánjának 
helyettese, a huszti vár főkapi-
tánya. Birtokos nemescsalád 
sarja, a fejedelmi udvarban ne-
velkedett. 1657-ben testőrka-
pitányként részt vett a lengyel-
országi hadjáratban, ahonnan 
II. Rákóczi György kíséretében 
tért haza. 1660 júniusában—jú-
liusában, amikor Munkácson, 
Máramarosban, Nagybányán 
szerveződött a Rákóczi-párt Ke-
mény János körül, Teleki is 
csatlakozott hozzájuk. 1660 
szeptemberében Bécsbe küldték 
a császárhoz követként, feltehe-
tőleg november elsején tért 
vissza Északkelet-Magyaror-
szágra. 1667-ben, Rhédey Fe-
renc halála után a tízesztendős 
Thököly Imre lett Máramaros 
főispánja, de nagykorúságáig 
Thököly István, Imre apja Tele-
kit kérte fel fia helyettesítésére. 

1667. nov. 23-án Bánffy Dénes 
Máramaros megyegyűlésén 
Apafi megbízásából Máramaros 
főispánjának nyilvánította Thö-
köly Imrét, az valóban Telekit 
jelölte ki helyettesül, s Apafi 
dec. 2-án meg is erősítette tisz-
tében. Bizonyosan ekkor még 
nem voltak Máramarosban bir-
tokai. Bizonytalan az is, hogy 
1667-től vagy csak 1670 elejétől 
lett Huszt várának főkapitánya. 
Később birtokokat szerzett Má-
ramarosban, s Thököly István 
és mások révén bekapcsolódott 
a Wesselényi-féle összeeskü-
vésbe, de 1670-ben, amikor ki-
robbant a kelet-magyarországi 
felkelés, mégsem akart beleke-
veredni az ügybe. A Wesselé-
nyi-összeesküvéssel kezdődött 
több évtizedes kuruc mozgalom 
súlypontja Zrínyiék Bécsbe me-
nekülésével és a kelet-magyar-
országi felkelés bukásávaí Er-
délybe, főleg Máramarosba 
helyeződött át. E súlypont-átto-
lódás növelte meg Teleki tekin-
télyét. 1670 elején őlett Erdély-
ben a magyarországi ügy egyik 
szakértője, a két nagy erdélyi 
végvár — Huszt és Kővár — ka-
pitánya, s ezzel Erdély északi 
sarkának ura. Helyzete révén 
első számú közvetítő Apafi és a 
kelet-magyarországi reformá-
tus elégedetlenek, s ugyanakkor 



Erdély és a szatmári császári 
végvár között. A bujdosók is őt 
tartották elsősorban emberük-
nek az erdélyi főurak közül, 
mert ő volt az, aki bátor volt 
kockáztatni. Diplomáciai akci-
ókba és katonai demonstrációk-
ba kezdett 1670—71-ben a buj-
dosók érdekében. Attól tartott, 
hogy — miután a bujdosók közül 
sokan Máramarosba menekül-
tek — a németek el akarják fog-
lalni Husztot, s vele együtt 
Máramarost. Megerősítette a 
huszti vár védelmét. Huszt 100 
főből álló őrségének és a maga 
200 zsoldosának támogatására 
még újabb 200 katonát ve-
zényelt a várhoz, de Kornis 
Gáspár szamosújvári tábora és 
a kővári puskásság is a rendel-
kezésére állott. A Huszt elleni 
támadásra azonban nem került 
sor. Közrejátszhatott ebben ha-
tározott intézkedése is. Erélyes 
fellépései a bujdosók védelmé-
ben egyre növelték tekintélyét. 
1670. jún. 24-én igen kemény 
hangon tiltakozott Strassoldó-
nál Bocskai Istvánné elfogatása 
miatt. Ugyanakkor fordult a 
szatmári német parancsnokhoz 
Bocskainé korábbi házasságából 
származó fia, Klobusitzky János 
ügyében, aki még a felkelés előtt 
Apafi szolgálatába lépett: elfo-
gatása tehát Apafi sérelme. 

Husztról júl. 29-én még Báthori 
Zsófiára is ráírt Klobusitzky 
ügyében, mert azt az özvegy fe-
jedelemasszony fogatta el s vi-
tette Szatmárba. Azzal fenyege-
tőzött, hogy amennyiben nem 
szabadittatja ki, nem adatja 
vissza elvett lovait és más java-
it, Apafi a Rákócziak emberein 
fogja ugyanezt elkövetni. Huszt-
ról indított akciót Ispán Ferenc 
családja érdekében is. Azok 
Ungvárra, Homonnay György 
özvegyéhez, Esterházy Máriá-
hoz menekültek, mert az biztat-
ta is erre őket, de aztán kiadta 
a családot a császáriaknak. Te-
leki követelte, hogy Esterházy 
Mária haladéktalanul szabadít-
sa ki Ispánékat a fogságból, 
adassa vissza elvett javaikat. 
Ugyanakkor levelet küldött He-
ister császári tisztnek is, akinek 
katonái Ungváron letartóztat-
ták az Ispán család tagjait. Ho-
monnayné sietve válaszolt is ne-
ki, mentegetőzött, hogy szívesen 
segítette volna a családot, ki is 
szabadította volna Őket, de Bécs 
mindenbe beleszól, nem tudja, 
mire mehet a császáriakkal, 
azért ígéri, hogy megteszi a 
megtehetőt. Teleki szerette vol-
na megszerezni magának Huszt 
uradalmát is, de a várat Apafi 
váltotta ki a Thököly-örökösök-
től. 1672-ben a bujdosók arra 



készültek, hogy kitörjenek Ma-
gyarországra. A készülődés köz-
pontja Máramaros volt. Azon 
töprengtek, hogy Apafi nemhi-
vatalos támogatásával törje-
nek-e ki, vagy a fejedelem eset-
leg Telekit velük küldené-e a 
hadra. 1672 nyarának derekáig 
azonban nem történt semmi. Ez 
idő tájt csupán vagy 25 „szabad 
legény" verődött össze, s ezek 
számos németet vágtak le Ugo-
csában, ahonnan Máramarosba 
húzódtak, ahol Apafi rendelke-
zése alapján ellátást kaptak. 
Augusztus 23-a tájt Ugocsa és 
Bereg megye hangadó nemesei 
sürgették Huszton a bujdosók 
támadását. 1672-ben a tordai 
gyűlésen a bujdosók fővezérük-
ké választották Telekit, s ez cse-
lekvésre késztette a fővezért. 
Szept. 5-én a fejedelem is hatá-
rozott rendelkezést tett: Teleki 
Máramarosból és Kővárból mi-
nél nagyobb számú hadat vi-
gyen ki a bujdosók megsegítésé-
re, akik közben megindították 
harcukat. A támadás pártjára 
állott a fejedelemné, Bornemi-
sza Anna, aki személyes női 
gyűlölségből arra biztatta Tele-
kit, hogy álljon bosszút Báthori 
Zsófián, mint a református val-
lásnak is egyik megrontóján. A 
bujdosók vezérei is sürgették. 
Arra kérték, vegye ostrom alá a 

hátukban maradt császári vára-
kat — Szatmárt, Ecsedet —, ve-
zesse seregét Kassa felé, vegye 
fel Szabolcs és Szatmár megye 
felkelő hadait, csatlakoztassa 
magához Ugocsát, Bereget, Un-
got és Zemplént. A felső-ma-
gyarországi hadihelyzet is kiin-
dulásra buzdította Telekit. 
Ugyanakkor félt is a küzdelem-
től: a Szatmár megyei várakban 
erős őrség volt, Báthori Zsófia 
Munkács várában ült; a fizetet-
len bujdosó seregek fegyelme-
zetlenek, prédálók voltak, külö-
nösen a katolikus templomokat 
nem kímélték. A kelet-magyar-
országi katolikus főurak Peré-
nyi Ferenc útján kérdést is in-
téztek Telekihez: a katolikusok 
kiirtása-e a hadjárat célja, mert 
ha az, akkor a végsőkig ellenáll-
nak. A főgenerális megnyugtat-
ta Őket: a katolikus vallás sza-
badsága is biztosítva lesz, ha 
Magyarország szabadságai 
helyreállnak. Végül is Teleki 
1672. szept. 16-án kiindult Kő-
várból s Batizvasváriba szállt, 
negyedmérfóldre Szatmártól. A 
szatmári őrség azonban kiütött 
a várból és szétverte Teleki se-
regét. Első hadi próbálkozása 
tehát szerencsétlenül végződött. 
Teleki azonban tovább szövöget-
te terveit, 1673 őszén tárgyalást 
kezdett Munkács vára őrségé-



nek bizonyos tisztjeivel az iránt, 
hogy azok megfelelő összeg fejé-
ben játsszák Apafi kezére a vá-
rat. Titkon jelentette is a dolgot 
a fejedelemnek. Az jelezte, hogy 
néhány ezer forintot rászán a 
vesztegetésre, s Telekinek pár 
falut ad majd jutalmul a mun-
kácsi uradalomból. Hasonló tár-
gyalásokat folytatott a szatmári 
őrséggel is, de ezek a próbálko-
zások sem jártak sikerrel. A buj-
dosók 1674-ben újabb terveket 
szőttek a magyarországi táma-
dás megkezdésére. Vezérüknek 
most Wesselényi Pált választot-
ták, bár Telekivel szembeni kö-
telezettségük ezzel még nem 
szűnt meg. 1675-ben a szervez-
kedésbe bekapcsolódott a fran-
cia diplomácia is, aminek ered-
ményeképpen létrejött az 1675. 
ápr. 18—i fogarasi szerződés. A 
megállapodás szerint a bujdo-
sók Telekit fogják a sereg főve-
zéréül kérni Apafitól, 12 ezer fő-
nyi lovas és gyalog sereget 
tartanak fenn tüzérséggel és 
minden más hadi felszereléssel 
együtt. A francia király 1675 jú-
liusától havi 40 ezer forintot fi-
zet a hadak fenntartására, s 6 
ezer lengyel dragonyos jön Bét-
hune márki parancsnoksága 
alatt megsegítésükre. A belső el-
lentétek és a diplomáciai akciók 
lassúsága késleltette azonban a 

támadás megkezdését. 1677 
májusában kötötték csak meg a 
varsói szerződést, amely végre 
biztosította a rég várt francia 
segélyt. Most már csak arra kel-
lett várni, hogy a Teleki mellé 
rendeltek összegyűljenek. Végül 
1677. október 10-én a Bohan tá-
bornok parancsnoksága alatt ér-
kező segélyhadak, s a velük 
egyesült bujdosók Nyalábvárnál 
megverték Schmidt császári tá-
bornok csapatait. Telekinek ek-
kor még jelentős befolyása volt 
a bujdosókra, bár egyre többen 
vonzódtak közülük a fiatal Thö-
köly Imréhez is, aki tehetséges 
vezérnek bizonyult. 1678-ban 
Apafi Telekit nevezte ki a buj-
dosók fővezéréül, aki május 4-e 
és 7-e között átkelt a Szamoson, 
s elindult Thökölyék hadai felé. 
Május 11-én egyesültek Király-
daróc és Tasnád közt. Onnan 
máj. 27-én mentek át Vezend-
hez, az Ér túlsó oldalára, de ott 
napokig várakoztak. Teleki 
azon töprengett, hol keljen át a 
Tiszán. A császáriak megerősí-
tették a rakamazi sáncot, Szol-
noknál átkelni pedig sok időt 
vett volna igénybe, s nem is biz-
tos, hogy a törökök átengedték 
volna a csapatokat. Ezért dön-
tött úgy Teleki, hogy seregeivel 
északkeletnek fordul, s az Ugo-
csa megyei Nagyszőlősnél kel át 



a Tiszán. A csapatok jún. 7-én 
értek Tiszaújhelyre, 11-én Mun-
kács környékére. Teleki ott vet-
te hírét annak, hogy Würmb tá-
bornok parancsnoksága alatt a 
rakamazi sáncban várakozó csá-
szári sereg Ungvár felé vonul, 
nyilván az ungvári vár megerő-
sítésére, s a terület biztosí-
tására törekszik. Thököly és Bo-
hanék vállalták volna a nyílt 
csatát, hisz számbeli túlerőben 
voltak a császáriakkal szemben, 
de Teleki és a haditanács lesza-
vazta őket. így a bujdosók sere-
ge nem vállalta a nyílt ütköze-
tet, ami pedig sorsdöntő lehetett 
volna. A csapataik tehát elke-
rülték az ellenfelet, s Terebesen 
át Abaújba tartottak. Würmb 
sem erőltette az ütközetet, 
Eperjesen át a Szepességbe vo-
nult a Vág—Hernád-völgyi át-
járó biztosítására. Teleki szá-
mára szabad lett az út Gömör 
megyéig. Sárosban és Szepes-
ben Thököly hadai portyáztak, 
maga pedig a délebbre eső várak 
ostromával foglalatoskodott. Ki-
sebb sikerek után seregével az-
tán visszavonult Erdélybe. 
1678-ban Thököly győztes őszi 
hadjárata után, amelyből Teleki 
kimaradt, a bujdosók Thökölyt 
választották fővezérükké, aki 
minduntalan hiába sürgette Te-
lekit, hogy csapataival csatla-

kozzék hozzá. Csak akkor tett 
határozott lépéseket, amikor 
Thököly Csató Albertet küldte 
vissza Husztra a hátramaradt 
hadak egybegyűjtésére és kivi-
telére. Teleki nov. 9-re Kővár 
tájára egybehívta a Szatmárban 
és Máramarosban levő bujdosó-
kat, de had, amivel Thököly 
után tudott volna menni, már 
nem volt, mert Thököly had-
gyűjtői a felvidéki tábor után in-
dítottak mindenkit, akit elértek. 
A lengyelországi gyalogosok pe-
dig rongyosak, éhesek, fizetetle-
nek voltak, ezért a > bujdosók 
ügyének irányítása Teleki kezé-
ből végképp Thököly kezébe ke-
rült. Míg Thököly a szultánnal 
kötött szövetséget, Teleki felis-
merve az erőviszonyokat, I. Li-
pót császárral kezdett alkudozni. 
1685-ben titkos megállapodást 
kötött, amelyben kötelezte ma-
gát, hogy Erdélyt császári fenn-
hatóság alá adja, a császár vi-
szont elismerte a fejedelemség 
belső önállóságát. Buda vissza-
foglalása után azonban, 1687-
ben Caraffa tábornok behódoltat-
ta a fejedelemséget. Teleki bé-
ketárgyalásai az ország ön-
kormányzatának megóvására, a 
lényeget tekintve, eredményte-
lenek voltak. Apafi halála után, 
1690-ben a török Thökölyt had-
dal küldte a fejedelemség visz-



szafoglalására. Teleki, az erdélyi 
hadak főgenerálisa a zernyesti 
csatában elesett. Utódaira óriá-
si birtokokat hagyományozott 
Máramaros megyében is. — M. 
Teleki Mihály levelezése (I— 
VIII. Sajtó alá rendezte Gergely 
Sámuel, Bp., 1905—26). 

írod. Sziládi Károly: T. M. 
(Kecskemét, 1887); Balla Ist-
ván: T. M. A csiksomlyói gimná-
zium Értesítője, (1903 és 1904); 
Trócsányi Zsolt: T. M. Erdély és 
a kuruc mozgalom 1690-ig (Bp., 
1972). 

Szi. Jókai Mór: Erdély arany-
kora (Pest, 1851); Mikszáth Kál-
mán: A két koldusdiák (Bp., 
1885). 

Thaly Kálmán és Kárpátal-
ja (Csép, 1839. jan. 3. — Zablát, 
1909. szept. 26.). Politikus, tör-
ténész, költő, az MTA tagja (1. 
1864, r. 1880), a kuruc kor jeles 
kutatója. Jól ismerte Rákóczi, 
Bercsényi földjét. 1893-ban gróf 
Zichy Jenő társaságában Bereg-
szászban „Beregvármegye törté-
nelmi szerepe a Rákóczi-kor-
ban" címmel előadást tartott a 
városban felállítandó Rákóczi-
szobor támogatására. A felolva-
sás tiszta jövedelmét, 318 forin-
tot a szoboralapítványnak 
adományozta. Előadásában el-
mondta, hogy Rákóczi gyermek-
korának egy részét a munkácsi 

várban töltötte; Esze Tamás, Kis 
Albert, Pap Mihály nagy szer-
vező szerepet játszott a sza-
badságharc elején; Ocskay Lász-
ló és Borbély Balázs a tiszabecsi 
ütközetben tüntette ki magát; 
Csáky István főispán ellenezte a 
harcot, de aztán ő is letette a 
hűségesküt, s a kuruc hadsereg 
fő élelmezési biztosa lett. A had-
sereg fő felszerelési biztosa 
Lónyay Ferenc volt, aki szintén 
Bereg megyei származású. Bay 
László a munkácsi vár 1704. 
február 16—i bevétele után a 
város parancsnokaként szolgált. 
Jelentős szerepük volt a szabad-
ságharcban a Bereg megyei Ilos-
vayalгпак. Imre, Bálint és Dé-
nes ezredesekként, Ilosvay 
János udvarnokként ismert. 
Kálnásy István a munkácsi és a 
szentmiklósi uradalmak jószág-
kormányzója volt. Unokaöccse, 
Kálnásy János 14—15 éves ifjú-
ként Munkácson esett el, ami-
kor a császáriak a szállásán 
megtámadták a fejedelmet. A 
fiú addig Bercsényi apródjaként 
szolgált. A Bereg megyei Ilosvá-
ról származott Komlósy Sándor 
ezredes. Bereg megye akkori 
alispánja, Csicseri Orosz György 
szintén ismert alakja volt a sza-
badságharcnak. Thaly beszélt 
még Károlyi Sándor és Bereg 
kapcsolatáról és a beregi kuru-



сок hősies harcáról. Az előadás 
után Thaly letette a Rákóczi-
szobor alapkövét azon a helyen, 
ahol 190 esztendővel azelőtt ki-
bontották Rákóczi zászlaját. A 
szobor azonban később nem ke-
rült felállításra. Thaly Kálmán-
nak több cikke is megjelent a 
Bereg megyei sajtóban: Esze Ta-
más, a beregi népvezér (Bereg-
vármegyei Képes Naptár, 1890), 
Rákóczi-múzeum Munkácson 
(Bereg, 1893. aug. 6., 13.) — 
F. m. Adalékok a Thököly- és 
Rákóczi-kor irodalomtörténe-
téhez (I—II., Pest, 1872); Ocs-
kay László (Bp., 1880); II. Rákó-
czi Ferenc ifjúsága (Pozsony, 
1881); A székesi gr. Bercsényi-
család (I—III., Bp., 1885— 
1892). 

írod. R. Várkonyi Ágnes: 
Т. K. történetírása (Bp., 1961). 

Thomán István (Homonna, 
1862. nov. 4. — Bp., 1940. szept. 
22.). Zongoraművész és zongo-
rapedagógus. Erkel Ferenc, 
majd Liszt Ferenc tanítványa, 
később Bartók Béla tanára. Je-
lentős szerepet játszott Ungvár 
zenei életében is. 

Thököly Imre gróf és Kárpá-
talja (Késmárk, 1657. szept. 25. 
— Nikodémia, Kisázsia, 1705. 
szept. 13.). Felső-Magyarország 
és Erdély fejedelme. 1670-ben a 
császári sereg által ostromolt 

Árva várából Likavárra mene-
kült, s innen dec. 4-én álruhá-
ban Husztra szökött. 1665. 
márc. 20-án ugyanis a 8 éves 
Thökölyt Apafi fejedelem kine-
vezte Máramaros örökös főis-
pánjává és Huszt főkapitányává 
örökösödési jogon. El is foglal-
hatta volna tisztét, ha nem lett 
volna kiskorú. A várra azonban 
Apafi is szemet vetett és saját 
katonáit ültette bele, a főispáni 
teendők elvégzését pedig Teleki 
Mihályra bízta. Thököly aztán 
két év elteltével Erdélybe ment 
a fejedelem védelme alá. Hiába 
panaszkodott levélben az erdé-
lyi rendeknek, hogy a huszti 
uradalomra vonatkozó intézke-
déseit nem veszik figyelembe. 
1671. márc. 27-én a fejedelem 
egy mentegetődző levelet írt, 
amelyben kijelentette, „hogy a 
sok collateralis addig ott lakott 
tisztek többet ne lophassanak", 

kénytelen volt elfoglalni a jószá-
gokat, de biztosította az ifjút ar-
ról, hogy az inscribált összeg 
erejéig kártalanítani fogja. 
Nemsokára meg is tette ajánla-
tát. Bethlen Gábor Bethlen Ist-
vánnak annak idején 50 ezer 
aranyban adta át a huszti ura-
dalmat. Ebből az összegből 
Thököly Imrére és testvéreire 
25 ezer arany, azaz 50 ezer tal-
lér jutott, amiből magára Imré-



re 12 500 tallér esett, de ebból 
még levonták a közben elzálogo-
sított birtokok értékét, ezért az 
összeg 9 500-ra csökkent. Ezt 
Thököly nem akarta elfogadni, s 
tiltakozását fejezte ki a táblá-
nál. Ekkor megkezdődtek újból 
a tárgyalások, amelyek 1673. 
jún. 20-án fejeződtek be azzal, 
hogy Thököly felvette a neki já-
ró összeget, s ezután végleg el-
vesztette Husztot. Panaszkodott 
is aztán később, hogy „Husztot 
torkon verve vette el tőle Apaffy 
Mihály". Míg mindez történt, 
Máramarosban gyülekeztek a 
Wesselényi-féle összeesküvés 
után a menekültek, bujdosók. 
Pozsonyban vésztörvényszéket 
állítottak fel, s a bujdosók nem 
nézték tétlenül a császár ke-
gyetlenkedéseit, támadólag lép-
tek fel. Először Teleki Mihályt 
választották vezérükké. Maga a 
fiatal Thököly Imre is huzamo-
sabb időt töltött Máramarosban. 
1676 decemberében Szigeten 
tartózkodott. A karácsonyi ün-
nepet nagy mulatságok közt ül-
te meg szigeti udvarházában. 
Karácsony másnapjára ebédre 
hívta a város főbb urait, har-
madnapján vacsorára. Reggelig 
mulattak. December 29-én Bige 
György és Bás Mihály kereste 
fel Husztról. Az újév napján ő 
ment Husztra Gyulaffy Mihály 

temetésére, akit dec. 20-án öl-
tek meg Kapnik táján „az csá-
szár részről való tolvaj talpa-
sok". A temetés 1677. jan. 3-án 
ment végbe nagy pompával. 
Thököly Huszton is nagy lako-
mát adott, amelyen részt vett 
Fráter István huszti alkapitány, 
aki viszont Thökölyt hívta meg 
ebédre. Husztról Taracközre 
ment Ilosvay Péter meglátoga-
tására, majd visszatért Sziget-
re. Jan. 10-én ide jött Barkóczy 
Sándor és I. Rákóczi Ferenc a 
feleségével. Barkóczyék 15-én, 
Thököly pedig 17-én hagyta el 
Máramarost. 1678-ban a bujdo-
sók Thökölyt választották vezé-
rükké Teleki Mihály helyébe, 
aki nagy sikereket aratott a 
Habsburg-ellenes függetlenségi 
harcban. 1678 szeptemberében 
seregei Munkács és a Tisza köz-
ti területen tartózkodtak, elfog-
lalta Felső-Magyarországot és a 
bányavárosokat, s meghátrálás-
ra késztette a császári haderőt. 
De miután maga is elszenvedett 
kisebb vereséget, 1679-ben al-
kudozni kezdett a bécsi udvar-
ral, s békét kötött a császárral. 
A fegyverszünet után seregei 
Bereg és Ung vármegyében kap-
tak téli szállást. 1679 végén Zrí-
nyi Ilona ebédre hívta Thökölyt 
beregszentmiklósi kastélyába, s 
a személyes találkozás után 



Thököly egyre többször kereste 
az alkalmat, hogy Zrínyi Iloná-
val találkozhassék. Anyósának, 
Báthori Zsófiának, Munkács úr-
nőjének nemigen tetszett ez, 
rosszallásának hangot is adott 
egyik levelében. 1680. jún. 14-
én Báthori Zsófia elhunyt, s 
Zrínyi Ilona szabadabban talál-
kozhatott Thökölyvel, és házas-
ságot is ígért neki. Thököly foly-
tatta a császár elleni harcot. 
1680. nov. 15-én harmadszor is 
fegyverszünetet kötött a csá-
szárral. Seregeit Bereg, Ugocsa 
és Szatmár vármegyékben telel-
tette. 1681-ben lejárt a fegy-
verszünet ideje, Thököly nem 
fogadta el annak meghosszabí-
tását, mert a francia udvar és a 
török is ellenállásra biztatta. 
1681 március közepén Bereg-
szászban egy török követet foga-
dott, s itt találkozott május 11-
én az erdélyi követtel is, aki 
erdélyi vagyona elkobzásával és 
a török neheztelésével fenyeget-
te meg, ha hajlandó lenne békét 
kötni a császárral. Thököly te-
hát táborba szállott. Júl. 7-én a 
nyírpályi táborból hívta fel Be-
reg megyét, hogy a szükséges 
élelmet csapatai számára mi-
előbb szállíttassa Nyírbátorba. 
Thököly azonban hajlott a béké-
re, mert ezzel szerette volna el-
nyerni a császár beleegyezését 

Zrínyi Ilonával kötendő házas-
ságához. Nov. 13-án újból meg-
kötötték a békét, és Ungvár, Be-
reg, Ugocsa és Szabolcs lett 
seregeinek szálláshelyéül kije-
lölve. 1681. dec. 22-én Váriban 
és Muzsalyban volt Thököly és 
udvara elszállásolva. Zrínyi Ilo-
na is szerette volna mielőbb 
megkötni Thökölyvel a házassá-
got. Asztalnokát, Újlaky Istvánt 
egy levéllel küldte Szelepcsényi 
György esztergomi érsekhez, 
amelyben azt írta, hogy ez a há-
zasság a haza békéjét szolgálná, 
mert Thököly úgy nyilatkozott 
előtte, hogy mit sem óhajt job-
ban, mint őt házaspárul bírni, s 
így boldogan, csendben élni. Az 
esküvőt végre 1682. jún. 15-én 
fényes nászsereg, Leopold ki-
rály követe, Saponara, Ilona 
testvére és mások jelenlétében 
fényes külsőségek között a mun-
kácsi várban tartották meg. 
Thököly ezután hozzálátott a 
vár, a környék kulcsának a meg-
erősítéséhez, élelemmel való fel-
töltéséhez, hogy csakhamar 
folytathassa a császár elleni 
harcot. Munkácson még e nyá-
ron összegyűjtötte seregét és a 
fegyverszünet felmondása után 
Kassa felé vezette. Hamarosan 
elfoglalta a várost. Lőcse, Tokaj 
és Eperjes is birtokába jutott. 
Majd Füleket szállotta meg, 



ahol Ibrahim budai pasával 
egyesülve elfoglalta a várat, s a 
vár parancsnokát, Koháry Ist-
vánt pedig előbb Regécre, majd 
Ungvárra, aztán Munkácsra vi-
tette s vettette kemény fogság-
ba. A tél folyamán Thököly ha-
dai ismét Munkács környékén 
tanyáztak. Dec. 12-én Lőcséről 
téli hadiszállását Thököly is 
Munkácsra tette át. Az 1683-as 
évben nagyjából hallgattak a 
fegyverek. Thököly a nyár nagy 
részét is Munkácson töltötte. 
Erős fegyelmet tartott a vár ka-
tonái között. Ennek eredménye 
lehetett az, hogy felfedett egy 
összeesküvést, miszerint az őr-
ség egy része, lázadást szítva, 
kiszabadította volna Koháryt, „a 
rab urat", s a várat átadta volna 
a szatmári németeknek. Az ösz-
szeesküvésben tizennyolcan 
vettek részt. Bírósági tárgyalás 
lett az ügy vége, az ítélet azon-
ban ismeretlen. Ez a tárgyalás 
is jelzi, hogy a katonák már 
megunták az örökös harcot, s kí-
vánták a békét. Sokan nem néz-
ték jó szemmel Thököly törökba-
rátságát sem. A törökök 
szeptemberi bécsi vereségét kö-
vető magyarországi hadjárat el-
döntötte Thököly és a független-
ségi harc sorsát. A kurucok 
sorra elhagyták Thököly táborát 
és a császári csapatokhoz csat-

lakoztak. Thököly 1685-ben 
még elűzte Ungvár alól Schultz 
császári hadvezért, de Eperjes 
és Tokaj elvesztése után Kálló 
felé húzódva Nagyváradra 
ment, ahol a török fogságba ej-
tette és rabként Drinápolyba 
küldte. Erre a hírre leghűsége-
sebb vezére, Petneházy Dávid 
8000 főnyi sereggel okt. 25-én 
Kassán csatlakozott a császári 
sereghez, amely aztán Munká-
csot, Egert és Palotát kivéve ha-
talmába kerítette az egész or-
szágot. A császáriak 1685 végén 
megszállták Munkács várát, 
amelyet Zrínyi Ilona 1688 janu-
árjáig hősiesen védelmezett. 
Thököly fogságában sóvárogva 
gondolt Munkácsra. Nagy volt 
az öröme, amikor Drinápolyba 
megérkezett hozzá Görög Ta-
más nevű munkácsi legénye, s 
átadta neki felesége levelét. Er-
ről így írt naplójában: „Felesé-
gem egy kis levélkéjét küldette 
keresésemre; írja nyavalyás szo-
rongattatását, de jó resolutióját 
és jó dispositióját a munkácsi 
várban, csak érhesse életemet!" 
Dec. 30-án felesége inasa, Kulin 
és egy másik Bereg megyei ke-
reste fel egy rejtjelesen írt levél-
lel, amelynek a betűi csak akkor 
lettek láthatóvá, ha láng fölé 
tartották a levelet. E tudósítás-
ból megértette, hogy Munkácsot 



erősen szorongatja az ellenség, 
a levél „minden órában való 
harczolásokat, sokaknak fegy-
ver miatt való elveszését, sokak-
nak sebbe esését describálván". 
A törökök megértették, hogy hi-
bát követtek el Thököly letartóz-
tatásával, s a pasa megígérte a 
török urak előtt, hogy Munká-
csot tíz nap alatt felszabadítja. 
Thökölynek is visszaadták a 
szabadságát, de az már a koráb-
bi pozícióit nem tudta visszasze-
rezni. Biztatta levélben Zrínyi 
Ilonát a felmentő sereg megér-
kezésével, de Munkácsot már 
soha nem láthatta viszont, bár 
seregével Nagyváradig hatolt. 
Apafi halála után, 1690 szep-
temberében megszerezte Er-
délyt, fejedelemmé választották, 
de a császáriak csakhamar ki-
szorították az országból, majd 
pedig kimondták száműzetését. 
— M. Késmárki Thököly Imre 
Naplója 1693., 1694. (Közli 
Nagy Iván, Pest, 1863. Monu-
menta Hungáriáé Historica. II. 
oszt. 15. k.); Késmárki Thököly 
Imre Naplója 1676—1678. (Köz-
li Torma Károly, Pest, 1866, Mo-
num. Hung. Hist. II. oszt. 18. 
к.); Késmárki Thököly Imre és 
némely több híveinek naplói és 
emlékezetes írásai 1686—1705. 
(Közli Thaly Kálmán, Pest, 
1868. Monum. Hung. Hist. И. 

oszt. 23. к.); Thököly Imre Nap-
lói, leveles könyvei (Közli Thaly 
Kálmán, Bp., 1873. Monum. 
Hung. Hist. II. oszt. 24. к.); Gróf 
Thököly Imre levelei. A gróf Te-
leki-család marosvásárhelyi le-
véltárából (Sajtó alá rendezte 
Deák Farkas, Bp., 1882); Thö-
köly Imre fejedelem. 1691— 
1692. Leveles-könyve (Az ere-
detiből közli Thaly Kálmán, Bp., 
1896. Monum. Hung. Hist. И. 
oszt. 34. к.). 

írod. Lehoczky Tivadar: A ku-
rucz király mint gazda (Száza-
dok, 1870); Lehoczky Tivadar: 
Beregvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Márki Sándor: 
Thököly Imre (Pozsony, 1885); 
Angyal Dávid: Т. I. (I—II. Bp., 
1888—89); Ifj. Pap József: Ada-
lékok Máramaros történetéhez 
(Máramarossziget, 1909). 

Szi. Gyöngyösi István: Ének 
Thököly Imre és Zrínyi Ilona há-
zasságáról (Bp., 1884); Somló 
Sándor: T. I. (színmű, Pest, 
1870); Takács Tibor: A kaftános 
fejedelem (г., Bp., 1965); Takács 
Tibor: T. ifjúsága (г., Bp., 1966). 

Tiszaújhelyi István (Huszt, 
? — ?, 1704 után.). író, Tiszaúj-
helyi Pál prefektus fia. Huszton 
született valószínűleg 1679-
ben. Apafi Mihály fejedelem ud-
vari embere volt. Óvári Keszei 



Jánossal Topheus Mihály ref. 
püspök prédikációit a templom-
ban hallás után leírták, ame-
lyek nyomtatásban is napvilá-
got láttak Sent Soltarok 
Resolutioja" címmel (Kolozsvár, 
1683. RMK. I. 1302). Ők voltak 
az első magyar gyorsírók. A fe-
jedelem testvére, Apafi Anna 
számára 1677-ben Fogarasban 
másolta le a csinos kiállítású 
„Orvosságos könyv"-et. (Deb-
reczy Sándor: Apafii Anna or-
vosságos könyve. Erdélyi Múz, 
1940). 1684-ben szintén az őke-
ze által íródtak Fráter István 
huszti alkapitány Teleki Mi-
hálynak ajánlott versei „Pa-
raphrasis rhitmica az az verses 
magyarázat" címen. 1685-ben a 
franekeri, 1686-ban a leydeni 
egyetemen tanult. Hazatérése 
után 1688-tól Ugocsa megyében 
volt főjegyző. Üdvözlő verseket 
írt, amelyeket Leydenben adott 
ki. (1686). A XVIII. század for-
dulóján magyarra ültette át 
Drexel János Heliotropium-át 
Magyar Napraforgóvirág cím-
mel. Ennek kinyomtatásáért II. 
Rákóczi Ferenchez folyamodott. 
Műve nyomtatásban azonban 
nem jelent meg. 

írod. Történelmi Tár, 1886; 
Gyorsírástörténelmi Lapok, 1899— 
1900; Esze Tamás: A Magyar Nap-

raforgóvirág (Egyht, 1943); 
Esze Tamás: Az első magyar 
gyorsíró (Az Út, 1952. 16. sz.) 

Tiszaújhelyi Pál (XVII. szá-
zad.). Huszt várának és a hozzá 
tartozó jószágnak a prefektusa, 
költő. A Tiszaújhelyi családnak 
Ugocsában (Tiszaújhely, Rá-
kász) és Bihar megyében voltak 
birtokai. Tiszaújhelyi Pál Teleki 
Mihály bizalmát élvezte. Kitű-
nik ez abból a leveléből, melyet 
Telekinek küldött Husztról 
1670. máj. 19-én, illetve Teleki-
nek hozzá intézett feleletéből 
(Teleki Mihály lev, V. 243—48). 
Levelében beszámolt az 1670. év 
tavaszán Bécsben való tartózko-
dásáról, Zrínyi Péter és I. Rá-
kóczi Ferenc felkelésének 
kudarcáról, következményeiről. 
Utolsó veszedelemben forog 
nemzetünk, írta, „kinek siral-
mas igyét, ha Isten s Isten után 
a mi kegyelmes urunk nem or-
vosolja, jaj bizony, vagy utolsó 
pusztulásra, vagy siralmas 
csehországi, morvái és sléziai 
adófizető szabadságtalanságra 
jut siralmas igye". Éppen ez idő 
tájt személyes bajai is voltak. Az 
erdélyi országgyűlés ekkor ren-
delkezett úgy, hogy a rakaszi 
vámszedéssel megkárosított 
Máramaros megyeieket védel-
mébe vette az Újhelyi családdal 



szemben, és kötelezte őket a 
kártalanításra. Tiszaújhelyi Pál 
ez ügyben is Teleki közbenjárá-
sát kérte Apafinál (EOE XV., 
115). A prefektus költészettel is 
foglalkozott. 63. évében járt, 
amikor „Tekintetes nemzetes 
Osztopányi Pernyeszi Sigmond 
kedves öcsém uramnak" aján-
lott versét megírta. Perneszi 
Zsigmond Apafi fejedelem vice 
udvarmestere volt, s az országos 
ügyek intézésén kívül gondnoka 
a máramarosi egyházmegyének, 
művelte az egyházi irodalmat. 

írod. Régi magyar költök tá-
ra. XVII. sz. Az első kuruc moz-
galmak korának költészete. 
1672—1686. (Sajtó alá rendezte 
Varga Imre. Bp., 1986). 

Tsúszó Sándor (Ederd, 
1907 — Pozsony, 1941). A szlo-
vákiai magyar avantgard iroda-
lom képviselője. Iskoláit szülő-
helyén, majd Nyitrán végezte. 
Európai körútja és közel kétéves 
párizsi tartózkodása után 1929 
őszétől 1930 áprilisáig Ungvá-
ron élt, ahol feleségül vette Blau 
Borbálát. Levelezett Kassákkal 
és Füst Milánnal, s meglazult 
kapcsolata a Sarlósokkal. Ung-
váron kezdődött munkásságá-
nak legtermékenyebb korszaka. 
Innen valószínűleg Pozsonyba 
költözött. 

írod. Balla D. Károly: Min-
dig-volt emberek. Ts. S. hét hó-
napja Ungváron (Szabolcs-
Szatm. Szemle, XXVI. évf., 2. 
sz.) 

Túlesik Ferenc (Sátoralja-
újhely, 1862. júl. 12. — ?, ?). 
Költő, lapszerkesztő. A gimnázi-
um négy osztályát szülővárosá-
ban végezte el, majd 1884-ben 
Máramarosszigeten szerzett ta-
nári diplomát. Munkácson 
kapott tanítói állást és itt te-
lepedett le. Költeményei jelen-
tek meg a helyi lapokban. Állan-
dó munkatársa volt a Beregnek. 
1892-ben Fenyves Lajossal 
megalapította a Munkács és Vi-
déke című társadalmi, szépiro-
dalmi és ismeretterjesztő hetila-
pot. 

írod. Csatáry György: Levél-
tári kalászatok (Ungvár—Bp., 
1993). 

Turner Ferenc (Kassa, 
1814. szept. 23. — Ung megye, 
1888 után). Orvosdoktor, költő, 
lapszerkesztő. A gimnázium VI. 
osztályát Ungváron végezte, 
majd gyógyszerészi pályára lé-
pett, s azt cserélte fel a sebész-
orvosival. 1837-tól Ung megye 
vinnai kerületében lett járás-
orvos. 1846-ban szemészetből 
nyert oklevelet. 1848—49-ben a 
szabadságharcban főorvosként 



szolgált a 69. zászlóaljban. 1850-
ben ismét Ung megyében járás-
orvos. 1860-tól központi orvos 
és Ung megye tiszti főorvosa. 
1869-től 1877-ig mint a m. kir. 
36. honvédzászlóalj ezredorvosa 
működött. Irodalommal is fog-
lalkozott. Költeményei, cikkei, 
elbeszélései jelentek meg a Re-
gélőben (1836 — 37), a Jelenkor-
ban, az Orvosi Tárban (1848 — 
49), a Budapesti Híradóban, a 
Figyelmezőben (amelynek ál-
landó munkatársa volt), az 50-
es években a Magyar Hírlapban, 
a Pesti Naplóban, a Reformban, 
az Üstökösben, a Nagy Tükör-
ben, az Ungváron megjelenő la-
pokban (Kárpáti Hírnök, Felvi-
dék, Ung, Ungvári Közlöny), a 
Magyar Sajtóban (1857., 100. sz. 
Szobránczi fürdő; 110. sz. Kivo-
nat a Sztáray-család eredete 
ügyében), a Vasárnapi Újság-
ban, az Ungvárban (1880. 17. sz. 
A regényirodalomból), a Közok-
tatásban (1888. A „magyaráz" 
szóról). 1862-től 1869-ig Nost-
radamus néven Ungváron szer-
kesztette a Denevér című humo-
ros lapot. 1881—85 között újból 
folytatta, s ez idő után is megje-
lent rendszertelenül egy-egy 
száma. Álnevei és jegyei: Csend-
helyi, Nostradamus, А. г., 
...r...a. — M. A szobránczi fürdő 

gyógy- és természettani tekin-
tetben (Sárospatak, 1860); Ki-
rándulás az Adriai-tengerre ... 
1869; Denevérversek (Nostrada-
mus álnév alatt). Kéziratban 
maradtak színművei: Játék 
czím nélkül (vígj. 3. felv.); A szó-
rakozott (vígj. 2. felv.); Az őszin-
te collegák (vígj. 1. felv.). A két 
elsőt a budai színkörben és az 
ungvári színházban is bemutat-
ták. 

Tyukodi György (?, ? — Sá-
rospatak, 1682. nov. 22.). Jezsu-
ita áldozópap és tanár. 1649. 
okt. 25-én lépett a rendbe. Két-
évi próbaidő elteltével Győrött 
tanított középiskolában. 1653-
ban Nagyszombatban folytatta 
tanulmányait, amelyeket 1659-
ben fejezett be. Harmadik pró-
baéve után, 1661-ben a nagy-
szőlősi missziót bízták rá rendi 
elöljárói, majd ezentúl egy-két 
évi megszakítással 1675-ig 
Szatmáron működött mint hit-
szónok és házfőnök. 1676-ban 
az ungvári kollégium igazgatója 
lett, 1680-tól a sárospataki 
rendház vezetője. — M. Halotti 
beszéd Sennyei Erzsébet, Káro-
lyi László hitvese fölött (Kassa, 
1673); Eghi Zenges, avagy 
mennyei vigasztaló szózat: Mely 
alászállott a Mélt. ... Rákóczi és 
Báthori igen meg-keseredett ... 



gyászos Vdvarhoz (Kassa, 1677. 
Ezzel a munkával kapcsolatban 
megjelent Tyukodinak Zrínyi 
Ilonához Ungvárról írt 1678. 

jan. 26-án keltezett magyar 
nyelvű levele a rá írt megjegy-
zésekkel. Századok, 1873. 675. 
old.). 



U 

Upori István (XVII. század). 
Ungi esperes. A sárospataki is-
kola tanulója volt. Halotti oráci-
ót, verses búcsúztatót írt. Sáros-
patakról hazatérve Újlakon lett 
rektor. 1674 táján Mokcsán lel-
készkedett, később Palágyon 
működött. 1685-től 1695-ig az 
ungi ref. egyházmegye esperese 
volt. 

írod. Upori István versei. Ré-
gi magyar költők tára. XVII. sz., 
9. k. (Bp., 1977). 

Usz Irén (XX. század eleje). 
Az ungvári irodalmi élet is-
mert alakja, prózaíró. — M. Egy 
leány meséi (Ungvár, 1910). 

írod. Corvina, 1910. 24. sz. 
Uszkay Bálint (Tiszakere-

cseny, Bereg megye, 1857. dec. 
25. — ?, ?). Városi főjegyző. Elő-
ször közjegyző volt Munkácson, 
1884-től Rákoson, majd pedig 
Mezőtúron főjegyző. Társadal-
mi, politikai és szépirodalmi cik-
keket írt az Egyetértésbe (1875, 

1884), a budapesti Független 
Polgárba (1875), a Budapesti 
Hírlapba (1883—84), a Mun-
kácsba (1884). 1875—84 között 
rendes munkatársa volt a Be-
regnek, a Munkácsot 1884 má-
jusától okt. 3-ig szerkesztette. 
Bujdosó címmel népszínművet 
adott be 1880 januárjában a Bu-
dapesti Népszínházhoz. Álnevei 
és jegyei: Zörgő, Cassius, Triton, 
Csongor, U-y, y-t. 

Uszkay Mihály (Tiszakere-
cseny, 1824. szept. 16. — Pest, 
1847. márc. 5.). Táblai jegyző. 
Iskoláit Sárospatakon, a jogot 
Máramarosszigeten végezte. 
1846-ban Pestre ment, hogy 
magát az orvosi pályára képez-
ze. A Kossuth szerkesztette Pes-
ti Hírlap munkatársa lett, 
amelybe számos néprajzi vonat-
kozású cikket írt a Tisza vidéki 
népéletről. (Tiszaháti népvise-
let. Pesti Hírlap, 1845. 26. sz.). 
A Magyar Föld és Népei című fo-



lyóiratban, a Pesti Divatlapban Irod. Lehoczky Tivadar: Be-
(1846. 38. sz.) néhány cikke és regvármegye monographiája 
költeménye jelent meg. (Ungvár, 1881). 



V 

Valkó Sámuel (?, ? — Mun-
kács, 1889. dec. 21.). Zenetanár, 
az 1848—49-es szabadságharc 
katonája. Beregszászon és Mun-
kácson volt zenetanár. Jogot is 
végzett, joggyakornokként is 
dolgozott. Beregszászban a tűz-
oltó egyesület elnöke, Munká-
cson tűzoltó osztályparancsnok. 

írod. Bagu Balázs—Szakáll 
Mihály: Kárpátaljai honvédtisz-
tek (Szabolcs-Szatm. Szemle, 
XXVI. évf., 2. sz.). 

Valkovszky Miklós (Jósza, 
Ung megye, 1840 — ?, ?). Állami 
fó'reáliskolai igazgató és fő-
gimnáziumi tanár. 1870-ben 
tett tanári vizsgát történe-
lemből és földrajzból. Először a 
győri állami főreáliskolában volt 
igazgató, majd 1907. febr. else-
jéig, nyugalomba vonulásáig 
Munkácson tanított. — M. 
Emlékbeszéd. Deák Ferencz éle-
te és jellemrajza (Munkács, 
1903). 

Irod. A munkácsi áll. főgym-
nasium Értesítője, 1907. 

Váradi-Sternberg János 
(Nagyvárad, 1924. jan. 10. — 
Bp., 1992. febr. 12.). Történész 
professzor, az ungvári egyetem 
tanára, a kárpátaljai művelő-
dési élet jeles alakja. Tanul-
mányait szülővárosában a zsidó 
elérni iskolában kezdte, majd a 
gimnáziumban folytatta. A kö-
zépiskola tizedik osztályát már 
a szovjet uralom alá került 
besszarábiai Benderiben végez-
te el. 1941—42-ben az észak-
kaukázusi Kubány vidékén ki-
segítő traktoros. 1942—43-ban 
a közép-ázsiai Kirgizia kolhoza-
iban dolgozott. 1943-ban beirat-
kozott a háború elől a dél-urali 
Cskalov (Orenburg) városába 
kitelepített Kisinyovi Tanárkép-
ző Főiskolára. Innen került a le-
ningrádi egyetem történelem 
karára. Tanárai, Mavrogyin 
professzor és Tarl akadémikus 



arra biztatták, hogy foglalkoz-
zék a magyar történelemmel. A 
Szaltikov-Scsedrin Közkönyv-
tárban már ekkor rábukkant 
Hess András budai krónikájá-
nak 1473-as kiadására. 1949-
ben került az ungvári egyetem-
re, ahol 1989-ig gyakornokként, 
docensként, majd professzor-
ként dolgozott. 1989—90-ben, 
már nyugdíjasként, főmunka-
társa lett az ungvári Szovjet 
Hungarológiai Központnak. 
1956-ban Kijevben az Ukrán 
Tudományos Akadémián meg-
védte kandidátusi disszertáció-
ját, amelynek témája: Felszaba-
dító háború Magyarországon a 
XVIII. század elején és az egy-
korú orosz—magyar kapcsola-
tok. 1970-ben a leningrádi Her-
zen Tanárképző Főiskola 
rendezte meg az Oroszország és 
Magyarország 1849 és 1904 kö-
zötti kapcsolatairól írott „nagy-
doktori" értekezésének tudo-
mányos vitáját. Számos 
forrásfeltáró tanulmányt és tu-
domány-népszerűsítő cikket 
publikált az orosz—magyar és a 
magyar—ukrán történelmi, iro-
dalmi és kulturális kapcsolatok, 
valamint a kárpátaljai helytör-
ténet kérdéseiről a moszkvai, le-
ningrádi, budapesti folyóiratok-
ban, a Kárpáti Igaz Szóban, a 
Kárpáti Kalendáriumban, a 

Kárpátaljában és a Hatodik Síp-
ban. Munkatársa volt számos 
lexikont összeállító szerkesztő-
bizottságnak: a Bolsaja Szov-
jetszkaja Enciklopegyijának, a 
Szovjetszkaja Isztoricseszkaja 
Enciklopegyijának, a Ragyansz-
ka Enciklopegyija Isztoriji Uk-
rajininak, társszerzője számos 
fontos tudományos monográfiá-
nak. Négy önálló kötete is meg-
jelent. 1989-ben a Magyar Nép-
köztársaság Csillagrendjével, 
1991-ben a Lötz János-emlék-
éremmel tüntették ki. — M. 
Utak és találkozások (Uzshorod, 
1971); Utak, találkozások, em-
berek (Uzshorod, 1974); Mir 
poeziji i druzsbi (A költészet és 
a barátság világa, Uzshorod, 
1979); Századok öröksége (Bp.— 
Uzshorod, 1981). 

írod. Balla László: Lelkesen, 
szívósan, téglát téglára rakva 
(Kárpáti Igaz Szó, 1984. jan.); 
M. Takács Lajos: Századok örö-
köse. Búcsú Váradi-Sternberg 
Jánostól (Kárpátalja, III. évf. 4. 
sz., 1992. febr. 25.). 

Várady Gábor (Márama-
rossziget, 1820. nov. 11. — Má-
ramarossziget, 1906. nov. 12.). 
Testőrtiszt, az 1848—49-es sza-
badságharc ezredese, politikus, 
lapszerkesztő. Középiskolai ta-
nulmányait a máramarosszigeti 
líceumban, a jogiakat Eperjesen 



végezte. Tanulmányai befejezé-
se után egy évig az apja mellett, 
aki megyei főjegyző volt, gyakor-
nokoskodott. Máramaros megye 
őt ajánlotta a magyar testőrség-
be. 1840-ben lett testőr, itt is-
merkedett meg Görgeyvel, 
Klapkával. Mint a testőrség tag-
ja (1841—43 között) Remény 
címmel kéziratos lapot indított. 
1848-ban kilépett a testőrség-
ből, letette az ügyvédi vizsgát és 
Máramarosszigeten irodát nyi-
tott. 1848-ban ő szervezte meg 
a szigeti nemzetőrséget. Ekkor 
századossá választották. Ami-
kor pedig a magyar kormány a 
honvédhadsereg megalakítását 
rendelte el, a megyei választ-
mány a máramarosi honvédszá-
zadok megszervezésével bízta 
meg, majd felkérték a szabolcsi 
szabadcsapat parancsnokává. 
Csapatával csatlakozott Katona 
Mihály erdélyi hadtestéhez, s 
átvette a büdfalvi és a drago-
mérfalvi előőrségi parancsnok-
ságot. 1849 februárjában Rapa-
ics alezredes megbízásából 
megalakította a máramarosi ön-
kéntes nemzetőrségi zászlóaljat, 
amely utóbb a 105. honvédzász-
lóalj lett. A fegyverletétel után 
egy ideig itthon rejtőzködött, 
majd Württenbergbe menekült. 
Az 50-es évek végén kegyelmet 
kapott, hazatért és ügyvédi iro-

dát nyitott. 1860-ban másod-
alispán lett. 1861-ben a técsői 
kerület választotta ország-
gyűlési képviselőjévé. Ekkor a 
határozati párt tagja volt. A té-
csői kerület 1865-ben ismét 
megválasztotta képviselőjének, 
s a kerületet 31 évig képviselte. 
Egy ideig a képviselőház alelnö-
ki tisztségét is betöltötte. Igen 
aktív társadalmi szerepet ját-
szott a megyében. Tiszteletbeli 
gondnoka volt a máramaros— 
ugocsai ref. egyháznak, törvény-
hatósági és városi képviselő, a 
múzeumegylet elnöke, a Mára-
maros megyei honvédegyesület 
és a máramarosszigeti líceum 
felügyelője volt. Elnöksége alatt 
Szigeten megalakult a kisded-
óvó intézet és a jótékony nőegy-
let. 1865. ápr. 5-én megalapítot-
ta a Máramaros című politikai 
hetilapot, amelynek rövid ideig 
szerkesztője is volt, s több éven 
keresztül írta a vezércikkeit. 
Cikkeket írt Máramarossziget-
ről a Magyar Sajtóba (1857. 219. 
sz.; 1858, 26., 28., 29. sz. A má-
ramarosi Verhovina); a M. Szín-
házi Lapba (1860. 18., 39. sz. 
Jótékonyczélú előadások Mára-
maros-Szigeten); a Szigeti Al-
bumba (1860. Sziget ismerteté-
se); a Hazánkba (III. 1885. 
Máramaros-megye 1848—49-
ben); az Ország-Világba (1885. 



I. — I. sz. Naplótöredékek); a 
Nemzetbe (1887. 142. sz. Rapa-
ics Dániel emlékezete; 248. sz. 
Asztalos Sándor emlékezete). 
Országgyűlési beszédei a Nap-
lókban vannak. — M. Ország-
gyűlési levelei (Kiadta Szilágyi 
István, Pest, 1871); Beszéde Té-
csón 1878. aug. 8-án választói-
hoz (Bp., 1878); Két beszéde, 
mondotta Técsón a kerület vá-
lasztói előtt 1881. jún. 19-én és 
27-én (M.-Sziget, 1881); Hulló 
levelek (emlékiratok, M.-Sziget, 
1892, 1894—95). 

írod. Hazánk és a Külföld, 
1866. 17. sz., arcképe; Vasárna-
pi Újság 1867. 48. sz., arcképe; 
Népzászlója Naptára, 1871. 3. 
sz.; Hajnal-Album (Bp., 1873); 
Családi Kör, 1873. 23. sz.; Mó-
ricz Pál: A magyar ország-
gyűlési pártok küzdelmei (Bp., 
1892); Budapesti Hírlap, 1906. 
312. sz. 

Várady Gusztáv (Gulács, 
1836. jan. 30. — Beregszász, 
1873. máj. 2.). Ügyvéd, író, köl-
tő. Tanulmányait 1843—49 kö-
zött Sárospatakon folytatta. A 
szabadságharc ideje alatt a gu-
lácsi ref. lelkész tanította. 
1850-ben Debrecenbe ment, s 
itt fejezte be a gimnázium fel-
sőbb osztályait. 1857-ig Sáros-
patakon teológiai tanul-
mányokat folytatott, de azt 

otthagyva, színésznek állt. Ek-
kor írta „Az utolsó Árpád" című 
ötfelvonásos történelmi drámá-
ját, amelyet Kassán és több he-
lyen is bemutattak. 1861-ben 
apja határozott fellépésének kö-
vetkeztében megvált a színész-
élettől és Sárospatakon befejez-
te tanulmányait. Megjelentette 
az eddig szerzett költeményeit, 
amelyek a Divatcsarnokban, 
Hölgyfutárban láttak napvilá-
got. 1864-ben lett joggya-
kornok. Ekkor írta a „Három vő-
legény és egy menyasszony" 
című bohózatát, amelyet a budai 
Népszínházban és több vidéki 
színpadon bemutattak. A szín-
darab másolatát Kóródy Sándor 
is megőrizte Beregszászban. 
1868-ban letette ügyvédi vizs-
gáját, s 1869-ben ügyvédi irodát 
nyitott Beregszászban. 1870-
ben megnősült, de nemsokára 
tüdőbajban elhunyt. 

Varga Sándor (Ungvár, 
1910 — Ófóldeák, 1978). Költő, 
orvos. Középiskolai tanulmá-
nyait az ungvári gimnáziumban 
végezte, majd a prágai Károly 
Egyetem orvostudományi kará-
nak hallgatója lett. Orvosi mun-
káját a morvaországi Prostejov-
ban és a szlovákiai Rozsnyón 
kezdte, majd áthelyezték Mára-
marosszigetre. Innen visszatért 
szülővárosa, Ungvár kórházába. 



Végül a szegedi egyetemre ke-
rült. Tanársegédként dolgozott 
Szent-Györgyi Albert mellett is. 
A 30-as években írt versei „A 
Kárpátok hangja" (Rozsnyó, 
1936) című kötetében láttak 
napvilágot. 

írod. R. Bulecza Rozália: Hal-
lani fogják a Kárpátok hangját 
(Kalendárium '91, Ungvár, 
1990). 

Vaskó István (Hanusovice, 
Szlovákia, 1893 — Ungvár, 
1940). Cipész, regényíró. Elemi 
iskoláit szülőfalujában végezte, 
majd suszterinasként, mesterét 
követve Nyíregyházára, s onnan 
Ungvárra került. Tizenötéves 
korában Budapesten űzte mes-
terségét, három év múlva már 
Bécsben a cipészszakszervezet 
fiatalságának a vezetője lett. 
Utána egy ideig Svájcban, Fran-
ciaországban élt, de innen szo-
cialista tevékenysége miatt ki-
utasították Németországba. Itt 
hajóra szállt, s az afrikai német 
gyarmatokra akart kijutni, ter-
ve azonban nem sikerült. Né-
metországban alkalmi munkák-
ból élt. Itt a magyar hatóságok 
megtalálták, s mint katonaköte-
lest besorozták a hadseregbe. 
Munkácson és Miskolcon szol-
gált. Közben kitört a világhábo-
rú, s a keleti frontra került, ahol 
súlyosan megsebesült. A háború 

után Ungváron cipészműhelyt 
nyitott. Itt jelentette meg front-
naplóját Miért? címmel, amely-
ben az átélt, átszenvedett hábo-
rú borzalmait elevenítette fel 
Erich Maria Remarque modorá-
ban. Fiatal korában a helyi új-
ságokban novellái, versei, szoci-
ográfiai riportjai is megjelentek. 
— M. Miért? Halálra ítéltek kö-
zött a vértenger idejében (Uzho-
rod — Ungvár, é. п.). 

írod. Dupka György: Csirizes 
Remarque-nak aposztrofálták... 
Mit tudunk az uzshorodi re-
gényíró cipészről? (Kárpáti Igaz 
Szó, 1984. jún. 13.); Dupka 
György: Figyelmeztető kérdőjel 
maradt utánuk. Miért? Proc? 
Vaskó István naplója csehül 
(Kárpáti Igaz Szó, 1984. nov. 
10.); Kisebbségi ének a beregi 
rónán. Kárpátaljai írók antoló-
giája. 1919 — 1944. (Ungvár— 
Bp, 1992). 

Vedres Márk (Ungvár, 1870. 
szept. 13, —Bp, 1961. aug. 13.). 
Szobrász, Kossuth-díjas (1948, 
1960), kiváló művész (1958). Az 
ungvári agyagipari középiskola 
elvégzése után a város kerámia-
gyárában dolgozott. Némi pénzt 
összegyűjtve, művészi tervei 
megvalósítása érdekében kül-
földre indult. Előbb Drezdában 
vállalt munkát egy kerámia-
gyárban, 1895-ben fél évet 



Münchenben töltött. Kenyerét 
egy Bierman nevű szobrásznál 
kereste, de bej árt Z/oZ/ósy Simon 
híres festőiskolájába. A művé-
szért valósággal rajongott. Pá-
rizsban Rodin növendéke lett. 
1902-ben Firenzébe utazott, s 
ezután élete nagy részét itt töl-
tötte, csak 1934 után tért haza 
Budapestre. Szobrait Párizs-
ban, Berlinben, Bécsben, Velen-
cében, Londonban, Kölnben, 
Amszterdamban állították ki. 
Számos külföldi kitüntetést ka-
pott. Jelentősebb alkotásai: Ká-
in, Emberpár, Táncosnő, Kasza-
kalapáló, Ivó fiú, Béke kútja. 

írod. Bölöni György: V. M. 
(Auróra, I. 1911); Elek Artúr: V. 
M. művészete (Nyugat, 1917); 
Melier Simon: V. M. újabb szob-
rai (Műbarát, 11. 1922); Rózsa 
Miklós: V. M. új szobrai (Ma-
gyar Művészet, 1938); Pogány 
Ö. Gábor: V. M. (Tér és Forma, 
1947); Heitler László: Vedres 
(Bp., 1973). 

Vékony Antal (Tiszaújlak, 
1848. jún. 20. — Máramaros-
sziget, 1903. márc. 15.). Tanár, 
író, költő. 1866-ig a márama-
rosszigeti kollégiumban tanult, 
ezután Pesten teológiát hallga-
tott. 1870-ben tanári oklevelet 
szerzett, s ettől fogva haláláig 
gimnáziumi tanár volt Márama-
rosszigeten. Modern nyelvre ír-

ta át Zrínyi „Szigeti veszedelem" 
című eposzát (Sziget ostroma, 
1892). Költeményeket írt a Má-
ramarosba. Cikkei az Igazmon-
dóban (1867. A magyarországi 
nemzetiségek), a máramaros-
szigeti főgimnázium Értesítőjé-
ben (1876. Emlékvers Teleki 
Domokos sírjánál; 1877. Csa-
táry József emlékezete; 1885. 
Szőllősy László emlékezete; 
1891. Egy epizód Sziget ostro-
mából), a Prot. Képes Naptár-
ban (1887. Szilágyi István élet-
rajza), a Máramarosban (1889. 
31. sz. Petőfi) jelentek meg. — 
M. A kincskeresők (elb., Bp., é. 
п.); A dongó (víg elb. hat ének-
ben, Bp., 1886). 

írod. Dobay Sámuel: V. A. (A 
máramarosszigeti lyceum Érte-
sítője, 1903); Vasárnapi Újság, 
1903. 13. sz. 

Venelin-Hucza György, Ju-
rij Ivanovics Venelin-Hucza 
(Nagytibava, 1802. ápr. 22. — 
Oroszország, 1839. márc. 26.). 
Oroszország egyik első szlavis-
tája, történész, filológus és nép-
rajzkutató. Papszülőktől szár-
mazott. Tízéves korában 
elvesztette apját, Hucza Jánost. 
A gimnáziumot Ungváron vé-
gezte, ahol a hatodik osztályból 
kispap lett. A bölcsészet első 
évét a szatmári püspöki líceum-
ban, a másodikat pedig a lem-



bergi egyetemen végezte. Meg-
válva a papi pályától, s a Vene-
lovics Venelin nevet véve föl, 
minden idejét a történelmi ku-
tatásoknak szentelte. A lember-
gi könyvtárakat bújva a szláv 
nép őstörténetével foglalkozott. 
Oroszországi utazásra szánta el 
magát. 1823-ban unokatestvé-
rével, Molnár Jánossal Csernov-
cin és Hatinyon keresztül Kisi-
nyovba ment. Ott mindketten a 
papnevelde kollégiumában kap-
tak szállást. Venelin nevelő és 
matematikatanár lett, de köz-
ben a bolgár nép nyelvét és tör-
ténelmét tanulmányozta. 1825-
ben Moszkvába utazott, és 
Orlay János cári udvari orvos 
segítségével bekerült a moszk-
vai egyetem orvostudományi ka-
rára. 1829-ben befejezte az 
egyetemet, de életét mégis a tör-
ténelemtudománynak szentelte. 
Ekkor jelent meg „A régi és mai 
bolgárok" című műve, amellyel 
felhívta magára az Orosz Tud. 
Akadémia figyelmét, s annak 
támogatásával 1830—31-ben 
kutatási céllal Bulgáriába, Ha-
vasalföldre és Moldovába uta-
zott. Utazása idején naplót ve-
zetett, tanulmányozta a bolgár 
nyelvet, népdalokat gyűjtött, az 
orosz és bolgár írásbeliség régi 
emlékeit kereste. Visszatérése 
után több művet írt: Oláh—bol-

gár vagy dák—szláv oklevelek; 
Kritikai tanulmányok a bolgá-
rok történetéből; Az ősi és mai 
bolgárok az oroszok iránti poli-
tikai, néprajzi, történelmi és 
vallási viszonyuk tekintetében. 
Ezek az írások viszont csak ha-
lála után láttak napvilágot 
Molnár János gondoskodásának 
köszönhetően. Munkásságával 
megalapozta Oroszországban a 
bolgarisztikai kutatásokat, len-
dületet adott a bolgár történet-
és nyelvtudománynak, sokat 
tett a folklorisztika fejlődéséért 
is. Számos cikkében foglalkozott 
szülőföldjével: Néhány szó a 
magyar oroszokról; A magyar 
nyelv orosz jövevényszavai; Kár-
pátorosz közmondások. Ezek 
nagy hatással voltak a vidék ha-
ladó értelmisége: Duchnovics, 
Pavlovics, Kralickij, Szilvái és 
Rakovszkij társadalmi és irodal-
mi szemléletének alakulására. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881); Omeljan Dov-
hanics: Venelin-Huca szüle-
tésének 180. évfordulójára. (Ka-
lendárium '82. Uzshorod, 1981); 
V. Zadorozsnij: Oroszország ne-
ves szlavistája. (Kalendárium 
'87. Uzshorod, 1986). 

Vezendy Zsigmond Simon 
(Vezend, 1808. ápr. 19. — Má-
riapócs, 1861). Festőművész, 



szerzetes. Magyar zsellér szü-
lőktől származott. A festészetet 
Szatmáron tanulta. 1831-ben 
Csernekhegyen belépett a szer-
zetbe. 1835-ben pappá szentel-
ték Nagyváradon. 1844—45-
ben a Zemplén megyei Vidrány 
és Palota templomainak képeit 
festette, mint a krasznibródi 
monostor szerzetese. 1848-ban 
Csernekhegyre helyezték, ahol 
több képet festett, köztük egy 
Szent Miklós-oltárképet a zár-
datemplom számára. A festésze-
ten kívül zenével is foglalkozott. 
Szerkesztett egy Irmologion cí-
mű énekeskönyvet, 1855-ben 
Máriapócsra helyezték, ahol he-
lyettes lelkészként szolgált. 

Vidor Marcell (Ungvár, 
1876. ápr. 21. — Bp., 1945). 
Költő, író, újságíró. Jogi és ke-
reskedelmi tanulmányait Buda-
pesten végezte. Ezután a Határ-
széli Újságot szerkesztette 
Ungváron. Alapító tagja és meg-
határozó egyénisége volt a 
Gyöngyösi István Irodalmi Tár-
saságnak. Költeményei megje-
lentek a Beregben és más helyi 
lapokban. 1918-ban Budapes-
ten A Hét segédszerkesztője; 
1921-ben a Magyar—Holland 
Szemle szerkesztője. Az I. világ-
háború alatt haditudósító volt. 
Hangulatos, egyéni színű verse-
ket írt, több egyfelvonásos szín-

műve is megjelent. — F. m. 
Hangok (versek, Bp., 1897); For-
ró éjszakák (versek, Bp., 1901); 
Egy asszony (versek, Bp., 1903); 
Szürkület felé (versek, Ungvár, 
1905); Az Arno partján (versek, 
Bp., 1908); Az éjszaka (színda-
rabok, Ungvár, 1910); Keletről 
jöttem (versek, Bp., 1922); Mu-
zsikál az élet (versek, Bp., 
1925); Aranyperec (г., Bp., 
1940); Fizimiska. írók, művé-
szek kapásból (versek, Bp., 
1942). 

Vidra Ferdinánd (Veszp-
rém, ? — Bilke, 1879). Festőmű-
vész. Ösztöndíjjal néhány évet 
Rómában töltött. Ott festette 
1844-ben Pannónia című képét 
s készített rajzot 1846-ban Raf-
faello Teológiájáról. Mind a két 
mű a Nemzeti Múzeum birto-
kába került. 1845-ben két ol-
tárképet készített a veszprémi 
székesegyház számára. A mun-
kácsi gör. kat. egyházmegye 
püspöke kinevezte udvari festő-
jévé. 1858-ban kifestette az 
ungvári székesegyházat. Rosko-
vics Ignác első mestere volt. 

Virágh Gyula (1880 — 
1949). Festőművész. München-
ben Hollósy Simon és Ludwig 
von Löfftz tanítványa, a buda-
pesti Mintarajziskolában Balló 
Ede a mestere. Münchenben és 
Budapesten kiállított képeivel 



sikereket aratott. Ungváron, 
majd 1903-ban Munkácson te-
lepedett le. Végigharcolta a vi-
lágháborút, s onnan megrendült 
egészséggel tért haza. A húszas 
évektől egyre ritkábban állított 
ki, visszavonultan élt. Korábban 
főleg arcképeket, életképeket és 
egyházi témájú falképeket fes-
tett az akademizmus stílusá-
ban. A munkácsi kolostor 

mennyezetképe műveinek leg-
jobbjai közé sorolható. Önarcké-
pét és Bálint bácsi című portré-
ját az Ungvári Szépművészeti 
Múzeumban is kiállították. 

Irod. Barát Mihály: Erdélyi és 
kortársai (Kárpáti Igaz Szó, 
1991. jún. 6.); Balla László: Kár-
pátalja művészete (Pánsíp. 
1993. 2. sz.). 



w 
Werbőczi István, Verbőczy 

(Verbőc, 1458 — Buda, 1541. 
okt. 13.). ítélőmester, kir. sze-
mélynök, nádor, kancellár. A 
Beregból Ugocsába költöző Ke-
repeczy Barla unokája. 1429-
ben Kerepeczy Barla testvé-
rével, János deákkal a 
Zowárdffyaktól Verbőcön egy 
nemesi udvarházat szerzett. 
Barla ebben az időben az étek-
fogó mester helyettese volt. 
Később megvált hivatalától, s 
hazajött Ugocsa megyébe gaz-
dálkodni. Mint Ugocsa megye 
szolgabírája (1437—1453) igaz-
gatta a nemesek ügyes-bajos 
dolgát. Három fia volt: Ilyés, Os-
vát és János. Ilyés a beregi jó-
szágot örökölte, Osvát és János 
a verbőci birtokot. Osvát még 
ragaszkodott a Kerepeczy név-
hez. János magtalan halála 
után a birtokok Osvátra száll-
tak, akinek nejétől, Deák Apol-
lóniától négy fia született: Ist-

ván, Ferenc, László és András. 
Közülük István futott be fényes 
pályát. Ifjúkoráról, tanul-
mányairól semmit sem tudunk. 
Feltehetően Mátyás uralkodása 
végén a budai egyetemen ta-
nult, majd Páduában vagy Bo-
lognában fejezte be jogtudomá-
nyi tanulmányait. Latinul, 
görögül, németül folyékonyan 
beszélt. A hazai törvények és a 
régi szokások, a cánoni és a ró-
mai jog alapos ismerője lett. A 
tiszta és éles ész egyesült nála 
a ritka szónoki erővel, mely ma-
gával ragadta a tömegeket. Me-
részség jellemezte az új eszmék 
hirdetésében, óvatossága egye-
sült a számítással. Lelkesedni 
tudott az eszményi célokért, fi-
nom érzéke volt a gyakorlati 
élet igényei iránt. Nevével 1498 
elején találkozhatunk, ekkor a 
királyi kancellárián teljesített 
szolgálatot, jegyzői tisztet töl-
tött be. Azonban kétségtelen, 



hogy jóval előbb saját megyéjé-
benjelentékeny állást kellett ki-
küzdenie magának. Valószínű, 
hogy Ugocsa megye már az 
1495-ös — amint a később tar-
tott — országgyűlésekre is köve-
tül küldte, ahol volt alkalma jog-
tudományi ismereteit és szónoki 
képességeit érvényesíteni. Las-
san a Szapolyai-párt híve lett. 
Több, a köznemességet gazdasá-
gilag is érintő politikai siker fű-
ződött ekkor a nevéhez (1498— 
1505: a szabad királyválasztás 
joga, a főrendek bandériumállí-
tási kötelezettsége, a főpapok 
dézsmaszedési jogának korláto-
zása stb.). Közben jelentős va-
gyonra tett szert, mintegy 200 
falut harácsolt össze a leg-
különbözőbb címeken (királyi 
adomány, per stb.). A Dózsa 
György-féle parasztháború leve-
résében fegyveresen vett részt. 
Jelentős csapatot állított ki, 
melynek költségeit részben köl-
csön vett pénzből fedezte. A fel-
kelés leverése után ő kapta meg 
az Ugocsában felkelt kisneme-
sek birtokait is. Egyik kezdemé-
nyezője volt a jobbágyság fóld-

hözkötöttségét kimondó 1514. 
évi törvényeknek. Amint Wer-
bőcziből nagy hatalmú, gazdag 
ember lett, apjától örökölt és 
Ulászló királytól 1502-ben ado-
mányba kapott verbőci jószágát 
átadta testvéreinek. Eletének fő 
műve a latin nyelvű Hármas-
könyv (Tripartitum opus juris 
cosuetudinarii inclyti regni 
Hungáriáé), amelyet mint „szo-
kásjogi" forrást 300 éven át tör-
vényként használtak. A mű 51 
kiadást ért meg. 

írod. Fraknói Vilmos: Wer-
bőczy István a mohácsi vész 
előtt (Századok, 1876); Komá-
romy András: Hol született 
Werbőczy? (Századok, 1896); 
Fraknói Vilmos: V. I. (Bp., 
1899); Komáromy András: V. I. 
és fia (Századok, 1910). 

Wilcsek János (Zsigra, 1844 
— ?, ?). A német, latin és görög 
nyelv tanára volt az ungvári kir. 
kat. főgimnáziumban. Cikkei a 
főgimnázium Értesítőjében, a 
M. Államban jelentek meg. — 
M. Német mondattan (Ungvár, 
1871). 



z 
Zádor Dezső (Ungvár, 1912. 

okt. 20. — Ungvár, 1985). Zon-
goraművész, az Ungvári Zene-
művészeti Szakiskola igazgató-
ja, a filharmónia művészeti 
vezetője, a Lembergi Konzerva-
tórium professzora, zeneszerző 
és népdalkutató. Apja, Zádor Je-
nő az ungvári róm. kat. temp-
lom kántora és a városi énekkar 
vezetője volt. Zenei nevelésben 
először otthon részesült. Első 
zongoraóráit Lengyel Zsigmond 
zenetanártól kapta. Az elemi is-
kola elvégzése után tanul-
mányait az ungvári Állami Dru-
geth Gimnáziumban folytatta. 
Első közönségsikerét a csehor-
szági Plzenben aratta, ahová 
mint ügyes talajtornászt az ifjú-
sági Sokol szervezet vitte magá-
val egy jutalomkirándulásra. A 
tornabemutatót követő műsoros 
esten Dezső mint zongorista is 
fellépett. A Cesky smer című he-
lyi lap 1925. dec. 15—i számában 

külön kiemelte a „12 éves vir-
tuóz" csodálatos játékát, aki Mo-
zart és Beethoven műveinek 
előadásával bűvölte el a hallga-
tóságot. A siker után még na-
gyobb szorgalommal folytatta 
zenei tanulmányait. 1930-ban 
jelentkezett a prágai zeneaka-
démiára, ahol egyidejűleg ta-
nult a zongora-, orgona- és kar-
mesteri szakon. Prágai évei 
alatt aktív előadói és karmesteri 
tevékenységet fejtett ki. Gyak-
ran fellépett a főiskola estjein, 
Karel Houdek csellóművésszel 
Ungváron is szerepelt. A prágai 
akadémiát három szakon há-
romszoros kitüntetéssel végezte 
el 1934-ben. Alois Haba zene-
szerző ösztönzésére mélyebben 
megismerkedett Bartók Béla ze-
néjével és még jobban elmélyült 
a népzene iránti szeretete. Haba 
közbenjárására 1936—38 között 
a prágai művelődésügyi minisz-
térium hatáskörébe tartozó 



folklórosztályon Kárpátalja ze-
nei referenseként foglalkozott a 
népdalkutatással. Levelet vál-
tott Bartók Bélával is, akinek 
elküldte népdalgyűjteményét. 
1934-tól kezdve zongoramű-
vészként is rendszeresen szere-
pelt. 1936-ban Huszton, Bereg-
szászban, Munkácson és 
Ungváron lépett fel. 1937-ben a 
prágai rádiótársaság rendezésé-
ben megtartott országos zongo-
raversenyen a második helyet 
szerezte meg. 1938-ban fellé-
pett a Budapesti Zeneművészeti 
Főiskola nagytermében, szere-
pelt a kassai rádióban. 1938-
ban hazatért Ungvárra. 1939. 
febr. elsejétől az ungvári tanító-
képző-intézet helyettes tanárá-
vá nevezték ki, majd 1942-től az 
ungvári női líceum rendes taná-
ra lett. Oktatói munkája mellett 
folytatta népdalkutatói tevé-
kenységét. Ekkor jelent meg a 
Kárpátaljai Tudományos Társa-
ság Hajnal című folyóiratának 
3. és 4. számában „A ruszin nép-
dalköltészet kolomijkái" című 
esszéje. 1943-ban Farkas Fe-
renc, a kolozsvári konzervatóri-
um akkori igazgatója zongorata-
nári állást ajánlott fel neki, de 
1944 júniusában katonai szolgá-
latra Nyíregyházára küldték, 
ahol az I. huszárhadosztály 
ének- és táncegyüttesének kar-

mestereként teljesített szolgála-
tot. 1945-ben alakulatát felosz-
latták, s őt munkaszolgálatosként 
Linzbe vitték barakképítéshez, 
de onnan sikerült visszatérnie 
Ungvárra. 1945 után Ungváron 
az Állami Zeneművészeti Szak-
középiskola (eleinte zeneiskola) 
igazgatója lett. Ekkor bontako-
zott ki zenepedagógiai és zene-
szerzői munkássága. 1953-ban 
elvállalta a filharmónia művé-
szeti vezetését, 1963-tól a Lem-
bergi Zeneművészeti Főiskola 
tanáraként dolgozott. 1968-ban 
megkapta a docensi tudo-
mányos fokozatot. 1970-ben sú-
lyos infarktus érte, s az orvosai 
eltiltották a pedagógiai tevé-
kenységtől, egy ideig a zeneszer-
zésnek élt. 1972-ben érdemes 
művész címmel tüntették ki, 
1978-ban pedig kinevezték a 
lembergi konzervatórium zene-
szerző szakának professzorává. 
Zeneszerzői tevékenysége igen 
sokrétű volt. Megzenésítette Pe-
tőfi és Ady verseit. Az ötvenes 
években J. Hojda és M. Soporin 
szövegére szerezte a „Moszkva 
köszöntése" című dalát, ekkor 
született a „Dal Ladányi Hanná-
ról, a szocialista munka hősé-
ről". Egy népi fogantatású vers 
szövegére írta az „Ó, megyen a 
nap már lefelé" című dalt, meg-
írta a Tropotyanka, Csinagyijka 



tánckompozíciók zenéjét. 1952-
ben a Misztectvo kiadóvállalat 
megjelentette két kórusművét 
és az Etűd című zongoradara-
bot. Rendszeresen komponált 
alkalmi dalokat, kislélegzetű 
hangszeres műveket, népdalfel-
dolgozásokat. 1959-ben jelent 
meg a „Verhovina a mi vilá-
gunk" című vegyeskarra kompo-
nált capella műve. Jurij Hojda 
elbeszélő költeményére írta a 
Kárpátok című kantátáját, 
amellyel lezárult kárpátaljai al-
kotói korszaka. Lembergben 
szerezte háromtételes Zongora-
verseny című művét, a Verhovi-
na című szimfonikus köl-
teményét és a Bölcső mellett 
című vonószenekarra írt köl-
teményét. Harmadik, érett alko-
tói korszakának legjelentősebb 
darabja a Cimbalomverseny. 
1991-ben az Ungvári Zenemű-
vészeti Szakközépiskola felvette 
Zádor Dezső nevét, s ugyaneb-
ben az évben alakult meg a Zá-
dor Dezső Zenei Társaság. 

írod. Barát Mihály: Megemlé-
kezés Zádor Dezsőről (Kárpáti 
Igaz Szó, 1992. okt. 27.); Boni-
szlavszky Tibor: Zádor Dezső. 
(Magyar) zenei élet Kárpátalján 
(Ungvár—Bp., 1993). 

Zágonyi Albu Károly (Ti-
szaeszlár, 1809. aug. 25. — 
Szernye, 1875. márc. 29.). Ref. 

pap. Tanulmányait Nánáson és 
Debrecenben végezte. 1831-ben 
Mezőváriban rektor, 1835-ben 
káplán Csonkapapiban, 1836-
ban paphelyettes Barabáson, 
1837-ben lett rendes lelkész 
Mátyuson. 1839-ben kislónyai 
pap, majd 1840—1862 között 
Izsnyétén működött, ahonnan 
Szernyére hívták. Ott élt ha-
láláig. Egyháztörténettel foglal-
kozott. Jegyzeteket készített 
egyházmegyéje történetére vo-
natkozóan, összegyűjtötte a me-
gye lelkészeinek és tanítóinak a 
névsorát. Egyházi vonatkozású 
cikkei a felekezeti lapokban je-
lentek meg. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 
(Ungvár, 1881). 

Zahoray János (Márama-
rossziget, 1835. jún. 17. — ?, ?). 
Festőművész. Iskoláit szülővá-
rosában és Budán végezte. Fes-
tői tanulmányainak befejezése 
után 1868—1875 között festő és 
rajztanár volt Budán, ahonnan 
a munkácsi kir. gimnáziumba 
helyezték a festészet és a termé-
szetrajz tanárának. Különösen 
szép arcképei nagy megbecsü-
lést szereztek számára. 1878-
ban megfestette a Bereg megyei 
főispánok és helytartók arcké-
peit, amelyek a megyeház ter-
mét díszítették. 1896-ban, tava-



szi közgyűlésén Ugocsa megye 
elhatározta, hogy szintén meg-
örökítteti a megye nagy szülöt-
teinek az arcképét, s folytatja a 
vármegye főispánjainak arckép-
sorozatát: Horvát István, báró 
Perényi Zsigmond és Lónyai 
Sándor főispánok képmását is 
megörökíttetik. Ezeknek és 
Werbőczi Istvánnak az arcképét 
Zahoray Jánossal festtették 
meg. Werbőczi portréja 160 x 90 
cm nagyságú volt. Idős korában 
ábrázolta a főurat. Werbőczi egy 
asztal mellett állt, jobb kezében 
a Corpus Juris Hungarici, bal 
keze kardmarkolatát fogta. Tes-
tét barna színű cobolyprémes 
rövid csattkötővel összefogott 
mente födte, alatta kék brokát 
atillája, a térdkép harmoniku-
san megfestett lila színű nad-
rágban végződött. A művész ala-
pul az 1829-ben megjelent 
Werbőczi-arcképet használta. 
Zahoray egy pár napig Nagysző-
lősön képrestaurálásokat és má-
solatokat készített a vármegye 
és a Lónyay-család megbízásá-
ból. Werbőczi arcképének ünne-
pélyes elhelyezésére az őszi 
közgyűlésen, 1896. okt. 8-án a 
megyeház nagytermében került 
sor. Az emlékbeszédet Korná-
romy András tartotta. 

írod. Lehoczky Tivadar: Be-
regvármegye monographiája 

(Ungvár, 1881); Ugocsa, 1896. 
30. sz. 

Zay Ferenc, báró (?, 1498 — 
Zayugróc, 1570. okt. 10.). Kato-
na, diplomata, irodalompártoló 
főúr. Részt vett a mohácsi csa-
tában, s utána I. Ferdinánd 
pártjára állt. 1528-ban kir. ud-
varnok, 1548-ban Dobó István-
nal együtt egri várkapitány, 
1550-ben szolnoki várnagy. 
1560-ban Felső-Magyarország 
tiszáninneni és -túli hadainak 
főkapitánya. 1562-ben Balassa 
Menyhárttal elfoglalták Ková-
szó és Bátor várát. Halmiban 
több száz hordót készíttettek, 
hogy szüretkor megsarcolják a 
környék borát. Kapcsolata volt 
Perényi János ugocsai főispán-
nal, akitől feltehetően több Má-
tyás királyról szóló történeti 
munkához jutott, köztük Ga-
leotto Marzio Mátyás király 
bölcs mondásait és jeles cseleke-
deteit tartalmazó munkájához. 
„...Ómaga is atyáink emlékezet-
re méltó tetteiről sok történetet 
szokott elmesélni a hallgatók 
örömére". Neki tulajdonítják 
„Az Landor fejirwár el wezesse-
nek oka e woth és így esewth" 
című történeti leírást, amely Ve-
rancsics Antal hagyatékában 
maradt fenn. 

írod. Thallóczy Lajos: Csömö-
ri Zay Ferenc (Bp., 1885); 



Acsády Ignác: Verancsics Antal 
és Szerémi György (írod. tört. 
Közi., 1894); Gyulai Torda Zsig-
mond episztolái. Janus Panno-
nius — Magyarországi huma-
nisták (Bp., 1982). 

Zékány Imre (Nagybocskó, 
1928. nov. 5. — Ungvár, 1991. 
jan. 20.). Nyelvész, a filológiai 
tudományok kandidátusa, az 
Ungvári Állami Egyetem Ma-
gyar Filológiai Tanszékének do-
cense, tanár. 1948-ban érettsé-
gizett Aknaszlatinán. Érettségi 
után a szlatinai sóbányában volt 
vájár egy évig, azután felvételi-
zett a huszti tanítóképzőbe. Vé-
gül az ungvári tanítóképzőben 
kapott pedagógusi képesítést 
1951-ben. Szlatinára magyar 
nyelv- és irodalomszakos tanár-
ként tért vissza. 1953-ban je-
lentkezett az Odesszai Tanár-
képző Főiskolára, s 1958-ban itt 
kapott német szakos tanári dip-
lomát. 1959. okt. 15-től a Tartui 
Állami Egyetem aspiránsa finn-
ugor szakon. 1964-ben védte 
meg kandidátusi értekezését. 
Disszertációjának témája: ,A ma-
gyar nyelv hatása a kárpátontú-
li román nyelvjárásokra". 1962 
novemberétől dolgozott az Ung-
vári Állami Egyetemen. Először 
az idegen nyelv szakon németet 
tanított. Amikor megnyílt a ma-
gyar szak 1963-ban, ő a magyar 

tanszék első tanára. 1978 már-
ciusában súlyosan megbetege-
dett és munkáját tovább nem 
folytathatta. Nyelvészeti, nyelv-
történeti és nyelvművelő mun-
káijelentek meg az egyetemi ki-
adványokban, a Kárpáti Igaz 
Szóban és a Kárpáti Kalendári-
umokban. — M. Russzko—uk-
rajinszko—vengerszkij frazeolo-
gicseszkij szlovár (Szérkesztette 
V. I. Laver és I. V. Zékány, Kijev 
— Uzshorod, 1985). 

Zékány János (Karácsfalva, 
? — Karácsfalva, 1831). Magyar 
nemes, II. Péter cár nevelője. Is-
koláit Magyarországon végezte, 
aztán a bécsi egyetemen tanult 
kitűnő eredménnyel. Nagy Pé-
ter cár európai útja során neve-
lőt keresett az udvarába. Zé-
kányra esett a választása, aki 
az orosz nyelven kívül más eu-
rópai nyelvet is ismert, igen tu-
dós ifjú volt. Zékány a carrai 
együtt Pétervárra utazott, s el-
vállalta a cár közeli rokonának, 
Nariskin gyermekeinek az okta-
tását. Amikor azok felnőttek, 
Zékány beutazta velük az egész 
Európát. Ebben az időben a Ka-
rácsfalván lakó testvérhúgának 
hol 1000, hol 2000 tallért, hol 
meg nagyobb összeget küldött 
egyszerre. Mikor tanítványaival 
visszatért Oroszországba, Nagy 
Péter saját unokájának, a trón-



örökösnek a nevelését bízta rá. 
Kétévi nevelősködés után a cár 
összes javainak az igazgatójává 
tette. Zékány feltárta a cár előtt 
Menysikov csalásait, aki ekkor 
teljes hatalmával Zékány ellen 
fordult, s annak menekülnie kel-
lett Oroszországból. Ott kellett 
hagynia pompás szentpétervári 
házát, s három milliónyira be-
csült vagyonát. Több mint 30 évi 
távollét után hazajött Karács-
falvára. Ettól fogva birtokán élt, 
idegenekkel nem érintkezett, 
csak a megyebeli nemességgel 
társalgott és az urakhoz jároga-
tott. Külföldről leveleket kapott, 
s ő maga is gyakran írt. Az orosz 
kormány mindenképpen vissza 
•akarta nyerni. 1718. aug. 23-án 
Károlyi Sándor gróf jelentette, 
hogy Zékány már öt levelet is 
kapott a cártól, aki útiköltséget 
is küldött neki, de ő nem bo-
csátja el. Leveleit ezután el-
fogdosták, őt magát pedig any-
nyira őrizték, hogy még a saját 
szüretjére is csak katonai enge-
déllyel mehetett. Több ízben 
kért Oroszországba útlevelet, de 
nem kapott. E tárgyban több 
levelet írt gróf Károlyi Sán-
dornak. Utolsó levele Karácsfal-
várói 1831. márc. 26-án kelt. 
Latin nyelvű vallási témájú mű-
vet írt: Apographum viri me-
moria digni". 

Irod. Felvidéki Sión, 1891. 8. 
sz.; Takáts Sándor: Z. J. (Buda-
pesti Hírlap, 1902. 332. sz.). 

Zimányi József {Buda, 1866. 
júl. 23. — ?, ?). Bölcsészdoktor, 
főgimnáziumi tanár. A múlt szá-
zad végén egy ideig Ungváron 
tanított. — M. Magyari István 
(Ungvár, 1888); Báróczy védel-
meztetett magyar nyelve (Az 
ungvári kath. főgimnázium Ér-
tesítője. Ungvár, 1889). 

Zivuska Jenő (Debrecen, 
1876. aug. 10. — Debrecen, 
1926. jan. 12.). Egyetemi tanár, 
szépirodalmi és filozófiai író. 
Iskoláit Besztercebányán és 
Debrecenben végezte, majd a 
Selmecbányái erdészeti akadé-
mián szerzett oklevelet. Ung-
várra került erdészgyakornok-
nak. 1898-ban itt adta ki 
verseskötetét, s itt írta A z íté-
let" című drámáját, amelyet 
Debrecenben előadtak. A dráma 
átdolgozása A becsületbíró" 
címmel 1899-ben elnyerte az 
Akadémia 100 aranyas Teleki-
díját. Ungvárról a fővárosba, a 
földművelésügyi minisztérium-
ba rendelték, majd később Deb-
recenben lett tanár. — M. 
Pyrker László élete és művei 
(Besztercebánya, 1904). 

Zoltsák János (Bozos, 1835. 
dec. 25. — Ungvár, 1898. ápr. 
5.). Kat. pap és főgimnáziumi 



tanár, költő, irodalomtörténész. 
Középiskolai tanulmányait Ung-
váron végezte 1849-ig. 1850— 
51-ben a szatmári püspöki líce-
umban bölcsészetet hallgatott. 
1852-ben beiratkozott az ottani 
papnevelő intézetbe. Már itt el-
kezdődött irodalmi tevékenysé-
ge, társaival együtt irodalmi 
kört alapított. 1857-től mint 
egyházmegyei írnok az ungvári 
főgimnáziumban a magyar 
nyelv és irodalom helyettes ta-
nára lett. A később megszerzett 
egyetemi képesítés után nevez-
ték ki rendes tanárnak. 1870-
ben Dayka Gábor emlékére 
megalapította az iijúsági Day-
ka-önképzőkört, s egész életé-
ben sokat tett Dayka emlékének 
ápolásáért. Költeményei, cikkei 
jelentek meg a Felvidékben 
(1860. Költemények; 1864. Fi-
gyelmet és részvétet kérek! Fel-
szólítás Dayka emléke ügyé-
ben), az Ungban (1869—1870. A 
Kárpátoktól az Adriáig. Úti váz-
latok; 1871. B. Eötvös József 
emlékezete; 1877. Szarvaskő és 
a Tengerszem; 1881. Dayka Gá-
bor emléke), az Ungvárban 
(1880. A nevickei várban; A tá-
volból; 1882. Petőfi Sándor em-
lékezete Arany Jánosról), az 
ungvári főgimnázium Értesítő-
jében (1872—73. Párhuzam Vö-
rösmarty és Petőfi lyrája között; 

1875—76. Deák Ferencz emlé-
kezete). 1860-tól kezdve a 80-
as évekig számos költeménye lá-
tott napvilágot a Felvidék, Ung, 
Ungvár, Ungvári Közlöny, Pesti 
Hölgydivatlap, Nefelejts, Zené-
szeti Lapok, Budapesti Hölgy-
bazár című lapok hasábjain. 
1877-ben és 1879-ben ő szer-
kesztette az ungi közművelődési 
társulat évi jelentését. Álnevei 
és jegyei: Zoltán, Bozosi, Z., Z-i. 
— M. Deák Ferencz emlékezete 
(Ungvár, 1876). 

Irod. Ung, 1880. 4. sz.; Az 
ungvári főgimnázium Értesítő-
je, 1898; Vasárnapi Újság, 1898. 
16. sz.; M. Állam, 1898. 80. sz. 

Zrínyi Ilona grófnő és Kár-
pátalja (Ozalj, Horvátország, 
1643 — Nikodémia, Kisázsia, 
1703. febr. 18.). Zrínyi Péter és 
Frangepán Katalin leánya, II. 
Rákóczi Ferenc anyja, a munká-
csi vár hős védője. 1667-ben 
ment férjhez I. Rákóczi Ferenc-
hez, majd özvegyen maradva 
megismerkedett Thököly Imré-
vel. Anyósa, Báthori Zsófia ha-
lála után 1680. jún. 30-án a 
munkácsi vár őrségét a maga és 
gyermekei hűségére feleskette s 
nem egyezett bele, hogy Capra-
ra hadvezér császári sereget 
küldjön a várba. 1681—82-ben 
mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy a császár beleegyez-



zék a Thökölyvel kötendő házas-
ságába, mert ez a kurucok és a 
császáriak közti béke megszüle-
téséhez is hozzájárulhatott vol-
na. Esküvőjüket 1682. jún. 15-
én fényes külsőségek mellett 
tartották meg a munkácsi vár-
ban. A nászseregben jelen volt 
Leopold király követe, Sapona-
ra, Ilona testvére, Zrínyi János 
és Bereg megye előkelősége. 
Második férje oldalán azután 
maga is egyik szervezője lett a 
Habsburgok elleni kurucfelke-
lésnek. Thökölyvel együtt meg-
erősítették a munkácsi várat, 
amely ezután a Thököly-sza-
badságharc egyik fontos erődít-
ménye lett, s 1685—88 között 
Zrínyi Ilona hősies helytál-
lásának színhelye. 1685 októbe-
rében Zrínyi Ilona gyermek-
eivel, Júliannával és Ferenccel 
együtt Munkácsra költözött, mi-
vel Thököly szerencsecsillaga le-
hanyatlóban volt, s a császáriak 
győztes seregei sorra foglalták 
el az egykor uralma alatt álló 
várakat. Caprara felszólította a 
fejedelemasszonyt, adja fel a 
munkácsi várat. Thökölyt meg-
csalta a török, letartóztatta, se-
gítséget ezért sehonnan nem 
várhatott. Ha ő is elválasztja 
ügyét Thökölytől, gyermekeivel 
együtt nem lesz bántódása — 
igérte Caprara —, ellenkező 

esetben fegyverrel fogja elfoglal-
ni a várat. Zrínyi Ilona válaszá-
ban azt felelte, hogy gyermekei 
érdekeit védi és nem ijed meg az 
ostromtól, de nem válik dicsősé-
gére egy asszony ellen harcolni 
a győzedelmes császári sereg-
nek. Az év végén a császáriak 
megszállták a várat, amelyet 
Thököly főkapitánya, Radies 
András és négyezer főnyi kuruc 
katona védett. Zrínyi Ilona 
1686. jan. 12-én egy biztató le-
velet kapott Thökölytől Belgrád-
ból, s ezután még elszántabban 
kezdte védelmezni a várat, ame-
lyet az ellenség január elején 
teljesen bekerített, a déli kapu-
val szemben erős sáncot emelt. 
15-e és 20-a között, hogy a vizet 
a várárokból elrekessze, a La-
torcán túl hányatott sáncot, 
ahová egy másfél fontos tarac-
kot helyezett, 23-án pedig a dél-
nyugati oldalon a kapu irányá-
ban sáncolta be magát. A 
nyugati oldalon levő huszárvá-
rat a németek felgyújtották, de 
ezzel nem okoztak nagy kárt a 
védőknek. Az őrség február 4 -
én kirohant a várból, felriasztot-
ták az ostromló német katoná-
kat, a magyarok két kapitányt 
megöltek, tizennégyet pedig fog-
lyul a várba kísértek. El is űz-
hették volna a sáncokból a ka-
tonákat, ha a német lovasok elől 



a mezőn egy sereg hajdú meg 
nem futamodott volna. A védők 
aznap délután még egyszer ki-
törtek és diadalt arattak. Az ost-
romlott várnak szoros kapcso-
lata volt a vidékkel, s a 
felmentésükre időközben Nagy-
váradig haddal eljutó Thököly-
vel. Március 10-én maga Cap-
rara érkezett meg a táborba s 
Munkács városában szállt meg, 
ahonnan ismét felszólította az 
úrnőt a vár feladására, amit az 
újból visszautasított. E válaszra 
márc. 11-én az ellenség a vár-
kert iránti sáncba egy 9 és egy 
10 fontos ágyút vontatott, s on-
nan egyenesen Zrínyi Ilona pa-
lotáját lőtte. A heves ostrom 
márciusban és áprilisban végig 
tartott. Az ellenség számtalan 
bombát, ágyúgolyót lőtt ki a vár-
ra, ezek azonban most sem 
okoztak tetemes kárt. Ápr. 27-
én a várat ostromló császáriak 
felszedték táborukat és Szatmár 
felé távoztak. A várból egy csa-
pat hajdú kiment, széthányta és 
felégette az elhagyott német tá-
bort, s Összecsapott a Latorca 
füzesében tanyázó lovascsapat-
tal. 30-án az ellenség hátrama-
radt egysége felgyújtotta a vá-
rost s majdnem elhamvasztotta 
a templomával és tornyával 
együtt, majd Szatmár és Kassa 
felé elvonult. Május 2-án Zrínyi 

Ilona kinn a szabadban sátorok 
alatt vendégelte meg a kapitá-
nyokat, hadnagyokat és más 
tiszteket. Az ellenség eltávozása 
ellenére is résen kellett lenniük 
a védőknek, mert a labancok, 
akik a várat azért továbbra is 
szemmel tartották, néha még a 
várkapuig is elmerészkedtek, 
néha pedig elhajtották a kör-
nyékbeli parasztok jószágait. A 
védők ki-kicsaptak a várból és 
visszaadták az ellenségnek a 
kölcsönt. Máj. 29-én, Zrínyi Ilo-
na névnapján nagy ünnepség 
színhelye volt a vár. A vendég-
ségre megjelent tisztek előtt Rá-
kóczi Ferenc, majd nénje, Júlia 
köszöntötte verssel az édesany-
ját, Munkács várában a szabad-
ságot védő hős asszonyt, aki 
nem rettent meg az ellenség ere-
jétől. Jún. 7-én a munkácsi vár 
védői a Beregszászban állomá-
sozó császáriakat támadták 
meg, s győzték le. Az őrség ka-
tonái fegyverrel biztosították az 
aratást, hogy a várat új termés-
sel lássák el. Zrínyi Ilona éksze-
reinek egy részét eladta, elzálo-
gosította, hogy a vár védelmét 
megerősítse. Katonái a környék-
beli falvakból élelmet, bort szál-
lítottak a várba, Lengyelország-
ból posztót szereztek. November 
vége felé Caraffa levélben ismét 
felszólította Zrínyi Ilonát, hogy 



adja fel a várat, de az alkudozás 
eredménytelen lett. A téli idő-
szakra a németek a Krajnán 
akartak elhelyezkedni, ezért a 
kurucok Dragabartfalva kör-
nyékén tíz falut felégettek, majd 
sikertelenül megpróbálkoztak a 
huszti vár ostromával. A vállal-
kozás a nagy hó és a roppant hi-
deg miatt kudarcba fulladt. 
1687-ben egész éven át tartott 
a munkácsi ostromzár, anélkül, 
hogy komolyabb várvívás tör-
tént volna. Caraffa Eperjesen 
vésztörvényszéket állított fel, s 
mindazokat, akik állítólag kap-
csolatot tartottak fenn Zrínyi 
Ilonával, a legkegyetlenebb mó-
don kivégeztette. Zrínyi Ilona 
hasztalanul várta a férjét a fel-
mentő sereggel, az Nagyvárad-
tól tovább nem jutott. 1688. jan. 
10-én Caraffa új, pihent hadak-
kal és az ostromhoz szükséges 
szerekkel érkezett a vár alá, 
ezért Zrínyi Ilona kénytelen volt 
feladni Munkácsot. Jan. 15-én 
közölték a várbeliekkel a felté-
teleket, amit Zrínyi Ilona ismer-
tetett a védőkkel s Absolon Dá-
niel és Radies András 
sürgetésére alá is írt. Jan. 17-
én vonultak be a császáriak a 
várba. Zrínyi Ilona pedig, mi-
után Leopold is megerősítette a 
feltételeket, 1688. márc. 20-án 
örökre elhagyta Munkácsot. Hő-

sies helytállását és alakját azon-
ban nem felejtették el a Bereg 
megyeiek. 1903-ban, halálának 
200. évfordulójára emlékezve, a 
helyi sajtóban felelevenítették a 
munkácsi vár védelmét. 1904-
ben, amikor engedélyezték ham-
vainak hazahozatalát, Munkács 
városi képviselőtestülete hatá-
rozatban rögzítette: „Hazafias 
és illő kegyelet tehát, hogy a 
munkácsi várban találja meg 
végső pihenőhelyét, melyet min-
den várnál jobban szeretett. Le-
gyen Munkács vára, az ezredé-
ves vár, az ő nemes alakjának 
dicső pantheonja, hová szent 
hamvait, az ország hazafias ke-
gyelete királyi pompával hozza 
haza, hogy a nemzeti kegyelet 
búcsújáró szentélyévé váljék". 
Bár Munkács folyamodványa 
nem járt sikerrel, mert Zrínyi 
Ilona hamvait Kassára vitték, 
de az egész ország elismerte 
Munkács ragaszkodásának jo-
gosságát. Az 1943-as évet Bereg 
megyében Zrínyi Ilona évének 
nyilvánították születésének 300. 
évfordulója tiszteletére. Máj. 
23-án emléktáblát helyeztek el 
Zrínyi Ilona egykori lakosztá-
lyának falán, amely megörö-
kítette Munkács város közön-
ségének hódolatát. Zrínyi 
Ilona-ünnepségek zajlottak le 
Ungváron és Beregszászban is. 



1993. máj. 23-án, születésének 
350. évfordulóján, a munkácsi 
várban ünnepség keretén belül 
leleplezték Zrínyi Ilona dombor-
művét. 

Irod. Veszely Károly: Thököly 
Imre és Zrínyi Ilona levelei 
(Magy. Tud. Ért, I. 1862); Hor-
váth Mihály: Zrínyi Ilona életraj-
za (Pest, 1869); Szilágyi Sándor: 
Zrínyi Ilona levelei. 1681— 
1687. (Történelmi Tár, 1880); 
Lehoczky Tivadar: Beregvárme-
gye monographiája (I—III. Ung-
vár, 1881—82); Bay Gábor: A hí-
res „Ilona-napok" Munkács osi 
várában ludányi Bay Mihály 
egykori naplójából (Kárpáti Hír-
adó, 1943. ápr. 29.); R. Várkonyi 
Ágnes: Zrínyi Ilona és a korabeli 
magyar politika. Thököly-em-
lékünnepség (Vaja, 1975); Nagy 
László: A generálisért cserélt 
hitves. Kard és szerelem (Bp, 
1985); Váradi-Sternberg János: 
Zrínyi Ilona ismeretlen levelei 
(Kárpáti Igaz Szó, Új Hajtás. 
1989. jan. 22.); R. Várkonyi Ág-
nes: A fejedelem gyermekkora 
(Bp, 1989); Csatáry György: 
Zrínyi Ilona levelei és emléke 
Kárpátalján (Hatodik Síp Mel-
léklete, 1993. V. évf. 2. sz.). 

Szi. Tompa Mihály: Z. I. ke-
serve (vers, 1861); Herczeg Fe-
renc: Aranyszárnyak (dráma, 
Bp, 1943); Passuth László: Sas-

nak körme között (regény, Bp, 
1956); Dénes Zsófia: Z. I. (re-
gény, 1959); Kertész Erzsébet: A 
fejedelemasszony (regény, Bp, 
1986). 

Zsatkovics Kálmán (Ung-
vár, 1855. okt. 14. — ?, 1920). 
Gör. kat. pap, író, történész, 
néprajzkutató és műfordító. Kö-
zépiskoláit szülővárosában és 
Nagyváradon, a teológiát Ung-
váron és Esztergomban végezte. 
1881-ben nagyrákóci káplán, 
1885-ben izai, 1887-ben stroj-
nai (a falu neve később Malmos) 
pap lett, s a szolyvai esperesi ke-
rület jegyzője. 1895-től az espe-
resi hivatal vezetője volt. Cikkei 
a Századokban (1884. Az egri 
püspökség befolyása s a munká-
csi egyházmegye küzdelme e be-
folyás ellen; 1890. A magyaror-
szági oroszok történetírásának 
története), a Magyar Sionban 
(1888. A körtvélyesi protoarchi-
mandria története), a Budapesti 
Szemlében (1895. Vázlatok a 
magyarországi oroszok életéből) 
jelentek meg. Számos cikke 
orosz nyelven látott napvilágot. 
Sokat fordított oroszból és uk-
ránból. Fordításait a vidéki la-
pok, a Budapesti Hírlap, a Ké-
pes Családi Lapok, a Vasárnapi 
Újság közölte. 1887-től számos 
munkája található az ungvári 
naptárakban. 1895 és 1914 kö-



zött levelezésben állt V. M. Hna-
tyuk (1871—1926) ismert ukrán 
etnográfussal, aki utazásai so-
rán felkereste őt Malmoson. О 
ismertette meg Ivan Frankóval, 
akitől több művet fordított ma-
gyarra, köztük az „Arcunk ve-
rejtékével" című kötetet. Zsat-
kovics átültette magyarra 
Fegykovics, Vovcsok, Necsuj-
Levickij, Kocjubinszkij műveit 
is. 1900-ban látott napvilágot 

az Ungváron megjelenő Kelet-
ben a „Kisorosz irodalom törté-
netének rövid vázlata" című ta-
nulmánya. — M. Malmos, 
beregmegyei község parasztgaz-
dáinak monographiája (Külön-
nyomat a M. Gazdák Szemléjé-
ből, Bp., 1900). 

írod. Oleg Mazurok: Amiről a 
levelek beszélnek (Kalendárium 
'82. Uzshorod 1981). 





Ez a kiadvány a kárpátaljai magyar művelődési hagyományokról 
kíván tájékoztatást nyújtani mindazok számára, akik érdeklődnek 
a tájhoz fűződő magyar történelmi, irodalmi események, az itt 
élt, vagy munkásságuk révén ide kapcsolódó személyiségek iránt. 




