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 Lexikonok békességszolgálati lehetősége

 Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez
 kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra1

 III.

C2

CABAN, Tomáš (1888. március 15., Dettvahuta, Zólyom megye – 1944. május 
2., Pozsony) teológiai doktor, plébános, esperes, címzetes prépost, szlovák 
politikus, publicista. Léván és Esztergomban tanult, a teológiát pázmánitaként 
Bécsben végezte. 1911. július 14-én szentelték pappá. 1914-ben teológiai dok-
torátust szerzett. Papi szolgálatát Egbellen kezdte káplánként. 1915 májusától 
tábori lelkész volt. Második kápláni helye Szmolinszkó.3 1922-ben püspöki 
levéltáros és jegyző. 1923-ban esperes-plébános Szakolcán. 1924-ben pápai 
káplán, 1926-ban a Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra4 kacelláriájának 
igazgatója. 1932-ben pápai prelátusi címet kapott. 1938-tól Vágújhelyen plé-
bános, címzetes prépost.5 Mindvégig a szlovák egyházi, egyesületi és politikai 

1  Az I–II. rész a Magyar Sion (2013) 1. és 2. számában jelent meg.
2  Mivel kísérleti lexikonunk magyar nyelven készül, továbbra is a nemzetközi betűrendet alkalmazzuk. 

A c betűcsaládban nem külön betű sem a szlovák č és ch (ott a h után következik), sem a magyar cs.
3  A Lexikón... adatai szerinti Smolinskénak volt ugyan Szomolánka formája is, de az nem a mi lexiko-

nunkban szereplő Szomolány. A község ma is a sasvári esperességhez tartozik.
4  A szlovák lexikon a „püspöki kancellária” terminust használja. A mi lexikonunk pontosabb, mert

1922-ben a Szentszék az Esztergomi Érsekség Csehszlovákiához került részén apostoli admi nisztra-
túrát alakított, amelynek első adminisztrátora Pavol Jantausch püspök, első vikárius generálisa 
František Richard Osvald lett. Vö. Katolícke Slovensko 833–1933 (Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1933)
89–129.

5  A szlovák lexikon itt bizonyára pontosabb, a továbbiakban az adatok Róbert LETZ szócikkéből 
valók.
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élet aktív résztvevője. 1918 óta tagja a Szlovák Néppártnak, amelynek prog-
ramján Szlovákia autonómiája volt. Szakolcán e párt helyi szervezete tagja-
ként gazdag publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1937-ben Jozef Tiso, Karol 
Körper, Ján Pöstényi és Ferdinánd Mondok társaságában a Spolok Svätého 
Vojtecha delegációjában látogatást tett az amerikai szlovákoknál az USA-ban. 
Az önálló szlovák állam kikiáltása után a szlovák országgyűlés küldöttévé 
nevezték ki. Munkásságáról nincs érdemi szakirodalom, pedig fontos szerepe 
lehetett a szlovák katolikusok autonómia-mozgalmában, különösen az új cseh-
szlovák állam első éveiben.

Nem szerepel a Lexikón...-ban CELLY József (1855–1922), aki a morvaorszá-
gi Ivanoviceban született, és szolgálati helyein (Ürmény, Radosóc, Nagyúny, 
Sasvár, Búrszentmiklós, Péterfalu6 nagyrészt szlovákul pasztorált. Hiányzik 
CHEMEZ (Csemez) Antal (1835–1913) is, Szelőce és Naszvad plébánosa. 
Biztosan szlovákul is pasztorált CHERNY Antal (1825–1895) Nagyrippény 
plébánosa, Radosna esperese. A területi alapelv szerint szerepelnie kellene a 
rövid papi szolgálatot ellátó CHLEBOVITS István 1860–1919) káplánnak,7 
CHMELA József (1833–1916) esperes plébánosnak pedig elsősorban szol-
gálati helyei (Búrszentgyörgy, Madunic, Nagykosztolány) szlovák etnikuma 
okán. Különösen a Vágmedencére magyarított Madunic fontos itt, ami Ján 
Hollý plébániája volt.8 Biztosan szlovákul is pasztorált CHRENKÓ Ignác 
(1865–1914), például Modorban, Grinád, majd Báhony plébánosaként, ugyan-
így CHRENKÓ István (1895–1984)9 esperes plébános Ludány, Radosóc, 
Lamacs szolgálati helyeken. Szerepel viszont a Lexikón...-ban CONCILIA 
Emil (1847–1916) nagyszombati prépost, aki Békesi/Békéssy Emil néven a 
magyar irodalomtörténet közismert művelője volt. Ezen okból CSAJKA Ernő 
(1863–1905) teológiai tanárnak is helye lenne a szlovák lexikonban, hiszen 
káplánkodott Léván, és Szakolcán hunyt el. Érthetetlen, miért hiányzik szinte 
valamennyi szlovák kézikönyvből CSÁKA10 Károly (1843–1917), Trsztena 
gimnáziumának igazgatója. Gazdag publikációs tevékenysége mindenképpen 
gyarapítaná Árva megye és Trsztena helytörténetét.

16  1895-től Péterfalu plébánosa.
17  Első káplánságát helyesen Nádason végezte.
18  Vö. a BUBNIČ, Michalról közöltekkel.
19  A Slovenský biografický slovník CHRENKO, Michal szócikke (II, 475) szerint nevezett fiútestvére 

volt Michalnak, aki még a magyar vörös hadsereg tagja is volt.
10  Itt különösen zavaró a mi kézikönyvünk betűrendi összevisszasága, hiszen még a csa / csá is rossz 

sorrendben van.
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A nemzeti bibliográfiák területi elvének alkalmazása szerint helye lenne 
a szlovák lexikonban CSAMBÁL Ferenc (1874–1911) taszári káplánnak, 
Pusztafödémes plébánosának, CSANAKY Józsefnek, Bátor, Kisapát11 plébá-
nosának, CSÁNYI Béla (1898–1958) plébánosnak (Kosút, Tótmegyer, Csáb), 
CSÁNYI Márton (1892–1978) plébánosnak (Somorja, Tallós, Egeg), valamint 
CSAPOSS Viktor Géza (1875–1943) plébános tábori lelkésznek akkor is, ha 
erőteljesen szembefordult a csehszlovák hatóságokkal.12 

CSÁRSZKY István (1870. december 13., Egbell, Nyitra megye – 1953. ápri-
lis 25.,13 Esztergom) pápai prelátus, esztergomi nagyprépost, rektor. Iskoláit 
Szakolcán, Pozsonyban, Esztergomban és Nagyszombatban végezte, 1889-től
a bécsi Pázmáneum tagjaként. 1893. szeptember 21-én szentelték pappá 
Esztergomban. Tehetsége miatt a bécsi Augustineum továbbképző intézeté-
ben tanult, és kitűnt a keleti nyelvekben. Gyors felkészítés után Jeruzsálembe 
küldték, ahol 1895–1897 között az osztrák–magyar zarándokház rektora volt. 
Ott sajátította el igazán az arab és a héber nyelvet. Betegszabadsága után 
1902-ben Budapest-Erzsébetvárosban káplánkodott. 1903-ban érseki főszent-
széki jegyző, 1911-ben ügyész, az esztergomi kancellária igazgatója, 1915-től 
kanonok. 1915–1928 között Bécsben a Pázmáneum rektora. 1929-ben visz-
szatért Esztergomba, ahol a Prímási Főszentszék ülnöke, 1931–1946 között 
a Prímási Főszentszék officiálisa. Tevékenykedett az esztergomi bazilika 
felújításában, amit emléktábla is tanúsít. Aktív közéleti tevékenységet fejtett 
ki, számos egyesület tagjaként és jelentős publicisztikai írásokkal. Rigiditas 
ecclesiae (Az egyház merevsége) című monográfiája kéziratban maradt, mert 
Prohászka Ottokár, e mű recenzense, nem adta hozzájárulását a megjelenés-
hez, annak ellenére, hogy emberileg egyetértett vele. Szlovák nyelvtudását, 
származását természetesnek vette. A Pázmáneumba felvett néhány szlovák 
kispapot, akik Magyarországon a kor divatos „pánszláv” megítélése miatt nem 
jutottak felsőoktatási intézménybe.

Életművének feldolgozása közös feladatunk. Minden bizonnyal a Jozef 
Čársky kassai püspökével azonos családból származik, hiszen mindketten 

11  Kisapát Zsitvaapáti neve a helynévmagyarosítás előtt.
12  A szócikk a mi lexikonunkban sem problémamentes: a második keresztnév fölösleges utalózása, a 

„Felvidék” helytelen és pontatlan használata és a honvédség megáldásának ide nem tartozó említése 
jelzi a problémákat.

13  A Lexikón...-ban (201–202. has.) április 24. Az egész életrajzot Eva FORDINÁLOVÁ szócikkével 
egybevetve állítottam össze.
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Egbellen születtek 13 gyermekes családban, és Szakolcán kezdték tanulmá-
nyaikat.14

Művei: 1. Kánaán és Izrael (Budapest 1904). 2. A jeruzsálemi zarándok-
ház magyarok és osztrákok részére, in Katolikus Magyarország (szerk. Kiss 
János – Sziklay János, Budapest 1902) I, 583–585.

Hiányzik a szlovák lexikonból CSÉFALVAY József (1913–1977?) Léva, 
Dunaszerdahely, Nagycétény szolgálati helyeken, CSEFFALVAY Béla 
(1909–?) Udvard, Garamújfalu káplánja,15 CSELKA Nándor (1834–1897) 
budapesti érseki helynök, aki Pozsonyban és Nagyszombatban végezte a 
teológiát, majd Varbón volt káplán, az Udvardon és Muzslán káplánkodó 
CSÉMY Antal (1869–1928),16 CSEPY Pál (1862–1922 u.) Deménd, Ekecs 
plébánosa, CSERHALMI Lajos (1852–1913) pozsonyi kanonok, CSERHÁTI
János (1841–1911) Lekér, Nagymegyer káplánja. Számon kellene tartania 
a szlovák lexikonnak CSERI István (1903–1959) plébánost, akit 1928-ban 
Nagyszombatban szenteltek pappá és katonáskodott a csehszlovák hadsereg-
ben; Nagymegyer plébánosaként kénytelen volt Magyarországra távozni. 
Hiányzik a Lexikón...-ból a morvaországi születésű CSERNIK Alajos 
(1857–1938?), Nagyherestyén plébánosa.

CSERNOCH János (1852. június 18., Szakolca, Nyitra megye – 1927. július 25.,
Esztergom) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.17 Gimnáziumi tanul-
mányait Szakolcán kezdte,18 a IV. osztálytól az esztergomi bencéseknél foly-
tatta, és 1866-ban kispap lett. Megtanult magyarul, majd németül és olaszul. 
Teológiai tanulmányait a Pázmáneum növendékeként Bécsben végezte. 1874. 
november 18-án szentelték pappá. Az Augustineumban folytatta felsőbb teo-
lógiai tanulmányait és doktorált.19 Holicson20 és Radosócon,21 1878-ban Buda-
pest-Terézvárosban szlovák hívek között káplánkodott.22 1879-ben profesz-

14  Érdekes, hogy a mi lexikonunk nem foglalkozik Prohászka Ottokár recenzensi véleményével, a 
szlovák lexikon nem tud irodalmi-publicisztikai munkásságáról. Eva Fordinálová így fejezi be szó-
cikkét: „Čárskyt azok közé a szlovák származású főpapok közé kell sorolni, akik aktívan támogatták 
a szlovák nemzeti életet. A Pázmáneumba felvett Magyarországon a pánszlávizmus vádjával kizárt 
kispapokat. Ahol működött, mindenütt domináns személyiség volt.”

15  Lexikonunkban itt megint igen zavaró a sajátos betűrend, hiszen CSEFFALVAY Béla után követke-
zik CSÉFALVAY Pál.

16  Pozsony vármegyében nem ismeretes Tárnok település, ahol CSÉMY Antal született és plébános is volt.
17  Kézikönyvünk, illetve ERDŐ Péter szócikke (Esztergomi érsekek 1001–2003, szerk. Beke Margit; 

Budapest 2003, 385–389) szerint apja földműves, a Lexikón...-ban viszont polgárcsaládból szárma-
zik (Róbert LETZ). 
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szor az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, 1880-ban prímási szertartó és 
levéltáros, 1887-ben udvari káplán. 1888-tól érseki irodaigazgató, esztergomi 
kanonok. 1893-tól főszékesegyházi plébános. Sokat publikált kezdetben a 
szlovák sajtóban, főként a szakolcai Ľudové noviny (Népújság), a Kazateľňa  
(Szószék), a Pútnik svätovojtešský (Szent Adalbert Zarándok) hasábjain. Ala-
pító tagja volt a Katolikus Néppártnak, amely nem értett egyet a liberalizmus-
sal, a nem magyarok hátrányos helyzetével. 1886-ban Csacán indult a képvi-
selőválasztáson néppárti programmal, és a liberális jelölt szavazatainak több-
szörösét kapta, de a választási bizottság meghamisította az eredményt. 1901-
ben Szakolcán képviselővé választották. Ľudovít Okáni, Pavol Blaho segítette 
kampányát. 1910-ig parlamenti képviselő volt, de katolikus szlovák párttársai 
Andrej Hlinkával együtt távoztak a Néppártból. 1908-ban igyekezett közve-
títeni Párvy Sándor szepesi püspök és Hlinka viszályában, és közbenjárására 
csökkentették a szlovák népvezér börtönbüntetését. 1910-ig volt országgyűlési 
képveselő.23 1908-ban csanádi püspök lett, 1911-ben kalocsai, 1912-től eszter-
gomi érsek, a főrendiház tagja. 1916. december 30-án ő koronázta Magyarhon 
királyává IV. Károlyt a budavári Mátyás-templomban. Közéleti szerepléséban 
mindenkor támogatta a katolikus oktatás és nevelés ügyét, és katolikus 
szellemiségű újságot, egyesületeket és szövetségeket alapított. Igyekezett 
mérsékelni az Apponyi-féle magyarosító oktatási törvényeket. Szakolcán 
nyolcosztályossá emelte a gimnáziumot, középiskolai internátus létrehozására 
tett alapítványt, és anyagilag is támogatta a várost.24 Római levéltári anyagok 
alapján igazolható részvétele az 1917. évi Codex Iuris Canonici kialakításá-
ban.25 Mindvégig tisztelte a tényleges kormányhatalmat. Többször tárgyalt 
Károlyi Mihály kormányával, a Tanácsköztársaságtól elzárkózott. Hűséges 
volt IV. Károlyhoz, de visszatérését nem helyeselte. Horthy Miklós kormány-
zóságát elismerte. Nem értett egyet a Csehszlovák Köztársaság létrejötté-
vel. Bizalmas körlevélben szólította fel egyházmegyéjének szlovák papjait,

18  Erdő Péter szerint anyai nagybátyja, a nagyszombati érseki helynök tanácsára.
19  Ugyancsak Erdő Péter említi, hogy egyházjogra a csehországi születésű Franz Xaver Laurin 

(1829–1913) tanította.
20  Holics kézikönyveink közül csak a Lexikón...-ban szerepel.
21  Radosóc (ma Radošovce, SK) helynév magyar alakját 1907 után magyarították Alsó- és Felső-

radosra.
22  ERDŐ: „... a szlovák ajkú hívek lelki gondozására is megbízást kapott”.
23  A szlovák vonatkozású adatok a Lexikón...-ból valók (Eva FORDINÁLOVÁ).
24  A Lexikón... szerint.
25  Vö. ERDŐ.
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őrizzék meg hűségüket Magyarhonhoz. Jellemző azonban, hogy a Trianon 
utáni revizionista mozgalmak képviselői túlságosan mérsékeltnek tartották. 
Csernoch János elsősorban hite, egyháza hűséges szolgája volt. Nem tagadta 
meg szlovákságát, de hazája egységét, a hungarus patriotizmust hirdette. 
Őszintén elutasította a csehszlovák államiságot, féltette a szlovákságot a cseh 
liberalizmustól, de tudatában volt, hogy a „történelmi” Magyarország határai 
nem tarthatók. Az ún. „kis revízió” híve volt, a magyar többségű elcsatolt 
területek mentésén, legalább egyházkormányzati lehetőségének biztosításán 
fáradozott. Híven képviselte az egyház belső ügyeit. Becsülettel, támogatóan 
nyilatkozott a Szentszék kérésére például Andrej Hlinka és Karol Kmeťko 
emberi értékeiről, amikor Róma az új szlovák püspökök kérdésével foglal-
kozott.26 Végrendeletében mindenét az Esztergomi Főegyházmegyére hagyta. 
Életének, munkásságának méltó monografikus feldolgozása a magyar–szlovák
szellemi összefüggésrendszer vizsgálatához is elengedhetetlen.27

Művei:28 1. Szabadság és verseny az oktatásban (Budapest 1878). 2. A ha -
lottégetésről (Esztergom 1887). 3. A zárdai élet czéljáról (Eszter gom 1891). 
4. Népiskoláink  jövője (Esztergom 1906). 5. Az egyházi nevelés joga (Esztergom 
1907). 6. Egyház és háború (Budapest 1915). 7. Krisztus keresztje és a hábo-
rú keresztje (Budapest 1915). 8. A lelkierő a nemzetek igazi ereje (Esztergom 
1916). 8. szlovákul: Duševná sila je opravdivou silou národov (Spolok sv. 
Štefana, Budapest 1916). 9. Kereszténység és világbéke (Esztergom 1918).

Irod.:29 Dévény Istvánné, Csernoch János tevékenysége az ellenforradalmi 
rendszer első éveiben, in Századok (1977) 1; Ernyei Lajos, Három magyar 
prímás: Simor János, Vaszary Kolos, Csernoch János 1867–1927 (Bratislava 
1927); Lepold Antal, Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó 
hercegprímására (Bécs 1963); Reisner Ferenc, Csernoch János hercegprímás 
és a katolikus egyház szerepe IV. Károly monarchia-megmentési kísérleteiben 
(Studia Theologica Budapestinensia 4) (1991); Sidor, Karol, Andrej Hlinka 

26  Vö. HRABOVEC, Emília, Slovensko a Svätá stolica 1918–1927 vo svetle vatikánskych prameňov 
(Szlovákia és a Szentszék vatikáni források fényében; Univerzita Komenského, Bratislava 2012) 53–
56. Ismertetése: KÄFER István, Hungaroszlovakológiai figyelő, in Magyar Sion VII (2013) 162–164.

27  A rendszerváltás előtt készült Slovenský biografiacký slovníkban ez áll róla: „Bár az előválasztási 
kampányokban liberális nemzetiségi programmal lépett fel, nem állt az elnyomott szlovák nemzet 
oldalára.” SBS I, 420.

28  A magyar kézikönyv(ek) bőséges irodalomjegyzékéből a teljesség igénye nélkül azokra a címekre 
hívjuk fel a figyelmet, amelyek a Lexikón...-t érdeklik, és ott rendszerint hibásak.

29  Szintén válogatás a jelentősebb magyar és főleg szlovák írásokból.
30  Érdekes, hogy szülőhelyén, a Trencsén vidéki Zlieho (Zsoltra magyarították) teljesen szlovák 

település, és a pappá szentelés után az akkor még Csehszlovákiához tartozó magyar Ekecsre került 
káplánnak, majd 1939-ben Párkányba.
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(Bratislava 1934) 317–322; Macháček, P., Kardinál Černoch, in Slovák (1927. 
júl. 28); Hušk, K., Dve kapitoly z histórie Slovákov (Két fejezet a szlovákok 
történetéből), in Slovenský denník (1927. aug. 2–3); Czistler, I., Dr. Csernoch 
János (1852–1927), in Híradó (1927. aug. 3.).

Sajnálatos, hogy hiányzik a Lexikón...-ból CSERNOTA Jenő (1913–1991), akit 
Pozsonyban szenteltek pappá 1938. június 28-án, lexikonunk szerint „kész-
séggel állt rendelkezésére szlovák anyanyelvű plébániák lelkipásztorainak”.30 
CSERVENKA Kálmán (1879–1943)31 is a szlovák lexikonba tartozna, ugyanígy 
CSIBA Ferenc (1883–1946?), Balony plébánosa, aki 1946-ban börtönbe került.
A mi lexikonunk sem sokat tud CSIEZ (Čiez) János (1887–1927) kőhídgyar-
mati plébánosról, akinek szlovák származását utalóval jelzi, a szlovák lexikon-
ban nem található. Hasonlóan lehetnek szlovák vonatkozásai CSISZÁR Re zső-
nek (1826–1903) is, aki Zvoncsinban született, szlovák nyelvterületen káplán-
kodott (Bazin, Szakolca, Vágsellye) és Alsómerasic32 plébánosa, valamint a 
radosnai espereskerület jegyzője volt. CSIZMAZIA Ferenc (1868–1923) buda -
örsi plébános nyilván azért került a Lexikón...-ba, mert a szlovák biográfiai 
lexikon politikusként jegyzi.33 Helye lenne a szlovák lexikonban CSIZMAZIA 
Nándor (1857–1895) bohunici plébánosnak, aki minorita szerzetesként Kéz di-
vásárhelyen tanított és székely témájú humoros elbeszéléseket írt.34 

CSIZMÁR Márton (1856. július 4., Dluha, Árva megye – 1933. november 5.,
Léva) esperes, plébános. Az esztergomi ősrégi szeminárium kispapjaként 
vé gezte a teológiát. 1882. március 19-én szentelték pappá. Szolgálati he -
lyein főként szlovák anyanyelvű hívekkel foglalkozott. Káplán volt Kis ta-
polcsánban, Kisapátiban (1886), adminisztrátor Barstaszáron (1887), káplán 
Garamszentbenedeken, adminisztrátor Cséven (1889), plébános Dágon (1890). 
E két utóbbi település a mai Magyarország területén van. 1899-től Szenográd35 

31  Születési helye pontosabb lenne Nyék formában, a Feketenyék csak 1938–1945 között volt érvényes. 
Ha a dátumok jók, életének nem 75., hanem 65. évében hunyt el.

32  Javított szolgálati helyei: Nádas, Alsómerasic. Harangfalva a magyarítás jellegzetes példája.
33  A szlovák lexikonban hiányzik pappá szentelésének dátuma, nem egyezik viszont a mi lexikonunk 

szenci választókerület adata. Ez a szlovák kézikönyvekben stupavai, azaz a Pozsony melletti Boros-
tyánkő. Vö. MAJTÁN, Milan, Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773–1997) (Veda, 
Bratislava 1998); SBS; Lexikón....

34  Az sem tudható pontosan, melyik Bohunicon hunyt el: az Apátszentmihályra magyarított településen 
(a mai Jaslovské Bohunice) vagy a szintén elmagyarított Vágbánya, a mai Bohunice (MAJTÁN 882, 
1919) településen.

35  Lexikonunk következetesen utalózással is jelzi Csizmár Márton szlovák vonatkozásait, a helység-
nevek azonban itt is problémásak: Zsitvaapáti helyesen Kisapáti, Szénavár pedig Szenográd.
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plébánosa, 1908-től pedig a Bozóki Espereskerület esperese, spirituálisa, az 
elemi iskolák felügyelője. A garamszentbenedeki konvent tagja volt. 1927-ben 
nyugdíjba vonult. Életútja mutatja az egykori Esztergomi Főegyházmegye egy-
ségét, a pilisi szórványba került szlovákok papi ellátását. 

A Lexikón...-ban lenne a helye CSÓKA36 Nándornak (1811–1896), aki Rudnay 
Sándor plébániáján, Nyitrakoroson is káplánkodott, majd Ürminc plébánosa 
lett. CSOMOR Hugó Lajos (1882–1966) kimaradása a szlovák lexikonból 
különösen feltűnő, hiszen egész életét a szlovák etnikai régióban töltötte: 
Gajar, Nádasfő, Dévényújfalu, Varbó, Laksárújfalu, Závod, végül plébános-
ság Bazinban. Szerepelnie kellene a szlovák lexikonban CSÖGLEY Kálmán 
(1854–1916) adminisztrátornak, aki viszont magyarlakta vidéken (Naszvad, 
Zselíz, Ipolyszécsénke)37 működött. Erős szlovák kötődései ellenére nem 
került a Lexikón...-ba CSULÁK (Čulák) Lajos Cirill (1865–1938) börtönlel-
kész, assakürti plébános, a Nagyszombati Szentszék ülnöke.

ČULEN, Martin (1823. május 31., Brockó, Nyitra megye – 1894. január 24.,38 
Cseke, Bars megye) plébános, gimnáziumi tanár, a szlovák oktatásügy szerve-
zője. A középiskolát a szakolcai, a pozsonyi és a nagyszombati gimnáziumban 
végezte,39 a teológiát Bécsben 1844–1848 között. 1848. december 12-én40 
szentelték pappá. Abban az évben a szlovák delegáció tagjaként részt vett a 
prágai Szláv Kongresszuson. 1849–1851 között Nagylévárdon és Majtényban 
káplánkodott, és készült matematika tanári vizsgájára, amit a bécsi egyete-
men tett le. 1851-ben a besztercebányai gimnázium matematika-fizika tanára, 
1855-ben ugyanez Pozsonyban, ahol hitszónok is volt.41 1859-ben kinevez-
ték Szatmárra a gimnázium igazgatójának, és szentszéki bíró is lett. Štefan 
Moyses püspök segítségével Besztercebányára került, és 1862 novemberétől 
1867 januárjáig igazgatta az ottani gimnáziumot. Öntudatos szlovákként egyre 
jobban szembekerült a helyi vezetőkkel. Lőcsére ment gimnáziumigazgató-
nak, 1868 augusztusában pedig Znióváraljára, ahol megalapította a katolikus 
gimnáziumot, és első igazgatója lett. 1874-ben a kormányzat valamennyi 
szlovák gimnáziumot bezáratta. 1875-ben Csekén lett plébános, zsinati vizs-
gáztató és kerületi spirituális. Kitűnő pedagógus, matematikus paptanár volt, 

36  Itt különösen zavaró, hogy lexikonunkban még az o / ó is külön egység.
37  Lexikonunk hibája az Ipolyszécsényke alak, Pozsonyboldogfa pedig Boldogfa.
38  A mi lexikonunkban január 23.
39  A mi lexikonunk Esztergomot is említi, a szlovákban ez nincs.
40  A Lexikón... szerint 13-án.
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aki erkölcsre, nemzettudatra is nevelte tanítványait, és lehetőségei szerint 
támogatta a szegény sorsú diákokat. Aktívan részt vett a két nagy szlovák 
kulturális egyesület, a Matica slovenská és a katolikus Spolok Svätého 
Vojtecha alapításában. A Matica delegációjának vezetőjeként 1874-ben részt 
vett a zágrábi egyetem megnyitásán. Tagja volt a Magyar Királyi és a bécsi 
Császári Geológiai Társulatnak. Életművének feldolgozásáig még nem jutott 
el a szlovák tudományosság, pedig írásainak elemzésével közelebb jutnánk 
a keresztény erkölcs érvényesülésének bemutatásához a szlovák katolikus 
papok nemzetébresztő tevékenységében a XIX. század második felében.

Művei:42 1. Arithmetica pro 1. a 2. třídu nižšího gymnasia dle dra Fr. 
Močníka vzdělal ~ (Aritmetika az algimnázium 1. és 2. osztálya számára dr. 
Fr. Močník szerint feldolgozta ~; Ve Vídni 1854) C. kr. nakladatelstvo školních 
kněh, 285 pp. 2. Počtoveda čili arithmetika pre I., II. a III. triedu nižšieho 
gymnasia, pre nižšie reálky a obecný život (Matičných spisov č. 8) (Számtan 
azaz aritmetika az algimnázium I., II. és III. osztálya, az alsó reáliskolák és a 
közélet számára; V Skalici 1866) Škarnicel XII, 270 pp. Cikkei:43 3. Mluvnica 
jazyka maďarského ... skrz Leop. Thull (Leopold Thull: A magyar nyelv nyelv-
tana), in Pešťbudínske vedomosti V (1865) 28–30. sz., recenzió. 4. Samostatné 
katolicke gymnasium a alumneum v Kláštore pod Zniovom (Önálló katolikus 
gimnázium és alumneum Znióváralján), in Katolícke noviny I (1870) 18. sz. 
5. Ján Simor (Simor János), in Pamätná kniha Spolku sv. Vojtecha (A Szent 
Adalbert Társulat Emlékkönyve; Viedeň 1886) 37–48.

Irod.: Čulen, Konštantín, Martin Čulen, in Sborník Literárno-vedného 
odboru Spolku sv. Vojtecha (A Szent Adalbert Társulat Irodalmi-Tudományos 
Szakosztályának közlönye) (1933) 349–375; Štilla, Miloš, Martin Čulen. 
Pedagóg a národný buditeľ (Martin Čulen. A pedagógus és nemzetébresztő; 
Bratislava 1983).

Hiányzik a Lexikón…-ból CSVIRIK Cyrill (1893–?) plébános, aki néhány szol -
gálati helyén (Morvaszentjános, Nagylévárd) szlovákul is pasztorált, ugyan-
így CZAHEL Emil (1894–1930) Sasváron, Nagysúron is működött.44 Ugyan-
csak nem került a Lexikón...-ba Evarist CZAJKOWSKY (1858–1934), aki 
Selmecbányán, Veszelén, Máriavölgyben bizonyára szlovákul is prédikált. 

41  Két kézikönyvünk adatai a továbbiakban is eltérnek. A szlovák források például lekéri plébánosságát 
nem említik.

42  Műveit RIZNER bibliográfiájából soroljuk fel (I, 290–300).
43  Válogatás.
44  A lexikonunkban olvasható Pozsony-Újhely valószínűleg a mai Brataislava-Nové mesto kerület.
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Pozsonyi kanonokként oltárt állíttatott a pozsonyi Szent Márton-dómban
Ferenc Józsefnek.45 Helye lenne a szlovák lexikonban CZAPALAY Istvánnak, 
Ohaj, Peszér plébánosának, CZAUDT Alajos (1875–1938?) plébánosnak, 
aki Moraván, Szuha, Ólehota, Hrádek szolgálati helyein46 szlovákul is 
pasztorálhatott. CZENCZIK János (1857–1926) Naszvad, Izsa, Komárom, 
CZIGÁNY Imre (1917–1985) Garamkövesd, Gúta, Ghymes szolgálati helye-
ken szintén hiányzik a Lexikón...-ból. CZIKY Vilmos (1870–1941) Besén és 
Nagyszombatban működött. Lexikonunk megjegyzi róla, hogy „szlovákul is 
megtanult”, ennek ellenére a Lexikón...-ból hiányzik. Nem szerepel benne 
CZINTULA Ágoston (1846–1918), Ürmény, Szuha, Jókő, Bori, Spáca47 
szol gálati helyeken. Hiányzik a bizonyára rokon CZINTULA István (1874–
1938?), aki Moravánban volt káplán, a Nyitra megyei Pásztón, Özdögén és 
Radosnán plébános. CZISTLER István (1890–1948), Egyházkarcsa plébánosa 
lexikonunk szerint a Nagyszombati Apostoli Adminisztratúra nyugdíjasaként 
Nagycenken tartózkodott. 1947-ben eltiltották a papi működéstől. Ő sem 
szerepel a szlovák lexikonban, miként CZOBOR (Czibulya) Gyula (1841–
1895) és CZOBOR (Czibulya) Vilmos (1864–1911) Vámosladány, valamint 
CZUCZOR Pál (1911–1978?), Szimő plébánosa.

D

DAMBORSKÝ, Ján (1880. augusztus 12., Kopcsány, Nyitra megye 
– 1932. június 19., Nyitra) szlovák nyelvész, középiskolai tanár. A gim-
náziumot Szakolcán, Pozsonyban és Esztergomban végezte, a teológiát a 
Pázmáneum növendékeként Bécsben, majd Esztergomban. Már felszen-
telése előtt, 1904-ben hitoktató volt Budapesten. 1905. június 27-én szen-
telték pappá Esztergomban. Káplánkodott Piargon és Nagytapolcsányban, 
1907-ben Nagykosztolányban, 1908-ban Szuhán, amikor ideiglenesen 
nyugdíjba vonult. 1914-től 1918-ig ismét hitoktató volt Budapesten,48 
ahol kesztölci plébánosként49 aktív szerepet vállalt a Budapesti Katolikus 

45  HAĽKO, Jozef, „Hadi oltár” a pozsonyi Szent Márton-dómban, in Magyar Sion IV (2010) 133–
138.

46  Lexikonunk helynévhasználata itt is ellentmondásos. Szárazpatak helyesen Szuha, Szentmiklósvölgy 
és Ólehota pedig ugyanaz a település, az előbbi Ólehota magyarítása.

47  Helynév-javításaink MAJTÁN alapján: Ispáca – Spáca, Szárazpatak – Szuha, Vágbori – Bori.
48  A Lexikón... nem közli a szentelés időpontját, és budapesti első hitoktató tevékenységét a pappá 

szentelés utánra teszi. A két kézikönyv adatai egyeztetésre szorulnak. Szuha Szárazpatak korán 
magyarított formája. A szlovák lexikon nem említi ideiglenes nyugdíjba vonulását. A mi lexikonunk
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Munkáskörben, különösen a műkedvelő színjátszás és a könyvtár szerve-
zésében. Összejöveteleiken Prohászka Ottokár is tartott előadást. 1918-ban 
Emil Stodola szlovák jogász és demográfus tanácsára Damborský állította 
össze a szlovákok turócszentmártoni deklarációjának fogalmazványát. 
Ekkor Nyitrán lett megyei levéltáros és gimnáziumi tanár. Számos cikke 
jelent meg szlovák periodikumokban: Pokrok (Haladás), Katolícke noviny, 
Slovenský denník (Szlovák Napilap), 1923–1928 között a Nitrianske 
novinyt (Nyitrai Újság) szerkesztette. Asbóth Oszkár magyar szlavistához 
fűződő kapcsolata nyomán elmélyült a nyelvtudományban. Ennek eredmé-
nye a Slovenská mluvnica (Szlovák nyelvtan), amely több kiadásban az első 
számú szlovák nyelvtani kézikönyv lett. A cseh–szlovák nyelvi egység híve 
volt, ezért Jan Gebauer cseh történeti nyelvtanát tekintette műve alapjának. 
Tagja volt a Matica slovenská Nyelvtudományi Szakosztályának, a Šafárik 
Tudós Társaság Nyelvi Szakosztályának, a Szent Adalbert Társaságnak, 
valamint a Szlovák Múzeumi Egyletnek. Életműve, kapcsolatai a magyar–
szlovák szellemi összefüggésrendszer igen fontos, feldolgozásra váró 
fejezete.

Művei: 1. Cséplő István, A béke imádságos könyve: Megemlékezéssel az 
elesett hősökről (Rózsa K., Budapest 1918) – Prosby za pokoj s rozpomienkou 
na padlých hrdinov (Könyörgések a békéért megemlékezéssel az elesett 
hősökről; összeáll., átdolgozta ~; Rózsa K., Budapest 1918). 2. Slovenská  
mluvnica so zvláštnym zreteľom na pravopis (Szlovák nyelvtan különös 
tekintettel a helyesírásra; Nitra 1919)., újabb kiadásai: 1920, 1921, 1924, 
1931. 3. Cvičebnica jazyka slovenského (A szlovák nyelv gyakorlókönyve; 
Nitra 1922). 4. Krátka mluvnica slovenská so zvláštnym zreteľom na pravopis. 
Podľa Gebauera-Ertla a Czambela pre 1–2. tr. stredných škôl (Rövid szlovák 
nyelvtan különös tekintettel a helyesírásra. Gebauer-Ertl és Czambel szerint a 
középiskolák 1–2. oszt. számára; Nitra 1927).

Irod.: Krištof, Štefan, Z rukopisnej pozostalosti Jána Damborského (Ján 
Damborský kéziratos hagyatékából), in Kultúra slova 3 (1969) 5/148–151; 
Krištof, Štefan, Ján Damborský – život a dielo (J. D. – élete és műve), 

49  szerkesztője ezt bizonyára helyesen állítja, mert a szlovák lexikon a hitoktató budapesti iskoláit is 

feltünteti, további életét és munkásságát viszont már nem ismerteti, azt Ľubomír V. PRYKRYL szó-
cikkéből vesszük.

49  Ezt a tényt a kézikönyvek nem említik. A budapesti szlovák katolikusokról részletesen ír: KOVÁCS 
Anna, A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus korában (1867–1918) / Život a kultúra 
Slovákov v Budapešti v období dualizmu (1867–1918) (Pons Strigoniensis – Studia VI) (Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika–Közép-Európa Intézet Nyugati 
Szláv Kulturális Kutatócsoport, Piliscsaba-Esztergom 2006) 41, 100–108.
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in Zborník pedagogickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach (A Kassai 
Pavol Jozef Šafárik Egyetem Eperjesi Pegadógiai Karának évkönyve; 1979) 
3. köt.;50 Kovács Anna, A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus 
korában (1867–1918) (Piliscsaba-Esztergom 2006).

Nem került a szlovák lexikonba DANIS András (1919–1973?) Verebély, 
Hodrusbánya szolgálati helyen, DANIS Lajos (1914–?) Muzsla, Egeg káplánja.

DANKÓ József Károly (1829. január 24.,51 Pozsony – 1895. január 14., 
Pozsony) püspök, teológiatanár, pozsonyi prépost, műgyűjtő. Tanulmányait 
Pozsonyban, Nagyszombatban, bécsi pázmánitaként végezte. 1852. január 
27-én52 szentelték pappá, előtte Nagyszombatban 1851-ben az érseki kon-
viktusban alszerpap-prefektus. A bécsi Augustineumban 1854-ben teológiai 
doktorrá avatták. Hivatalai: a Pázmáneum prefektusa, a bécsi egyetem taná-
ra, az Augustineum tanulmányi igazgatója, esztergomi kanonok, főesperes, 
pozsonyi prépost, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora (1868–1876). 
1874-ben pápai prelátus, 1890-ben választott pristinai püspök. Számos tudo-
mányos társaság, köztük az Országos Műemlékvédelmi Bizottság külső és a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A képzőművészetben külö-
nösen Albrecht Dürer foglalkoztatta. Monográfiái, tanulmányai magyarul és 
németül jelentek meg. Műgyűjteményét (75 festmény, 379 Dürer-lap, 2702 
rajz, 2800 könyvdísz, 2381 fénykép, 10 000 arckép) Bécsben elárverezték. 
Pozsony művelődésének jeles személyisége volt. Portréja látható a pozsonyi 
Emericanum épületében és a Szent Márton-dóm vitrázsán. Egyházi énekek 
Pozsony magyar ajkú kath. hívei használatára címmel énekeskönyvet is 
kiadott (Pozsony 1890). Életművének gondozása közeledési lehetőség a mai 
magyar–szlovák egyház- és művészettörténeti munkálatokban. Különösen is 
érvényes ez Jozef Haľko monográfiájában a pozsonyi dómról. 53

Irod.:54 Viczián János, Dankó József Károly, in MKL II, 521–522; Haľko, 
Jozef – Komorný, Štefan, Dóm. Katedrála sv. Martina v Bratislave (A Dóm. 
A pozsonyi Szent Márton székesegyház; Lúč, Bratislava 2010) 314, 360, 556.

50  Ezek az adatok: SBS I, 440.
51  A születési dátum bizonytalan. A Lexikón...-ban január 26., nálunk 16. vagy 24.
52  A Lekikón... (Luboš KAČÍREK) szerint január 28-án.
53  HAĽKO a következőket írja a főhajó egyik ablakáról: „... az egyik oldalsó, keletre néző ablakot ... 

a pozsonyi születésű Dankó József címzetes püspök ... műgyűjtő adományozta. A jelenet háttere 
egy bíbor drapéria, három angyal tartja, akik fölött Szent László király ül trónján. Az adományozó 
felismerhető ... amint a fájdalmas Szűz előtt térdel ... A donátor patrónusa, Szent József jobbra a
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Keveset tud a mi lexikonunk is a szlovákból hiányzó DÁVID Gusztávról 
(1856–?), a Pozsony megyei Apaj adminisztrátoráról. DEÁK Antal (1870–
1933), Egyházk arcsa plébánosa sem szerepel a Lexikón...-ban.

DEDEK CRESCENS Lajos (1862. június 19., Nyitra – 1933. szeptember 13.,55

Esztergom) esztergomi kanonok, történész, író. Gimnáziumba Nyitrán és 
Pozsonyban járt, a teológiát Budapesten végezte. 1885. augusztus 7-én szentel-
ték pappá. Kápláni szolgálatait Nagysárón,56 Óbudán és a Lipótvárosban végez-
te. 1891-ben a budapesti Egyetemi Könyvtár levéltárosa, a régi könyvek gyűj-
teményének vezetője. Egyházi rangjai (esztergomi kanonok, főesperes, prépost, 
tb. udvari káplán) mellett a Szent István Társulat, a Szent István Akadémia, a 
Magyar Történelmi Társulat igazgatósági, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja. Ő rendezte az 1896. évi millenniumi kiállítás irodalomtörténeti 
részét, szerkesztette a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis III. kötetét, és meg-
írta Nyitra, Pozsony, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye történetét a Borovszky 
Samu szerkesztette Magyarország vármegyéi és városai c. sorozatba (1899, 
1904, 1907), számos egyháztörténeti monográfiát, tanulmányt, cikket írt, lapo-
kat szerkesztett, sőt szépirodalmi művet is kiadott. A mai szlovák művelődés-
történet merít életművéből, főleg a mai Szlovákia történeti emlékeit feldolgozó 
publikációiból, ami Róbert Letz Lexikón...-beli szócikkéből is látszik. Az ő 
életműve is egyház- és művelődéstörténeti közösségünket példázza, és közös 
feladat emberi értékeinek, papi szolgálatának bemutatása. 

Művei:57 1. A magyarországi főpapnevezések történetének vázlata (Buda-
pest 1885). 2. A karthausiak Magyarországban (Budapest 1889, 1891). 3. Catha-
logus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Budapestinensis. 
2–3 (Budapest 1894, 1897). 4. Kolostorról kolostorra. Útirajzok (Budapest 
1897). 5. Szent. Gellért vértanú, első csanádi püspök élete (Budapest 1900). 
6. Mária-legendák. A magyar ifjúság számára (Budapest 1905). 7. Tu sequere 
me (regény; Budapest 1912). 8. Ezeréves küzdelmünk ezeréves határainkért 
(Budapest 1920).

Irod.: Takács Emma, Dedek Crescens Lajos, in MKL II, 51–51; SBS I, 455.58 

53  háttérben áll. A legkülönlegesebb azonban Dankóval szemben Szent Jeromos egyháztanító alakja ... 
a Szentírás első latin fordításának szerzője a Vulgata számára: Dankó ennek interpretációjára szánta 
egyik három kötetes munkáját” (360).

54  Műveinek részletes felsorolásától eltekintünk, és válogatunk a róla szóló irodalomból is.
55  A Lexikón... szerint szeptember 12-én hunyt el.
56  Lexikonunk rosszul tudja, hogy első kápláni helye Nagysurány volt. Helyesen a Bars megyei 

Nagysáró.
57  Válogatás.
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Hiányzik a szlovák lexikonból DEDINSZKY János (1817–1904), aki szol-
gálati helyein (Vedrőd, Búrszentgyörgy, Pierg,59 Szkicó, Alsóbadin) biztosan 
pasztorált szlovák ajkú híveket, DÉKAY József (1868–1907) Kőhídgyarmat, 
Garamszentbenedek káplánja,60 Nagylehota61 plébánosa, DÉNES Béla (1869–
1938?) Pecsenyic plébánosa,62 DESSEWFFY Gyula (1836–1905) Palást 
plébánosa, DEUTSCH Ferenc Kutty63 káplánja, DOBROVODSZKY Mihály 
(1872–1938?) Ompitál64 plébánosa, a nyilván szlovákul is pasztoráló DOBSA 
Mihály (1850–1913), Morvaszentjános esperes-plébánosa, DODEK András 
(1866–1933) Németi esperes-plébánosa, DODEK József (1864–1896) sel-
mecbányai káplán, Viszoka65 plébánosa, DOMBI Ferenc (191566–2009?), 
Ipolynyék plébánosa, akinek helyi építkezéseit Vladimír Filo segédpüspök 
szentelte fel. DONOVAL Jánost Tichomír MILKIN írói nevén tárgyaljuk 
majd. Nem szerepel a Lexikón...-ban DOTTER János (1846–1920) pozsonyi 
kanonok, DÖME Mór (1825–1908), Nádszeg plébánosa. 

DRAHOS János (1884. július 23.,67 Brezova, Nyitra megye – 1950. június 
15., Budapest) esztergomi kanonok. Középiskolai tanulmányait a nagyszom-
bati érseki főgimnáziumban és Pozsonyban, a teológiát Budapesten végezte. 
1909. június 27-én szentelték pappá, és 1912-ben lett teológiai doktor.68 
1909-től Komjáton, 1911-ben Holicson69 és Komjáton, majd Selmecbányán 
káplán. Ott az evangélikus gimnáziumban hittanár. 1912-től Esztergomban 
működött. Prímási szertartó és levéltáros, főszentszéki jegyző, az iskolák 
felügyelője. 1920–1930 között a kancellária igazgatója, 1933–1939 között az 
Actio Catholica igazgatója, 1934–1938 között a Szatmári Irgalmas Nővérek 
protektora, 1937-től általános helynök. Serédi Jusztinián halála után 1945. 
március 29-től 1945. október 15-ig káptalani helynök. Mindszenty József 
kinevezése után megint általános helynök, majd a bíboros letartóztatása után 
1948. december 26-tól sede impedita haláláig ismét kormányozza az egyház-
megyét. 1916-ban pápai kamarás, 1924-től mesterkanonok, 1950. június 21-én

58  Kiemeli édesanyjának szlovák származását.
59  Pierg/Piarg eredetileg Siegelsberg. Hegybányára magyarították, ma Štiavnické Bane, SK. Alsóbágy 

Alsóbadin magyarított neve.
60  Lexikonunk Tölgyest is feltünteti, de nem közli, melyik a két hasonnevű közül.
61  Nagyülés Nagylehota magyarított neve.
62  A magyarított Hontbesenyőd eredeti magyar formája Pecsenyic.
63  A magyarított Jókút eredeti magyar neve Kutty.
64  Ez a címszavunk hemzseg a hibáktól: Ottóvölgy helyesen Ompitál, Istvánkirályfalva csak István-

falva, a Modrai Espereskerület pedig csak Modor(i) lehet.
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christianopolisi címzetes püspök, de ezt már nem érte meg. Azok közé az esz-
tergomi főpapok közé tartozik, akik a szlovák etnikai régióból származtak, ott 
is kezdték szolgálatukat, majd magas egyházi méltóságokat viseltek.

Művei: 1. A vérrokonság akadálya a kánonjogban (Esztergom 1912). 
2. A szerzetesi élet szépségei (Budapest 1948).

Irod.: Viczián János, Drahos János, in MKL II, 705; Katolícke noviny 
(1986) 21/6.

Nem szerepel a szlovák katolikus lexikonban DRASKOVITS Károly 
(1913–1972), aki 1942-ben Keszegfalva plébánosa, majd tábori lelkész 
volt, és 1945-ben kiutasították Csehszlovákiából.70 Nem került a szlovák 
lexikonba DREVENYÁK Gáspár Mátyás (1869–1952), pedig nyilván szlo-
vákul is pasztorálhatott Vedrődön, Boldogfán, Nagyemőkén, a nagycétényi 
espereskerületben és Grinádon. A mi lexikonunk formális utalója is jelzi 
a problémát. DREXLER Antal (1888–1948) pozsonyi kanonok nem sze-
repel a Lexikón...-ban, sem Jozef Haľko Dóm-monográfiájában. Nem 
kapott helyet DROZD Pál (1857–1921) Pereszlény, Lukanénye71 plébá-
nosa, DROZDY Gyula (1913–1974?), aki Komjáton, Tapolcsányban és 
Ludányban káplánkodott, DRUGA István (1890–1938?) Nagylopassó plé-
bánosa. DÚBEN Sándor sem található a Lexikón...-ban, aki Szölgyénben,72 
Lamacson káplánkodott, ugyanígy DUDAY Mihály (1839–1914) ferences 
szerzetes, aki Malackán tanulta a filozófiát, és „esztergomiként” Koroson, 
Szomolányban káplánkodott, majd Felsővásárd, utána Almás plébánosa lett, 
DUFFEK János (1884–1943) Boldogfa plébánosa, a lexikonunkban Ď-vel 
utalózott DUNGEL Ignác (1906–1966), aki szolgálati helyei (Szomolány, 
Szered, Modor) szerint szlovákul is pasztorálhatott, ugyanígy DUSCHEK 
Ev. János (1838–1917) Selmecbánya, Pest-Józsefváros, Nagylévárd, Tardos 
szolgálati helyeken.

65  A magyarított Magaslak eredeti magyar neve Viszoka.
66  A szlovák sematizmus szerint 1915-ben született.
67  A Lexikón... szerint július 23.
68  A szlovák forrás szerint 1909-ben doktorrá is avatták.
69  A holicsi káplánkodást a szlovák lexikon nem említi.
70  Lexikonunkban itt is hibás a „szlovák hatóságok” terminus, helyesebb a csehszlovák.
71  A település magyar neve helyesen Lukanénye. 1902-ben ehhez csatolták Házasnénye községet, 

amely 1863–1902 között szerepelt ezen a néven. Vö. MAJTÁN 1561.
72  DÚBEN Sándor működése idején Magyarszőgyén és Németszőgyén létezett. A két Esztergom 

megyei települést 1925-ben egyesítették.


