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 Lexikonok békességszolgálati lehetősége
 Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez
 kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra1

 VI.

K

Nem került a szlovák lexikonba KABINA András (1829–1902), Lédec plébá-
nosa, KAHLENBERGER József (1856–1938), Vicsápapáti, Tornóc plébáno-
sa, KAJÁN András (1870–1946), Illésháza plébánosa. Hiányzik KÁKONYI 
János (1865–1934), aki szolgálati helyei (Selmecbánya, Holics, Dág, Závod, 
Csesztve) szerint bizonyára szlovákul is pasztorált, és 1918 után is a Modori 
Espereskerület esperese és az elemi iskolák felügyelője volt. Hiányzik a rövid 
életű KÁKONYI Zoltán (1888–1916), aki óbarsi káplánkodás után Budapesten 
lett gimnáziumi hittanár, valamint KALÁCSKA Ferenc (1956–) vámosmikolai 
plébános, aki szlovákiai vendégekkel együtt konferenciával ünnepli Cselka 
Sándor emlékét.1 Nincs nyoma a szlovák lexikonban a szakolcai születésű 
KALÁSZ Imrének (1874–1938), aki egészen biztosan nagyrészt szlovákul 
pasztorált Ürmény, Alsókorompa, Szilincs szolgálati helyein. Nem szerepel 
KÁLMÁN György (1889–1918), aki Udvardon és Ipolyságon is káplánkodott.
  

KANOVICH Béla (1832. május 5., Nagyszombat, Pozsony m. – 
1905. augusztus 4., Budapest), cursolai választott püspök, esperes, plé-
bános. Tanulmányait Nagyszombatban (filozófia), Bécsben (teológia)

1  A mi lexikonunkban úgy tűnik, mintha szlovák kapcsolatokról lenne szó, pedig a szlovák kézi-
könyvekben nincs nyoma Cselka Sándornak. Lexikonunk megtévesztő szóhasználata, a „szlovák 
előadók” helyett „szlovákiai”-t kellene használnunk. Kalácska Ferenc működésének ez a része is, 
természetesen, igen értékes hagyományőrzés. Vö. Magyar Sion VIII/L (2014) 60.
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pazmanitaként végezte 1851–1854 között. 1854. szeptember 8-án
szentelték pappá. Káplánkodott Ipolyságon, Buda-Újlakon (1855), 
Pest-Józsefvárosban (1857), hitoktató Pest-Terézvárosban (1856), 
hittanár a Gazdasági Akadémián (1857). 1869-től Pest-Józsefváros 
plébánosa, 1898–1905 között kerületi esperes. 1890-től rákonyi 
apát, érseki biztos, 1904-től cursolai választott püspök, a Vaskorona 
rend kitüntetettje. Jelentős szerepe volt a budapesti szlovákság 
körében, főként józsefvárosi plébánoskodása idején a Katolikus 
Munkáskör tevékenységében. 1904-ben ő szentelte fel az egyesület 
zászlóját ünnepi szentmise keretében. A kör elnöke este szlovák, 
magyar és német nyelvű köszöntőt mondott. Budapesten több 
tízezer szlovák munkás dolgozott, akiknek legfontosabb szervező 
ereje a katolikus egyház volt, a józsefvárosi templom és a körülötte 
szerveződő közösségek.2 Így volt ez már Rudnay Sándor eszter-
gomi érsek, bíboros hercegprímás idejében is.3 Kanovich Béla 
szlovák nemzettudatában minden bizonnyal a katolikus egyház 
szolgálata játszotta a főszerepet.

 
Hiányzik a szlovák lexikonból a kétségtelenül főként szlovákul pasztoráló 
KANOVICH Borr. Károly (1826–1893), Alsókorompa, Podola, Hrahovistye 
szolgálati helyeken, KÁNTOR Jenő (1887–1938) érsekújvári káplán, Závada 
adminisztrátora, KANYÓ József (1862–1943), aki Naszvadon és Zselízen is 
káplánkodott, KARÁCSONYI Sándor (1844–1924), Zsitvaapáti plébánosa, 
KARDHORDÓ István (1861–1920), Kurtakeszi, Kürt plébánosa.

KARELL, Jozef (1842. szeptember 4., Majtény, Pozsony m. –
1902. június 21., Sempte,4 Nyitra m.) Középiskoláit Pozsonyban, 
Nagyszombatban és Esztergomban végezte, a filozófiát Nagy -
szom batban, a teológia mind a négy évfolyamát Esztergomban. 
1866. július 25-én szentelték pappá. Káplán volt Sopornyán, 
Ürményben, Nagysúron. 1877-től Sempte adminisztrátora, majd 

2  Vö. KOVÁCS Anna, A szlovákok élete és kultúrája a dualizmus korában (1867–1918) (Pons Stri-
go niensis Studia VI) (PPKE BTK Szlavisztika–Közép-Európa Intézet Nyugati Szláv Kulturális 
Kutatócsoport, Piliscsaba–Esztergom 2008) 104. Címszavunk keresztneve ebben a kétnyelvű kiad-
ványban Adalbert, ami szlovákul Vojtech, ez viszont a magyar Béla is lehet.

3  Vö. TÓTH Krisztina, Documenta Rudnayana Strigoniensia I (Pons Strigoniensis Fontes I) (PPKE 
BTK Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoport, Esztergom–Piliscsaba 2001) 119–121, 124–126. Külö-
nösen a 41. és a 43. sz. tétel anyaga, amelyben 1822-ben a pesti józsefvárosi hívek kérik szlovák 
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plébánosa, azután nyugdíjas papja. Hiánya a szlovák lexikonban 
erősen vitatható.

Műve: Mučeníctwo Cirkwe Japonskej.
Tanulm.: 1. Prédikációk a Slovenský Sion5 II. (1870) évfolya-

mában: Prečo Boh skrz zázračný sňah ... Na deň Bl. M.M. Snažnej 
(Isten miért a csodálatos hó miatt ... Havas Boldogasszony napjára) 
218; O pokute hriechu (A bűn büntetéséről) 273; Svedectvá o sv. 
Jánovi Krstiteľovi (Tanúbizonyságok Keresztelő Szent Jánosról) 
284; K čomu najsamprv dietky treba učiť? (Mire kell legelőször 
a kisgyermekeket tanítani?) 340. 2. Návrh o slovenských porekad-
lách (Javaslat a szlovák közmondásokról), in Katolícke noviny
[a továbbiakban: KN] (1870) 3. sz. 3. Nábožno-mravné porekadlá 
a nezabúdky (Vallásos-erkölcsös közmondások és nefelejcsek), in 
KN (1870) 3., 5., 8., 11. sz., (1872) 2. sz., Pútnik svätovojtešský 
[a továbbiakban: PSV] (1873) 63–68. 4. Hnevajte sa, ale nehrešte 
(Haragudjatok, de ne vétkezzetek), in KN (1871) 9. sz. 5. Nábožno-
mravné nezábudky (Valláserkölcsi nefelejcsek), in KN (1872) 
2. sz. 6. O detinskej poslušnosti (A gyermeki engedelmességről), 
in KN (1873) 20. sz. 7. Príklad trestu božieho (Az isteni büntetés 
példája), in KN (1874) 8. sz. 8. Zo života pre život (Az életből az
életért), in KN (1875) 16. sz. 9. Nepriatelia Cirkve Svätej (A Szent 
Egyház ellenségei), in KN (1875) 2., 5., 7., 11., 15., 16., 21. sz. 10.
Luisa Lateau, in KN (1876) 1. sz. 11. S telom a dušou sme boží 
(Testtel és lélekkel is Istené vagyunk), in Kazateľ (1876) 371. 12.
Prečo sú starí ľudia pobožnejší... (Miért vallásosabbak az öre-
gek...), in Kazateľ (1877) 36. 13. Prečo treba dietky nábožne 
vychovávať? (Miért kell a kisgyermekeket vallásosan nevelni?), 
in Kazateľ (1877) 49. 14. O prekážkach slova Božieho (Isten igé-
jének akadályairól), in Kazateľ (1877) 103. 15. Zvestovanie Bl. 
P.M. (Gyümölcsoltó Boldogasszony), in Kazateľ (1877) 135. 16.
O márnotratnosti (A tékozlásról), in Kazateľ (1877) 245. 17. 

nyelvű misék tartását, illetve 1824-ben panaszkodnak, hogy Józsefvárosban Schönbach József plébá-
nos akadályozza szlovák nyelvű szertartások végzését.

4  RIZNER, Ľudovít V., Bibliografia písomníctva  slovenského ... do konca ... r. 1900 (Matičná správa, 
Turčiansky Sv. Martin 1931) II, 305–307 szerint Nagyszombatban hunyt el, és csak az ottani nyugdí-
jas papi intézet tagja volt. Mivel lexikonunk dicséretes szorgalommal, érthetően sok hibával állította 
össze műveinek jegyzékét, most az első szlovák nemzeti bibliográfia segítségével – amiből a mi 
összeállítónk is merített – a szlovák szövegeket javítva, magyar fordításukkal kiegészítve közöljük.

5  Rizner fent idézett bibliográfiája Sionnak nevezi a periodikumot.
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O pohoršení (A megbotránkoztatásról), in Kazateľ (1877) 303. 18. 
O láske Kristovej ku hriešnikom (A krisztusi szeretetről a bűnösök 
iránt), in Kazateľ (1877) 392. 19. O radosťach života kresťanského 
(A keresztény élet örömeiről), in Kazateľ (1878) 26. 20. O slobode 
synov Božích (Isten fiainak szabadságáról), in Kazateľ (1878) 92. 
21. O otroctve v hriechu (A bűn rabszolgaságáról), in Kazateľ 
(1878) 26. 22. Prečo budú mnohí... (Miért lesznek sokan...), in 
Kazateľ (1878) 345. 23. Dva prostriedky ku polepšeniu života (Két 
eszköz az élet jobbá tételéhez), in Kazateľ (1879) 10. 24. Nepriatelia 
Cirkve svätej (A Szent  Egyház ellenségei), in KN (1879) 3., 5., 16.
sz. 25. O pomste (A bosszúról), in Kazateľ (1879) 62. 26. Obyčajné 
výhovorky opilcov (A részegesek szokásos mentegetőzései), in 
Kazateľ (1879) 296. 27. „Recepty” pre rodičov a vychovávateľov 
(Receptek szülőknek és nevelőknek), in PSV (1879–1882). 28. 
Neverní synovia  Cirkve katolíckej (A katolikus egyház hűtlen fiai), 
in KN (1880) 6., 9. sz. 29. O čom nás poučujú zázraky Kristove? 
(Mire tanítanak bennünket Krisztus csodái?), in Kazateľ (1880) 351. 
30. O odplate svätých (A szentek jutalmáról), in Kazateľ (1880) 
357. 31. Upomienka na dušu človeka (Emlékezés az emberi lélek-
re), in KN (1881) 99. sz. 32. V čom máme Bl. P. Mariu nasledovať? 
(Miben kell követnünk a Boldogságos Szűz Máriát?), in Kazateľňa 
(1882) 281. 33. O potrebe viery. Na posvätenie chrámu (A hit 
szükségességéről. Templomszentelésre), in Kazateľňa (1882) 347. 
34. Ozdoba chrámu božího (Isten házának dísze), in KN (1883) 
11. sz. 35. Dejepisné rozpomienky (Történelmi emlékek), in PSV 
(1883, 1885). 36. Zábuda a nedba (Felejtős és hanyag), in KN 
(1886) 23. sz. 37. Pamiatka kresťanských víťazov (Keresztény 
győztesek emléke), in PSV (1887). 38. Tri dni v Neapoli (Három 
nap Nápolyban), in Posol (1890) 59–63. 39. Iskry (Szikrák), in KN 
(1891) 2., 3., 5. sz. 40. Sv. Ladislav, kráľ uhorský (Szent  László, 
Magyarhon királya), in PSV (1893). 41. Nezábudky pre každého 
(Nefelejcsek mindenki számára), in PSV (1894) 42–44. 42. Poklad 
na vrchu (Kincs a hegyen), in Posol božského srdca Ježiša [a 
továbbiakban: Posol] (1898) 8. sz. 43. Krásny príklad (Gyönyörű 
példa), in Posol (1899) 1. sz. 44. Kráľovské dary (Királyi ajándé-
kok), in Posol (1899) 1. sz. 

Nem került a szlovák lexikonba KARKECZ Lakos (1854–1933), Ipolyvarbó, 
Bussa plébánosa, a nyilvánvalóan szlovák KARMAS Gusztáv Ágoston 
(1895–1938), a Morvaszentjánosi Espereskerület esperese, KÁROLY (Karl) 
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Alajos (1865–1942) szenci plébános, tb. esztergomi kanonok, az erős szlovák 
kötődésű lazarista KÁRPÁTI (Lipták) Pál (1905–1977), Kesztölc plébánosa, 
KASS (Krón) Frigyes (1913–1970), akit Somorja plébánosaként utasítottak 
ki Csehszlovákiából, KASSAY Pál Hugó (1868–1934), Csáb adminisztrá-
tora, KASZÁS József (1910–1966), Gúta káplánja, Nagymagyar plébánosa, 
KÁTAY Béla (1890–1968), Gúta, Negyed káplánja, KATONA Ernő (1870–?), 
Apátszentmihály plébánosa, a minden bizonnyal szlovákul is pasztoráló 
KAUSZEK Kornél (1864–1938), a Nagyszombati Szentszék tb. ülnöke, 
Hidas, Nahács, Alsókorompa plébánosa. Különösen hiányzik a Lexikón...-ból 
KAZACSAY Árpád (1865–1930), a pozsonyi Szent Márton-dóm plébánosa. 
Nem szerepel KAVEGGIA Kálmán (1875–1928), Vámosladány plébánosa.

KÄSMAYER, Jozef (1891. március 8., Malacka, Pozsony m. –
1962. december 31.) esperes, plébános, a Hlinka-párt aktív tagja. 
1914. június 21-én szentelték pappá. Káplánkodott Felsőradoson, 
1916-ban tábori lelkész is volt, majd Sasváron káplán, 1922-ben 
adminisztrátor Kuttyban, majd plébános. 1929-ben a Sasvári 
Espereskerület espereshelyettese. 1938-ban Szakolcán volt plébá-
nos, később adminisztrátor Alsópélen. A szlovák lexikon szerint 
„a nemzeti tudat felemelésén fáradozott ... lelkes terjesztője volt 
az Orol [Sas] katolikus testnevelő egyesületnek, majd megyei 
mestere. Dolgozott a politikai mozgalomban is Hlinka Szlovák 
Néppártjának járási elnökeként.” A mi lexikonunk adatai ezúttal 
bővebbek, a szlovákot nyilván ez a politikai múlt akadályozta 
a részletesebb adatközlésben. Alsópél kétnyelvű, szlovákosodó, 
szlovák–magyar pasztorációs nyelvű plébánia volt, ma a Lévai, 
korábban a Lekéri6 Esperesség területén. Bizonyára ide sikerült őt 
menteni a rendszer számonkérésre elől.

Irod.: Lexikón... 649–650 (Vladimír Gregor).

Nem szerepel a szlovák lexikonban KÉGLY György (1886–1948), a Szalkai 
Espereskerület esperese, Muzsla plébánosa, akit 1946-ban néhány napra 
bebörtönöztek, a fiatalon Nagyszombatban elhunyt KELECSÉNYI Imre 
(1891–1915) káplán, KELEMEN Antal (1905–?), legutóbb Szentmihályúr, 
KELEMEN Mátyás (1885–1947), Felsővásárd plébánosa. Hiányzik a 
Lexikón...-ból KELLER János (1815–1903) nagyszombati kanonok, 

6  Katolícke Slovensko 833–1933 (Spolok Sv. Vojtecha, Trnava 1933) 100.
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KEMENCZI Mihály (1848–1927), Vajka, Muzsla, Gúta káplánja, Ekel plé-
bánosa.7 Nem jegyzi a szlovák lexikon KEMSZKY Mihály (1837–1907) plé-
bánost, aki Udvardon káplánkodott és Nagylehota8 plébánosa lett. Különösen 
hiányzik KERESZTY Viktor Géza (1855–1926) pozsonyi kanonok, aki igen 
sokat publikált, többek között a Magyar Sionban, nevét pedig megörökí-
tették a pozsonyi kanonoki ház falán. Jelentős szerepe volt Donner Szent 
Márton-szobrának elhelyezésében.9 Nem található a Lexikón...-ban a biztosan 
szlovákul is pasztoráló KIANICSKA Kornél Gáspár (1884–1927?) Egbell, 
Krakovány, Sopornya szolgálati helyeken, hasonlóképpen KINGYERA Gábor 
(1830–1903), Pöstyén, Galgóc káplánja, Udvarnok plébánosa, a Nyitraújlaki 
Espereskerület esperese. Hiányzik a szlovák lexikonból KIRÁLDI Lajos 
(1895–1959) Nagyölved, Ipolyság, Tesmag szolgálati helyeken.

KIRÁLY Ferenc Pacifik (1907. július 28., Érsekújvár, Nyitra m. 
– 1978. május 3., Budapest) plébános, ferences definitor generá-
lis, 1939-ig csehszlovákiai szolgálati helyeken. Mivel semmiféle 
szlovák forrás nem említi, a mi lexikonunk alapján soroljuk be 
jelentős, közös érdekű papjaink közé. 1923-ban belépett a mariánus 
ferences rendbe, 1929-ben ünnepélyes fogadalmat tett. A prágai 
Hittudományi Főiskolán tanult, tehát tudott csehül és szlovákul. 
1931. augusztus 2-án szentelték pappá a mariánus ferencesek címére
Érsekújváron. 1932-ben Malackán hitszónok, a papnövendékek 
prefektusa, ferences teológiai tanár Pozsonyban, 1934-ben Zsolnán. 
Mindezeken a helyeken bizonyára szlovákul pasztorált. 1935-ben 
Pozsonyban a klerikusok magisztere, magyar hitszónok és a feren-
ces harmadrendiek elöljárója. 1938-ban Csehszlovákiában a Leg -
szentebb Megváltóról nevezett ferences rendtartomány titkára,
decemberben a Szent Antal kolostor házfőnöke. 1939-től Pápán,
Esztergomban, Szombathelyen és Budapesten működött. Lexi ko-
nunk megjegyzi, hogy „a szerzetesrendek szétszóratása után kap-
csolatot tartott a papi békemozgalommal.” Jeles személyiség volt, 
mivel Paskai László akkor veszprémi apostoli kormányzó temette.

Irod.: MKL (Viczián János).

7  Lexikonunk itt kiegészítésre, magyarázatra szorul, hiszen Héreg és a Bajóti Espereskerület nem tarto-
zott Csehszlovákiához. Vö. Schematismus statusque archidioecesis Strigoniensis – Budapestinensis 
2007, 238–239.
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KIRÁLY József (1897. november 30., Zselíz, Bars m. – 1960. szep-
tember 5., Budapest) csehszlovákiai plébános, esperes, országgyű -
lési képviselő. Szlovák források egyáltalán nem említik. Tevé keny-
sége és publikációi mindenképpen indokolttá teszik feldolgo-
zását, hiszen munkássága közös egyháztörténetünk fehér foltja. 
Középiskoláit Esztergomban, teológiai tanulmányait a Pázmáneum 
növendékeként a bécsi egyetemen végezte. 1921. július 19-én a bécsi 
érsek szentelte pappá. Csehszlovákiában tevé kenykedett. Tallóson, 
Diószegen káplán, Révkomáromban a kissszeminárium prefek-
tusa és spirituálisa, 1927-ben Brukk10 adminisztrátora, 1929-től 
Csicsó plébánosa. 1937-ben a Komáromi Espereskerület esperese 
és tanfelügyelő. 1939–1945 között az Egyesült Felvidéki Magyar 
Nemzeti Párt országyűlési képviselője. Nyilván korábbi politikai 
munkálkodása miatt 12 évig nem kapott kongruát a csehszlovák 
államtól. 1944-ben a nyilasok letartóztatták, mert a Parlamentben 
tiltakozott az erőszak ellen. Dachauba deportálása közben megszö-
kött és Győrött, Apor Vilmosnál talált menedéket. 1945 tavaszán 
visszament Csicsóra, de a csehszlovák hatóságok többször letar-
tóztatták, bebörtönözték, és 1948-ban Magyarországra toloncolták. 
Budapest-Ferencvárosban lett káplán. Lexikonunk helyesen hívja 
fel a figyelmet a Prímási Levéltárban Serédi Jusztinián egyházkor-
mányzati irataira, amelyekből el lehetne kezdeni életműve feldol-
gozását. A felsorolt irodalom gazdagnak látszik ugyan, de érdemi 
anyag alig akad benne, ezért itt csak válogatva közöljük.

Művei: 1. Gyermekőrség 1–2 (Komárom 1932–1933). 2. Vezér-
könyv az első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz készülő gyerme-
kek részére (Komárom 1935). 3. Jézus az én vezérem. Imádságok és 
énekek a tanuló ifjúság számára (Galánta 1935, 1937).

Irod.: MKL VI, 806–807; Hetényi Varga Károly, Papi sorsok a 
horogkereszt és a vörös csillag árnyékában (Budapest 2004).

Nem került a Lexikón...-ba KIRCHNOPF Ferenc (1862–1012) pozsonyi dómi 
káplán, Magyarbél és Bős plébánosa, KISFALUDY Vince (1843–1014), 

18  Nagylehota van Nyitra, illetve Bars megyében is. Valószínűleg a Nyitra megyei plébániáról lehet szó, 
hiszen Felsőszőlős is ott található.

19  Említi Jozef Haľko is monográfiájában: HAĽKO, Jozef – KOMORNÝ, Štefan, Dóm. Katedrála Sv. Mar-
tina v Bratislave (Lúč, Bratislava 2010) 351, 391.

10  A lexikonunkban szereplő Dunahidas magyarított névforma.
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Zselíz, Tallós, Cseklész káplánja, Magyarbél, Diószeg plébánosa, a Magyar 
Sionban és másutt is sokat publikáló, Somorja helytörténetével foglalkozó 
KISFALUDY Zsigmond (1837–1927?) pozsonyi kanonok. Nem szerepel 
KISÖRSI Pál (1904–1971), akit a csehszlovák hatóságok Illésháza plé-
bánosaként kiutasítottak, KISS Károly (1873–1935) esztergomi kanonok, 
aki Kőhídgyarmaton és Léván is káplánkodott, KISS Ráfael (1839–1918), 
Szölgyén, Érsekújvár káplánja.11 Mindenképpen feldolgozásra vár KISSIK 
János (1910–1989?) esperes, plébános élete és munkássága. Deménd plébá-
nosaként a Mindszenty-perrel kapcsolatban letartóztatták, de később teoló-
giatanár lett Nagyszombatban, majd a Galántai Espereskerület esperese. Nem 
szerepel a szlovák lexikonban KISSIMON József (1913–1941?), Hidaskürt, 
Nagysurány káplánja, Kosút12 plébánosa, KITTENBERGER István (1833–
1903) esztergomi kanonok, a Garamszentbenedeki Espereskerület esperese, 
Alsórakonca plébánosa, KLACSÁNSZKY József (1869–1927?), Özdöge 
plébánosa, plébániai elemi iskolák felügyelője, aki valószínűleg szlovákul is 
pasztorált, KLASZ Ágoston (1880–1945), Perbete plébánosa.

KLEMPA, Ján (1839. december 1., Nagyjác, Nyitra m. – 1894. októ-
ber 26., Szilincs, Pozsony m.) plébános, szlovák nemzeti elkötele-
zettségű művelődéstörténész. Népiskolába Galgócon járt, a gimná-
ziumot és a filozófiát Nagyszombatban, a teológiát pazmanitaként a 
bécsi egyetemen végezte. 1862. december 14-én szentelték pappá.
Káplánkodott Ekecsen (1862–1863), Szuhán, 1866-ban adminiszt-
rátor, 1867-től plébános Szilincsen. A szlovák Szent Adalbert Tár-
sulat alapító és egész életében aktív tagja. Bizottsági tag (1871–
1894), egyesületi ellenőr (1876–), tiszteletbeli titkár (1879), 1887-től
statisztikákat készített a társulat taglétszámáról. Mindvégig egy-
ház- és irodalomtörténeti, helytörténeti, etnográfiai és folkloriszti-
kai írásokat közölt, terjesztette a szlovák nemzeti elkötelezettségű 
sajtót. Lexikonunk az ő esetében különösen hiányos és főként 
hibás, ezért még a Lexikón...-nál is részletesebben közöljük írá-
sait Rizner bibliográfiája13 alapján. Már írásai címe–témája jelzi, 
milyen fontos szerepe van a dualizmus kori hazai egyháztörténet 
hungaroszlovakológiai vonatkozásaiban. Igen jó pap volt, sokat 

11  A Szakál nevű település, ahol lexikonunk szerint plébános volt, nehezen meghatározható, de valószí-
nűleg a mai Szlovákia területén van; a helynévnek számos változata létezik.

12  A lexikonunkban szereplő helynév 1920-ban bukkant fel a csehszlovák névtárban Zemanské Košúty 
formában, ahogy aztán 1938-ig így is használták. A magyar helynév leghosszabb ideig Kosút 



213

Lexikonok békességszolgálati lehetősége – Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit… � � �

tett nemzete és ezáltal a korabeli Magyarország/Uhorsko katolikus 
kultúrájáért.

Művei, cikkek, tanulmányok: 1. Premeny národností v Uhrách 
(A nemzetiségek változásai Magyarhonban/Uhorskoban), in Slo-
vesnosť II (1864) 40. sz. 2. Osídlenie Slovákov na dolnej zemi 
(A szlovákok letelepedése az Alföldön), in Slovesnosť III (1865) 
5. sz. 3. Odvodzovanie miestnych mien (Helynevek képzése), in 
Slovesnosť III (1865) 7. sz. 4. Ompitál (Ottenthal), in Slovesnosť 
III (1865) 9. sz. 5. Hlohovec a jeho pánovia (Galgóc és urai), in 
Slovesnosť III (1865) 11., 12. sz. 6. Starožitnosti cirkevné čili: 
Krátka historia Suchovskej fary a jej filialok Košolnej a Zvončína 
(Egyházi régiségek, vagyis: a szuhai plébánia és filiái, Kosolna és 
Zvoncsin rövid története), in Cyrill a Method (1869) 35. sz. 7. Pod 
Malými Karpatmi (Národnosť, náboženstvo, Povery a obyčaje) 
[A Kiskárpátok alatt (Nemzetiség, vallás, Hiedelmek és szokások)], 
in Slovenský letopis [a továbbiakban: SL] II (1877) 140–146. 8. 
O maďarčení nemaďarov a Slovákov zvlášte (A nem magyarok 
és főleg a szlovákok magyarosításáról), in Národnie noviny [a 
továbbiakban: NN] (1879) 60. sz. 9. Bosna (Bosznia; németből), 
in NN (1878) 86. sz. 10. Romani (Románok), in NN (1878) 143., 
144. sz. 11. Pozostatky Slovanov v Sedmohradsku (A szlávok 
maradványai Erdélyben), in NN (1878) 149. sz. 12. Pokračovanie 
v zbierke slovenských porekadiel (Szlovák közmondások gyűjtése, 
folytatás), in Orol (1878) 9. sz. 13. Písně slovenské. 150 piesní z 
Nitrianskej a Bratislavskej (150 dal Nyitra és Pozsony megyéből; 
Praha 1880) 14. K topografii Slovenska (Szlovákia topográfiá-
jához), in SL (1881) 300–314. 15. Svadobné obyčaje Slovákov 
okolia Trnavského (A Nagyszombat környéki szlovákok lakodalmi 
szokásai), in SL (1882) 287–291. 16. K poverám na Slovensku 
(Szlovákiai hiedelmekről), in SL (1882) 291–292. 17. Dejepisné 
rozpomienky (Történelmi visszaemlékezések), in Kalendár Pútnika  
svätovojtešského [a továbbiakban: KPS] (1883) 32–35, (1885) 
54–58. 18. Trnava (Nagyszombat), in Pamätná kniha Spolku Sv. 
Vojtecha (Viedeň 1886) 135–144. 19. Kücsük Mehemet bašov 

13  alakban szerepelt, 1938-ban a magyar hatóságok átvették a szlovákból fordított Nemeskosút 
formát. Vö. MAJTÁN, Milan, Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773–1997) (Veda, 
Bratislava 1998) 142.

13  RIZNER II, 362–363.
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hnev (Kücsük Mehemet basa haragja), in KN (1886) 23. sz. 20. 
Nábožné smýšľanie Slovákov v pomenovaní osád (A szlovákok 
vallásos gondolkodása a helynévadásban), in KN (1887) 2. sz. 
21. Činnosť slovenských katolíkov na poli literatúry slovenskej od 
XVII. storočia do roku 1850 (Szlovák katolikusok tevékenysége a 
szlovák irodalom terén a XVII. századtól 1850-ig), in KN (1888) 
15., 16., 18., 20., 21., (1889) 4. sz. 22. Klásky, sobrané na poli 
uhorského dejepisu cirkevného (A magyaroroszági egyháztörténet 
mezejéről összegyűjtött kalászok), in Pútnik sv. Vojtecha (1888) 
9. sz. 23. Starožitnosti v Linči najdené (Szilincsen talált régisé-
gek), in KPS (1888) 60–61. 24. Životopis Šimona Klempu (Šimon 
Klempa életrajza), in KN (1889) 21., 22. sz. 25. Božia muka (Út 
menti kereszt), in PSV (1889) 3. sz. 26. Ešte raz o starožitnosťach 
v Linči najdených (Még valami a Szilincsen talált régiségekről), in 
KPSV (1889) 62–65. 27. K dejinám katolíckej kazateľskej literatúry 
slovenskej (A szlovák katolikus hitszónoki irodalom történetéhez), 
in Príloha Kazateľni (1890) 3., 4. sz. 28. K bosoráckym právam 
(A boszorkányjogokhoz), in KN (1890) 138. sz. 29. Pamiatok 
kresťanských víťazov (Keresztény győztesek emléke), in KPSV 
(1890) 49–52. 30. Chorvátski osadníci v prešporskej župe v XVI. 
storočí (Horvát telepesek Pozsony megyében a XVI. században), in 
KPSV (1890) 63–68. 31. Katecheti a katechetické diela  slovenské 
(Szlovák katolikus katekéták és kateketikai művek), in LL (1891) 
3–6. sz., (1892) 2. sz. 32. Novokrstenci, Habáni v Horňom 
Uhorsku (Újrakereszteltek, habánok Felső-Magyarországon), in 
KPSV (1891) 66–67. 33. Perikopy evanjelií v slovenskom jazyku 
pre kostol a školy (Evangélium-perikópák szlovák nyelven a temp-
lom és az iskolák számára), in LL (1892) 3. sz. 34. Nábožensko-
polemické diela v slovenskom jazyku (Vallási vitairatok szlovák 
nyelven), in LL (1892) 5. sz. 35. Ostrihomskí a prešporskí slovenskí 
kanonici a slovenskí kazatelia v Trnave a Prešporku (Esztergomi és 
pozsonyi szlovák kanonokok és hitszónokok Nagyszombatban és 
Pozsonyban) in LL (1892) 5., 6. sz. 36. Zámok a mestečko Frašták 
(Galgóc vára és a városka), in KPSV (1892) 81–92. 37. Hrdinská 
smrť Eszterházych pri Veľkých Vozokanoch (Eszterházyak hősi 
halála Nagyvezekénynél), in KPSV (1892) 106. 38. Historicko-

14  A kézikönyv-említéseket elhagyjuk. A szlovák katolikus lexikonban Pavol PARENIČKA szócikkébből 
veszünk át néhány adatot. A MKL-ben nem szerepel.
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literárne odrobinky (Irodalomtörténeti apróságok), in LL (1893) 
102. sz. 39. Šintava, mestečko a zámok (Sempte vára és a város-
ka), in KPSV (1893) 121–125. 40. Katolícke fary v arcibiskupstve 
ostrihomskom a v biskupstve nitrianskom v XIV. storočí (Katolikus 
plébániák az esztergomi érsekségben és a nyitrai püspökségben a 
XIV. században), in KPSV (1893) 126–127. 41. Kníhtlačiareň v 
Trnave (A nagyszombati könyvnyomda), in Tovaryšstvo I (1893) 
93. 42. Dejepis pestovania zemiakov v Uhrách a dedičných 
zemiach rakúskych (A burgonytermesztés története Magyarhonban 
és az osztrák örökös tartományokban), in KPSV (1894) 124–129.

Irod.:14 Kühn, L., Buditelia v župe Bratislavskej (Nem zet ébresz -
tők Pozsony megyében; Bratislava 1928) 170; Charvát, K., Selench-
Linč-Zeleneč 1243–1993 (Zeleneč 1993) 27–28; Lukačka, J., 
Jacovce 1224–1994 (Bratislava 1994) 157–158; Lexikón... 671 
(Pavol Parenička).

KLEMPA, Šimon (1811. október 24., Laksárújfalu, Pozsony m. – 
1903. november 25.,15 Nagyszombat, Pozsony m.) pápai kamarás, 
nagyszombati káptalani prépost, nagyszombati érseki helynök, szlo-
vák egyházi író, elkötelezett szlovák nemzettudatú lapszerkesztő. 
Nemesi családból származott. A gimnáziumot Pozsonyban és Esz-
tergomban végezte, a bölcsészetet Nagyszombatban, a teológiát 1832–
1836 között Bécsben. 1836. október 28-án szentelték pappá. A pesti
szlovákok káplánja lett, majd plébánosa a Józsefvárosban (1850), 
később a Terézvárosban (1854). Itteni működése mellett az irgal-
mas nővérek spirituálisa és az Angolkisasszonyok vizitátora, a VII. 
kerületi gimnázium és reáliskola érseki biztosa. Egyházi méltósá-
gai: pápai kamarás, dersi prépost, a nagyszombati Szent Miklós 
Társaskáptalan kanonokja (1886), prépost (1898–1902), nagyszom-
bati érseki helynök (1901). A szlovák katolikus sajtó kiemelkedő szer-
vezője volt. 1848–49-ben a Szent István Társulat kiadásában meg-
jelenő Katolícke noviny (Katolikus Újság) első szerkesztője, és 
oroszlánrészt vállalt a Szent István Társulatból kiváló önálló szlo-
vák katolikus egyesület, a Spolok svätého Vojtecha (Szent Adalbert 
Társulat) megalapításában, amelynek 1899–1900-ban elnöke is volt.
Életművének értékelésében fontos vonás türelmes, mértéktartó, 

15  VIEST, Ivan, Maďarsko–nemecko–slovenský železničný slovník [Magyar–német–szlovák vasúti 
szótár] (Turč, Sv. Martin 1919) szerint: november 11.
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mégis következetesen szlovák nemzeti érdeket szolgáló gyakor-
lata, amivel kompromisszumokkal ugyan, de létrejött a szlovák 
katolikus egyesület és sajtója. Lexikonunk helyesen jelzi, hogy 
1866–1870 között magyar szentbeszédei is napvilágot láttak a 
Lelkipásztor c. periodikumban. Munkássága alapvető jelentősé-
gű a szlovák–magyar egyháztörténeti összefüggésrendszerben. 
Annál is inkább, mert a mai szlovák kézikönyvek szűkszavúan, 
mostohán kezelik életművének összegzését, a magyar keresztény 
közvélemény pedig nem ismeri. 2013. december 7-én, halálának 
100. évfordulóján a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat a szlovák 
szentmise után emléktáblát avatott tiszteletére a plébánia falán.

Művei: 1. Knižka modlacá a spevacá k duchovnému prospechu 
katolíckych kresťanov (Ima- és énekeskönyv a katolikus keresz-
tények lelki fejlődéséhez; A. Müller, W Pessti 1851) 157 o. 2. 
Predigt, bei der durch Se. Eminenz Kardinal Fürsten Primas und 
Erzbischof von Gran Joh. Szcitovszky am 8. Sept. vollzogenen 
Einweihung der Herminen-Kapelle im Stadtwäldchen bei Pest 
1856. Druck von Joh. Herz, 8 o. 3. Reč, ktorou ... XIV. walné 
shromaždenie Spolku sw. Adalberta (Wojtecha) dňa 28. aug. 
1890. w Trnawe wydržiawané zahájil (Beszéd, amellyel ... a Szent 
Adalbert (Vojtech) Társulat 1890. aug. 28-án Nagyszombatban 
tartott XIV. közgyűlését megnyitotta; Nákl. Spolku, W Trnawe 
1890) 4 o. Tanulmány: Spoločenský význam kláštorov v stredoveku 
a najbližšie následky ich zrušenia v Anglicku (A középkori kolosto-
rok társadalmi jelentősége és feloszlatásuk legközelebbi következ-
ményei Angliában), in Katolícke noviny (1896) 1–9. sz.

Irodalom:16 Jubilant Šimon Klempa (A jubiláns Š. K.), in Kato-
lícke noviny (1886) 23. sz.; Šimonovi Klempovi ... prvému býva-
lému redaktorovi „Kat. novín” ku dňu 40-ročných jich jestvovania 
(Šimon Klempának ... a „Kat. noviny” egykori első szerkesztőjé-
nek a lap létezésének 40. évfordulóján), in Katolícke noviny (1889) 
21., 22. sz.; Hanakovič, Štefan, Dejiny Spolku svätého Vojtecha 
(A Szent Adalbert Társulat története) i.m. 172.

16  Válogatás.
17  Az adat a szlovák katolikus lexikonból hiányzik, miként a szócikk is (Ján LETZ) Kmeť tudomány-

szervező és tudományos munkásságát részletezi.
18  Szénavárként csak 1892-től szerepel magyarul.
19  A Berencsfalu helynév is magyarított, 1892-től.
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Nem került a Lexikón...-ba KLENOVICS Péter (1861–1904), Nagykereskény 
plébánosa, az anabaptisták lelkésze Nagylévárdon, KLIMA István (1887–
1981), aki Nagysallón, Zselízen is szolgált, és 1945-ben Nagycsalomjáról uta-
sították ki. Hiányzik a szlovák lexikonból a bizonyára szlovákul is pasztoráló 
KLIMCSIK Henrik János (1846–1916), Nagymánya plébánosa.

KMEŤ, Andrej (1841. november 19., Szénásfalu, Bars m. – 1908. feb-
ruár 2., Turócszentmárton) szlovák plébános, egyházi író, muzeoló-
gus, népművelő, történész, etnográfus, régész, botanikus, tudomány-
szervező, a szlovák nemzeti kultúra egyik legjelesebb képviselője. 
Elemi iskoláit Szénásfalun és Selmecbányán végezte, ott folytatta 
gimnáziumi tanulmányait, majd Nagyszombatban érettségizett és 
Esztergomban végezte a teológiát. 1865. március 8-án17 szentelték 
pappá. Papként mindvégig a Bozóki Espereskerületben működött. 
Először káplán volt Szenográdon,18 adminisztrátor Kormosón, 
majd a bozóki plébánián (1868), 1877-től Prencsfalun,19 ahol 
1906-ig plébánoskodott. 1906-tól Turócszentmártonban élt nyug-
díjasként. Pasztoráció, népművelés, amatőrként is nemzetközi érté-
kű tudományos tevékenység, pozitív, cselekvéssel épített szlovák 
nemzettudat jellemezte és mindenekelőtt a keresztény erkölcs. 
Környezetében kulturális egyesületeket, népkönyvtárakat alapított, 
írt, fordított, publikált vallási műveket, különösen a Mária-tiszte-
letről. Skapuláré-könyve 1897-től 1950-ig tizenháromszor jelent 
meg. Kiemelkedő történeti etnográfiai munkája, a Szitnya hegye 
és környékéről szóló monográfia. Pasztorációs tevékenysége alatt 
népmeséket jegyzett le, népművészeti anyagot, hímzéseket, csipké-
ket gyűjtött és kiállításokon vett részt. Botanikusként 71 darabos 
herbáriumot hozott létre. Tudományszervező munkájának jelentős 
eredménye volt a kormányzat által bezárt Matica slovenská pótlásá-
ra létrejött Muzeálna slovenská spoločnosť (Szlovák Múzeumi Egy-
let. Alig akad szlovák periodikum, amelyben nem publikált volna.

Művei:20 1. Jako sa majú poklady kopať? (Hogyan kell kin-
cseket ásni?; Pešť 1876) (Ľudová bibliotéka 5). 2. Nowý Swet 

20  Lexikonunk ez esetben is dicséretesen közli a munkákat, sőt szokatlan módon a szlovák címek 
magyar fordítását is, de sok hibával. Az igen jelentős mennyiségű publikációt válogatva közöljük 
annál is inkább, mivel három forrásunk, azaz lexikonunk, a szlovák katolikus lexikon és Rizner 
bibliográfiája gyakran ellentmond egymásnak. A pontos bibliográfia egy majdani monográfia fela-
data, az itt közölt viszont felhívja a figyelmet a szerző életművének fontosságára a magyar–szlovák 
szellemi összefüggésrendszerben.
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alebo: čo nowého wo svete? (Új világ avagy: Mi újság a világon?; 
Pešť 1871) 6. 3. Ohlas na ľud  Okolia Bzowského (Visszhang 
Bozók környékének népére; Minerva, Pešť é.n.). 4. Hospodár 
na Slovensku (Szlovákiai gazda; Matica slov., Turčiansky sv. 
Martin 1875) 1. füzet. 5. Hlavnie pravidlá o poľnom hospodárstve 
(Fő szabályok a mezőgazdaságról) (Hospodársko-priemyselná 
knihovna 3) 6. Ježiš prvorodzený syn Panny Marie. Kázeň na 
Zvestovanie Panny Marie (Jézus, Szűz Mária elsőszülött fia. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napi prédikáció; Skalica 1888) (Sep. 
Kazateľňa VIII). 7. Veleba Sitna (A fenséges Szitnya hegye; szer-
ző kiad., Ružomberok 1893) 186 o. (Sep. Tovaryšstvo). 8. Svätý 
Škapulár, alebo Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov 
slávneho Braterstva Preblahoslavenej Panny Marie Karmelskej... 
s odobrením Ordinariátu arcibiskupského v Ostrihome (Szent 
Skapuláré avagy Tanító és imádságos kézikönyvecske a dicső 
Legszentebb Kármelhegyi Szűzanya Testvériség tagjai számára 
... az Esztergomi Érseki Ordinariátus jóváhagyásával; Spolok sv. 
Vojtecha v Trnave, Viedeň 1897) 192 o. 

Prédikációk, cikkek, tanulmányok, recenziók: 1. Počiatky 
štvrtého a poslednieho roku prvej generácie cirkevnej literárnej 
školy na semeništi ostrihomskom (Az egyházi irodalmi iskola 
első nemzedékének negyedik, egyben utolsó évének kezdetei az 
esztergomi papneveldében), in Cyrill a Method [a továbbiakban: 
CM] XV (1865) 11. sz. 2. Ozvena na článok „Úlohy mladého 
Slovenstva” (Visszhang „Az ifjú szlávság feladatai” c. cikkre), in 
SN (1870) 10. sz. 3. Hodrušské divadlo (Alsóhámori színház), in 
SN (1874) 126. sz., Orol II (1874) 9. sz. 4. Kázeň povedaná v deň 
posvätenia kolpaského chrámu  r. 1881. (Prédikáció a   kolpachi 
templom felszentelésének napján 1881-ben), in Kazateľňa III 
(1883) 3/267. 5. Jak blahonosne môže účinkovať kňaz, ktorý je 
spolu i horlivý národovec (Hogyan működhet áldozatosan egy 
pap, aki egyben lelkes nemzeti is), in CM XV (1965) 24. sz. 6. 
Zpráva o porade národnej stránky nemčianskeho volebného okresu 
(Híradás a németi választókerület nemzeti pártjának tanácskozásá-
ról), in NN (1871) 111. sz. 7. Kázeň, ktorá na požehnávku kostola 
Teplianskeho obnoveného povedal dňa 16. nov. 1884 (Prédikáció 
a felújított tyeplai templom felszentelésére), in Kazateľňa (1885) 
60. 8. Rodičia majú kupčiť s hrivnami – s dietkami, čeliadkom a 
majetkom – jako sv. Štefan (A szülőknek szaporítani  kell a talentu-
mokat – gyermekeket, a családot, a birtokot – mint Szent István), in 
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Kazateľňa (1884) 306. 9. Múdrosť nadovšetko mocnejšia. Sviatok 
Štefana kráľa (A bölcsesség mindennél erősebb. Szent István király 
ünnepe), in Kazateľňa (1893) 282. 10. Sedem bozkov sv. Imricha 
a chrámu božieho. Deň sv. Imricha, patrona chrámu (Szent Imre 
és Isten templomának három csókja. Szent Imre, a templom 
patrónusa napjára), in Kazateľňa (1893) 357. 11. Podporujme 
a rozširujme Spolok sv. Adalberta (Vojtecha) (Támogassuk és 
terjesszük a Szent Adalbert (Vojtech) Egyesületet), in LL (1891)
5. sz. 12. Naša činnosť literárna (Irodalmi tevékenységünk), in NN
(1885) 100., 101. sz. 13. O hontianskych anabaptistoch (A honti
anabaptistákról), in NN (1885) 146. sz. 14. Budúce vzácne 
starožitnosti maďarské (Jövőbeli becses magyar régiségek), in NN 
(1891) 11. sz. 15. Výlet na „Pustý hrad” v Sklených Tepliciach a 
do hlinickych „Kameníc” (Kirándulás a szklenói „Pusztavárba” és 
a geletneki „Kamenicére”), in NN (1899) 83. sz. 16. Slovenským 
učiteľom a slovenskej študujúcej mládeži (A szlovák tanítókhoz 
és a szlovák tanulóifjúsághoz), in NN (1900) 78. sz. 17. Spolok 
účastinárskej sudodielne v Krupine (A korponai hordókészítő 
részvénytársaság), in Obzor (1871) 29. sz. 18. Pôvod príslovia 
„Od hlavy ryba smrdí” (A „Fejtől bűzlik a hal” közmondás ere-
dete), in Obzor (1893) 3. sz. 19. Naše slovenské čipky sa zapačili 
v Paríži (Szlovák csipkéink megtetszettek Párizsban), in Slovenské 
pohľady (1893) 61–64. 20. Musealná slovenská spoločnosť v 
Turč. sv. Martine (A turócszentmártoni Szlovák Múzeum Egylet), 
in Sborník Matice slovenskej v Amerike (1897) 64–75. 21. K živo-
topisu Alexandra Rudnay z Rudného a Diváckej Novej Vsi, 
kardinála, kniežaťa-primása uhorského. Z latinského rukopisu 
ochranovaného v bibliotheke metrop. chrámu ostrihomského 
(Rudnói és Divékújfalusi Rudnay Sándor bíboros hercegprímás
életrajzához. Az esztergomi főszékesegyházi könyvtárban, a Biblio-
tékában őrzött latin nyelvű kéziratból), in Tovaryšstvo III (1900) 
84–100. 22. O výšivkách a čipkách v Honte (A honti hímzésekről 
és csipkékről), in Tovaryšstvo I (1893) 218–228. 23. Kövér Béla: 
Újabb adatok az ötvösség történetéhez hazánkban [Rec.], in Věstník
slovanských starožitností I (1898) 83–86.

Irod.: Eljasz-Radzikowski, St., Z folklorystyki slowackiej (A szlo-
vák folkorisztikából; We Lwowie 1899); Sitniansky, Andrej, 
Andrejovi Kmeťovi ku dňu 30. nov. 1890 (Andrej Kmeťnek 1890. 
nov. 30. napján), in NN (1890) 141. sz.; Jednota. Katolícky 
kalendár na r. 1897 (Cleveland); Moravan. Kalendár na r. 1896, 
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85–87; Slovenský obrázkový kalendár na r. 1897 (Turčiansky sv. 
Martin) 45–48; Növénytani Közlemények (1904) 178; Növénytani 
Közlemények (1908) 77; Kalendár Hospodárskej banky v Trnave 
1909, 51; Holček, Juraj, Životopisný  nástin A. Kmeťa (A. Kmeť 
életrajz-vázlata; Turč. sv. Martin 1908) 24 o. [Sep. Slovenské 
pohľady]; Medvecký, J., A. Kmeť, jeho život a dielo I–II (A. Kmeť 
élete és munkássága; Bojnice 1924); Krčméry, Štefan, Pamiatky 
Andreja Kmeťa (A. K. emlékezete), in Slovenské pohľady (1925) 
569–573; Janšák, Štefan, Andrej Kmeť (Turčiansky sv. Martin 1942);
Kuka, P., A. Kmeť )Zvolen 1963); List Ľ. V. Riznera A. Kmeťovi 
(Ľ. V. Rizner levelei A. Kmeťnek); Listy A. Kmeťa Ľ. V. Riznerovi 
(A. K. levelei Ľ. V. Riznerhez; Martin 1984), Lexikón... 863–865. 

KMOSKÓ Mihály (1876. augusztus 29., Illava, Trencsén m. –
1931. április 8., Pusztazámor, Fejér m.) pápai kamarás, egyetemi 
tanár, orientalista. Gimnáziumi tanulmányait Trencsénben a piaris-
táknál végezte. Felvették az esztergomi szemináriumba. A teológiát 
pázmánitaként a bécsi egyetemen hallgatta 1893–1897-ben. 1898. 
október 17-én szentelték pappá. Teológiai doktori címet szerzett 
az Augustineum hallgatójaként. A keleti nyelveket tanulmányozta, 
és Lackenbacher díjat kapott. Bejrútban és Jeruzsálemben (1899–
1900), majd Oxfordban és Londonban foglalkozott a keleti nyelvek-
kel (1900–1902). Visszatérése után a pozsonyi Szent Márton-dóm 
káplánja lett, 1904-ben a budapesti Központi Papnevelő Intézet 
prefektusa. 1907. május 10-én a budapesti egyetem Hittudományi 
Karának bekebelezett doktora, 1908-tól magántanár, 1909-től a 
teológiai kar rendes tanára, 1914 decemberétől 1923 augusztusáig 
a keleti nyelvek nyilvános rendes tanára. 1922-től az MTA levelező 
tagja, 1923–1931 között a sémi filológia rendes tanára. 

Lexikonunkban a következők olvashatók politikai tevékenysé-
géről: „1916-ban Törökországban és Palesztinában járt. A Tanács-
köztársaság kikiáltása után elhagyta hivatalát, Budapestet is. 

21  A két lexikon értékelése közötti különbség mutatja igazán szerzőnk életműve feldolgozásának szük-
ségességét. Tudomásunk szerint folynak az előkészületek egy Kmoskó-monográfia kiadására a közel-
jövőben. Különösen érdekes az 1918–1919 közötti időszak, amire szócikk-sorozatunkban számos 
utalás vonatkozik (Michal BUBNIČ, Pavol JEDLIČKA, František Rudolf JEHLIČKA/JEHLICSKA 
Ferenc, Ferdinand JURIGA). A kiadásra készülő monográfia rendezi majd a publikációs jegyzék 
ellent mondásait is a két lexikon között.
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Az emigráns szlovák és katolikus lengyel politikusok segítségével 
meg akarta akadályozni a Felvidék elcsatolását.” A Lexikón...-ban 
ez áll: „Tudományos érdeklődése, alkalmas szlovákiai munkakö-
rülmények hiánya 1918, a felszabadulás után, valamint a magyar 
környezet meggyöngítette Kmoskó [szlovák] nemzeti öntudatát. 
Azóta egészen haláláig olyan keleti földrajzi és történelmi for-
rásokat tanulmányozott, amelyek az ősmagyarok 4–9. századi 
történetére vonatkoztak. Ismerte a magyarokkal kapcsolatba került 
török–tatár népek forrásait is. E témakörből három nagy terjedelmű 
munkája kéziratban maradt.”21 

Művei: 1. A zsidók története a hellenizmus kezdetén (Budapest 
1906) 2. Unu Amon papyrusa (Budapest 1909). 3. Hammurabi 
törvényei (Kolozsvár 1911). 4. Az emberiség első írott szabadság-
levele (Budapest 1913). 5. A sémi népek ősvallásának főbb prob-
lémái (Budapest 1913). 6. A zsidóság Messiása és a kereszténység 
Megváltója (Budapest 1918). 7. A zsidóság világuralmi törekvései 
(Budapest 1921). 8. Az iszlám keletkezése (Budapest 1929). 9. Moha-
medánok a steppe népeiről I–II (Budapest 1997). Tanulmányok, 
szövegközlések:22 Analecta Syriaca e codicibus Musei Britannici 
excerpta; Patrologia Syriaca. Cikkek: Hittudományi Folyóirat, 
Egyetemes Philologiai Közlöny, Alkotmány, Katholikus Szemle, 
Egyházi Közlemények, Religio, Turán, Élet és Irodalom, Élet.

Irod.:23 MKL VII (Takács Emma); Lexikón... 687–688 (Vojtech 
Šarluška).

KNAUZ Nándor24 „KNAUZ, Ferdinand püspök, történész, Zumbur 
álnéven írt (1831. október 12. vagy 13., Budapest/Óbuda 1831. 
október 13. – 1898. április 26., Pozsony). Elemi iskolába és gim-
náziumba szülővárosában járt, filozófiát Nagyszombatban tanult, 
teológiát Esztergomban. 1854. december 7-én szentelték pappá. 
Teológiai doktorátust szerzett. Tanár lett a nagyszombati szemi-
náriumban, majd prefektus a pozsonyi Emericanumban, káplán a 

22  Itt a szlovák lexikon gazdagabb.
23  A lexikonokon kívül nincs érdemleges összefoglalás. 
24  Igen érdekes a magyar és a szlovák lexikon szócikkének egybevetése. BEKE Margit részletesen közli

Knauz tanulmányainak adatait is, amitől más esetekben eltekint, a szlovák csak a „szlovákiai” vonat-
kozásokat, azokat sem teljesen. Mivel folyóiratunk alapítójáról van szó, átvesszük a szlovák lexikon-
cikket (Vojtech ŠARLUŠKA), hiszen ez indokolja Knauz Nándor szereplését. Az eltérésekre hivatko-
zunk, kiemelve a magyar lexikon adatait.
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pozsonyi Szent Márton-dóm káptalanjában. 1860-tól az esztergomi 
érseki könyvtárban működött érseki levéltárosként, könyvtáros 
és levéltáros. Fokozatosan nevezték ki a nagyszombati egyházi 
bíróság ülnökének (1869. június), esztergomi kanonoknak (1871. 
október), komáromi főesperes 1881. november 6., scardonai cím-
zetes püspök (1890. július 28./29.) pozsonyi prépost (1895, ill. 
1896) és főesperes, a Szent Üdvözítőről nevezett szerfeli apát, 
1858-ban az MTA levelező, 1873-ban rendes tagja. Később minden 
idejét a történelem mindenoldalú kutatásának szentelte; főleg a 
pozsonyi és az esztergomi káptalani levéltárat kutatta. Erre főként 
a Chronicon Hungarorum Posoniense felfedezése ösztönözte a  
Pozsonyi Káptalan kéziratgyűjteményében, amit már elveszettnek 
véltek (1856-ban publikálta). 17. sz. tanulmány: A pozsonyi kró-
nika, in Új Magyar Múzeum 1856. Ennek következtében a Pozsonyi 
Káptalan könyvtárosának nevezte ki, és megbízta egész értékes 
kéziratgyűjteményének rendezésével. 16 folyóiratban publikált 
tanulmányokat (1851–1889), számos érintette Szlovákiát: például 
a Vajnai érseki nemesek szabadságjogairól, Péchi Simon és Thurzó 
Szaniszló levelei Nagyszombat városának, a nyitrapereszlényi cibó -
riumról, a csukárdi templom készletéről, a püspökségek jövedel-
méről, a bazini várkápolnáról, a csukárdi és Szentgyörgyi temp-
lomról, a Pozsonyi Káptalanról és a Szentgyörgyi grófokról, a 
pogrányi apátságról, a garamszentbenedeki apátság alapító levelé-
ről. Kiadta a kétkötetes Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Ab a. 
979 ad a. 1321., az Esztergomi Corvin-Codexek (Budapest 1880), 
A Garam-melletti Szent-Benedeki apátság (Budapest 1890) köte-
teket stb. Vitatta a Slovesnosť című, F. V. Sasinek szerkesztésében 
megjelent folyóirat történelmi közléseit A magyar nyelv történeti 
joga az egyházban és hazában (Esztergom 1864); Sasinek ezt a 
cikket a Slovesnosť (1865) 2. évfolyamában kritizálta.25 Több mun-
kát szentelt a Pozsonyi Káptalannak és Prépostságnak: A pozsonyi 
káptalannak Kéziratai. Codices manuscripti Capituli Posoniensis 

25  Knauznak ez a munkája a Magyar Sionban folytatásokban jelent meg, majd különlenyomat készült 
belőle. L. SALIGA Irén, A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863–1904) repertóriuma (Pons 
Strigoniensis Fontes IV) (PPKE BTK Szlavisztika–Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Közép-
Európa Kutatócsoport, Piliscsaba–Esztergom 2007) 14–15.

26  A gazdag sajtó- és tudományos közleményekből itt két összefoglalást említünk: „Halálom után nem 
fog minden akaratom szerint történni”. Dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről (Pons
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(Esztergom 1870); A pozsonyi prépostság (Esztergom 1881).” 
Eddig a szlovák lexikon szócikke. Knauz azonban sokkal többet 
jelent a mai szlovák művelődés gyökereiben, a mindenkori nem-
zeti bibliográfiák területi elvének alkalmazása viszont kirekeszti a 
tudós pap egyéb műveit, amelyek kivétel nélkül a szlovák tudomá-
nyosság fontos forrásai. Knauz Nándor életműve összefoglalásának 
méltó betetőzése szerepének tárgyalása Pázmány Péter sírjának 
feltárásával kapcsolatban, ami mindvégig szlovák–magyar együtt-
működéssel történt.26

Nem szerepel a szlovák lexikonban KNIHA János Konstantin (1867–1946), 
aki nyilván szlovák pap volt, Sissó, majd Csermend plébánosa, a bizonyára 
szlovákul is pasztoráló KNÖPFLER Pál István (1863–1931), a Liptó megyei 
Magyarfalu (Uhorská Ves) plébánosa, ugyanígy KODAY Gyula (1869–
1942), Kosút, majd Szelőce plébánosa. Helye lenne a szlovák lexikonban 
KOLLÁNYI Ferenc kanonoknak (1863–1933) nem csupán azért, mert a mai 
Szlovákia területén született, hanem mert szerteágazó tudományos munkássá-
ga számos adattal szolgál a szlovák művelődésnek is. Már a Magyar Sionban 
közölt tanulmányai okán is helye lenne a Lexikón...-ban.

KOFRÁNYI Alajos / KOFRANYI, Alojz (1839. szeptember 26., 
Tallós, Pozsony m. – 1914. november 17., (Pozsony) Beszterce, 
Pozsony m.) esperes, plébános, feltaláló. Tanítói családból szárma-
zott. Nagyszombatban végezte a gimnáziumot, a filozófiát, a teo-
lógiát Esztergomban. 1863. július 27-én szentelték pappá. Stomfán 
káplánkodott, Zohoron adminisztrátor, majd plébános volt, 1886-
tól (Pozsony) Besztercén. 1887-ben a Stomfai Espereskerület 
espereshelyettese, az elemi iskolák felügyelője. 1900-tól esperes, 
a stomfai Szeretet Leányok rendkívüli gyóntatója. Technikával 
is foglalkozott, a hajók mozgásán igyekezett javítani. 1880-ban 
szabadalmazták a gőzhajók uszonyával kapcsolatos találmányát. 
I. Ferenc József ezért kitüntette, további találmányai azonban nem 

26  Strigoniensis Studia VII) (szerk.: Hargittay Emil, Käfer István, Kránitz Mihály; PPKE BTK Szla-
visztika–Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Piliscsaba–Esztergom 
2007, kétnyelvű kiadás); HAĽKO, Jozef, Výskum podzemia Katedrály sv. Martina v Bratislave a 
identifikácia hrobu kardinála Petra Pázmánya [A pozsonyi Szent Márton-székesegyház szentélye 
alatti rész kutatása és Pázmány Péter bíboros sírjának identifikációja] Inaugurációs előadás Pozsony-
ban 2013. február 21-én.
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voltak sikeresek. A szlovák lexikon szerint plébániakertjének egy 
részét a szegényeknek kölcsönözte, hogy legalább burgonyát ter-
messzenek rajta. Kiváló hegedűs volt, és csak egy reverendával 
rendelkezett. E két lexikon szócikkeiből összeállitott harmadik is 
mutatja közös tennivalóinkat. Kofrányi szerepeltetése a szlovák 
lexikonban egészen szokatlan, és a Magyar Katolikus Lexikon sem 
jegyzi.




