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♦ ♦ ♦    KÄFER ISTVÁN

Lexikonok békességszolgálati lehetősége

Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez,
kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra*

X.

R

RABENSEIFER Alfréd Viktor (1890. június 15., Piňovice [Knie-
bitz], Morvaország – 1960. február 2., Bazin) plébános. A középis-
kolát Eperjesen, a teológiát esztergomi szeminaristaként végezte.
1912. október 20-án szentelték pappá. Kápláni szolgálati helyei:
Somorja, Récse, Vedrőd (1914), Budapest-Rókus (1918), József-
város (1919). Sárisáp plébánosa (1932), a Csolnoki Espereskerület
esperese, az elemi iskolák felügyelője (1935).1 Józsefvárosi káplán
korában  megnyitotta  a  nagyszombati  Szent  Adalbert  Társulat
könyvesboltját,  amely  1928–1932 között  működött.  1930-ban  a
társulat 107 könyvet ajándékozott a Szlovák Katolikus Munkás-
körnek.2 1929–1935 között a  Budapesti Egyházközségi Tudósító
felelős szerkesztője volt.  1946-ban Csehszlovákiába távozott,  és
Pozsony-Ligetfaluban lett plébános. 1954-től nyugdíjasként a ba-
zini papi otthonban élt, és tájképfestészettel foglalkozott.

Műve: Miatyánk (Budapest 1919).
Irod.: MKL XI, 387 (Viczián János).

* Az I-IX. rész a Magyar Sion 2013. évfolyamától folyamatosan jelent meg.
1 A szlovák katolikus lexikon nem tud róla, pedig életét a szlovák katolikusság szolgálatának szen-

telte. Morvaországi szülőhelye ellenére Szlovákia papi személyiségei közé kell sorolni. Szócikke
a mi lexikonunk alapján készült. A szlovák és a német nyelv elsajátítása nyilván cseh anyanyelve
okán természetes.

2 HANAKOVIČ, Štefan, Dejiny Spolku svätého Vojtecha [A Szent Adalbert Társulat története] (Trna-
va 2005) 285; SZTAKOVICS Erika, Tomek Vince szerepe a Magyarországi Szent Adalbert Társulat
létrehozásában,  in  Magyar  Sion (2011)  76.  A  kézikönyvünkben  szereplő  állítás,  miszerint
Rabenseifer a szlovák munkáskör és a nőegylet vezetője, valamint hogy a Szent Adalbert ma-
gyarországi fiókjának alapítója volt, tévedés.
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Nem került a  Lexikón...-ba RABENSEIFER Hubert (1880–1936), minden
bizonnyal Alfréd Viktor fivére, aki Nahács és Vedrőd plébánosa volt, RÁCZ
Antal (1844–1912), Nahács plébánosa, az ugyancsak Nahácson is plébános-
kodó RÁCZ István (1897–1937?).3 Hiányzik a szlovák kézikönyvből RÁCZ
János (1868–1933), Nagypaka plébánosa, RADISICS Alajos (1837–1897),
Varbó plébánosa, RAJNER Lajos (1842–1920) esztergomi segédpüspök, aki
a Nagyszombati Érseki Gimnázium tanáraként kezdte pályáját, RÁK Péter
(1900–1945?),  Kőhídgyarmat  plébánosa,  RAKITA  Árpád  (1903–1045?),
(Bars)Bese  plébánoshelyettese,  RÁKÓCZY  József  (1870–1928)  esperes,
Üzbég plébánosa, RÁKOSI Ferenc (1889–1916), aki Zselízen is káplánko-
dott, RÉDL Antal (1908–1978?) esperes, Ekecs plébánosa, RÉDLER István
(1891–1920?), Kőhídgyarmat, Hidaskürt káplánja, RÉH János (1821–1895)
nagyszombati  szemináriumi  spirituális,  pozsonyi  kórházlelkész,  REHÁK
László (1861–1955), Egbell, Bácsfalu plébánosa. Nem szerepel a szlovák le-
xikonban REHÁK Mátyás (1819–1894) esperes, Szomolánka, Brockó plé-
bánosa, REHANEK Ferenc (1877–1945) esperes, Szete plébánosa, REHA-
NEK Vince,  aki  1919-ben  a  Vezekényi  Espereskerület  espereshelyettese,
REICH József (1811–1894), aki Selmecbányán is káplánkodott,  REINDL
Román (1852–1923), Szete plébánosa, REITER Alajos (1816–1895), Ara-
nyosmarót plébánosa, RENDA Ferenc (1848–1909), Szete plébánosa, RÉ-
PÁS József (1874–1929), aki Dunaszerdahelyen, Udvardon és Kőhídgyar-
maton  káplánkodott,  RÉVAY  József  (1880–1938?),  Drahóc  plébánosa,
Csitaj adminisztrátora, RÉVÉSZ Ferenc (1899–1961), Pered, Zsigárd plébá-
nosa, RIBÁNY Imre (1858–1901), aki a pozsonyi Szent Márton-dómban is
káplánkodott, a műfordító RIBÁNY Olivér (1848–1929), Pered plébánosa.

RICHTER János (1872. február 8., Igló, Szepes m. – 1934. május
18., Komárom, Nyitra m.) plébános, politikus. Iglón járt gimnázi-
umba, a teológiát Szepeskáptalanban végezte. 1894. június 29-én
szentelték  pappá.  Káplán  volt  Zázriván,  Nagybobrócon (1895),
Liptószentmiklóson  (1896),  Turdossinban,  Szepesbélán  (1898).
Nagyfalu adminisztrátora, majd plébánosa (1900), 1914-ben pe-
dig átvette az Esztergomi Főegyházmegye, és Ipolyszakállos plé-
bánosa lett. Szepességi német volt, nem tudott szlovákul, de hun-
garus patriotizmussal védelmezte a szlovákok nyelvi jogait. Ezért
helyezte Párvy püspök szlovák települések plébániáira. Türelmes
nemzetiségpolitikai  álláspontjának  is  köszönhetően  1910–1918
között Alsókubin választókerület országgyűlési képviselője volt,

3 Adatai bizonytalanok, mert például Kékkő település nincs Szlovákiában.
4 Kézikönyvünk Vágújhely adata hibás. A mai Žiar nad Hronom Szentkereszt, Barsszentkereszt

312



Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

és mint ilyen előmozdította Pavol Országh Hviezdoslav tagságát
a Kisfaludy Társaságban. Részt vett Árva megye társadalmi életé-
ben,  sőt  Turdossinban  fogyasztási  szövetkezetet  alapított.  1918
után szembefordult a csehszlovák állammal. 1925–1934 között a
Magyar  Nemzeti  Párt  szenátora  lett  Érsekújvár  képviseletében.
1926 decemberében felfüggesztették, de a következő évben felol-
dották  a  felfüggesztést.  1927-ben  Ipolyszakállos  plébánosaként
ment nyugdíjba. A mi kézikönyvünk nem tud kulturális-politikai
tevékenységéről, a szlovák felfüggesztéséről. Hviezdoslav-vonat-
kozása a magyar szakirodalomban nem ismeretes. Munkásságá-
nak közös feldolgozása a legelső feladatok egyike. 

Műve: Alsó-Kubin országos képviselőjének beszéde a választó-
jogi kérdésben 1917. jún. 26-án (Budapest 1917).

Irod.: VÁRADY G., in Árvamegyei almanach (Alsókubin 1912);
Szepesi Hírlap (1934. máj. 26.);  POTEMRA, Michal,  Prejavy sup-
remácie maďarských vládnucich kruhov v politickom živote Slo-
venska v r. 1901–1914 [A magyar uralkodó körök szupremációjá-
nak megnyilvánulásai Szlovákia életében 1901–1914 között], in
Historický časopis (1980) 66, 72; MKL XI, 614 (Viczián János);
Lexikón... 1157–1158 (Ľubomír V. Prikryl).

RIMELY Károly (1825. február 4., Esztergom – 1904. január 12.,
(Garam)Szentbenedek, Bars m.)4 püspök, egyháztörténész. Esz-
tergomban (1836),  majd a  pozsonyi  Emericanumban végezte  a
gimnáziumot, a filozófiát 1840-től Nagyszombatban, a teológiát
1842-től pazmanitaként Bécsben. Ott szentelték pappá 1848. júni-
us 21-én. Kisegítő káplán lett Dömösön, 1849-ben Buda-Kriszti-
navárosban. 1850-től a Pázmáneum prefektusa. 1852-től az esz-
tergomi szemináriumban egyháztörténetet és jogot tanított. 1860-
ban a Pázmáneum rektorhelyettese, 1865–1870 között megbízott
rektora volt. 1865-től magyar nyelvre és irodalomra tanította Ru-
dolf trónörököst, Gizella és Klotild főhercegnőt.  1867. március
16-án Pozsonyban őrkanonok, 1870-ben lekéri apát. 1886-ban a
budapesti egyetem teológiai karának tanára, a bécsi egyetem cím-
zetes tagja. 1889-ben Pozsonyban városi plébános, 1892-ben pá-
pai kamarás, 1893. május 23-tól besztercebányai püspök. A Ma-
gyar Történelmi Társulat alapító tagja. Szentelése augusztus 27-
én történt a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban, amelynek

formában volt használatos, 1893-ban magyarították Garamszentkeresztre. Lásd: MAJTÁN, Milan,
Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997) (Bratislava 1998) 351.
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épületét pozsonyi plébánosként áldozatkészen gondozta. Fél év-
százados papi jubileumán a Ferenc József-rend nagykeresztjét és
a király saját  kezű üdvözlő levelét  kapta. Igen értékes forrásul
szolgál a mai Szlovákia és Pozsony egyház- és művelődéstörténe-
téhez, ezért fontos életművének közös feltárása.

Művei: 1. Egyházi beszéd szent István király ünnepén...  (Bécs
1861).  2.  Historia  collegii  Pazmaniani,  quam  ex  tabulariis
conscripsit (Viennae 1865).  3.  Egyházi  beszéd ...  szent  István,
Magyarország első apostoli királyának ünnepén... (Bécs 1865). 4.
Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensi ad S. Marti-
num ep.olim Salvatorem Instar  manuscripta  (Posonii  1880).  5.
Egyházi beszéd, melyet ünnepélyes beiktatása alkalmából megyé-
je híveihez intézett  (Pozsony 1893).  6.  Az esztergomi Nagybol-
dogasszony... (Besztercebánya 1900).

Cikkeiből: 1.  Dömös, történeti adatok után,  in  Családi Lapok
(1853).  2.  A pozsonyi  közművelődési  egyesület  ülésén  mondott
beszéde, in Magyar Állam (1884). 3. Rudolf trónörökös nevelteté-
séről, in Vasárnapi Újság (1896) 51.

Irod.:  MKL XI,  625  (Viczián  János);  Lexikón...  1158–1159
(Vojtech Strelka); HAĽKO, Jozef – KOMORNÝ, Štefan, Dóm. A po-
zsonyi Szent Márton-székesegyház (Szülőföld Kulturális, Sport és
Örökségvédelmi Egyesület, NKA, [Szombathely] 2016) 55–56.

Nem került a  Lexikón...-ba RIPPER István (1885–1947?), Csúz, Bajcs plé-
bánosa, RÓNAI János (1894–1937), Kálna plébánosa, RONCHETTI Antal
Etele (1841–1922), Rohó plébánosa, a szlovákul is beszélő RONKAY (Ra-
ufstein)  Antal  (1880–1943),  aki  Vittencen és  Nagyszombatban káplánko-
dott, ROSZBORY János (1823–1896), Báhony plébánosa, a Bazini Esperes-
kerület  esperese,  ROSZIPÁL  Antal  (1862–1927),  Grinád  plébánosa,  a
Szenci Espereskerület esperese.

ROSZIVAL István (1844.  augusztus 4.,  Kisvárad,  Nyitra  m.  –
1916. szeptember 1., Esztergom)5 esztergomi kanonok, író, politi-
kus. Esztergomban végezte a gimnáziumot, a bölcsészetet Nagy-
szombatban, a teológiát a pesti egyetemen, a Központi Papnevelő
Intézet  hallgatójaként.  1868.  augusztus  2-án  szentelték  pappá.
Stomfán volt káplán, majd adminisztrátor (1870, 1873), később
plébános (Pozsony) Besztercén és a Stomfai Espereskerület espe-

5 A Lexikón... adatai hiányosak és pontatlanok. Elhalálozásának dátuma ott 1899. május 24.
6 1913-ban magyarították Felsőradosra.
7 Mindkét lexikon bizonytalan. Beke Margit papi szolgálati adatai megbízhatóak. A szlovák lexi-
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rese. 1877-ben teológiai doktor lett. 1887-ben Perbete plébánosa,
az Udvardi Espereskerület esperese, 1888-ban Tardoskedd plébá-
nosa és az Érsekújvári Espereskerület esperese. 1889-től eszter-
gomi kanonok, 1891-ben pécsváradi apát, 1893-tól az esztergomi
szeminárium  rektora.  1893-ban  az  Országos  Katolikus  Tanítói
Segélyalap elnöke.  1881–1892 között  a  stomfai,  majd a várnai
választókerület  országgyűlési  képviselője.  Liberális  programját
Prohászka Ottokár kifogásolta, ezért lemondott szemináriumi rek-
torságáról. Egyértelműen hungarus patrióta volt, szlovák válasz-
tókerületekben szerzett mandátumot, és szlovák nyelvű prédikáci-
ója  is  jelent  meg,  ugyanakkor  a  Nemzeti  Politika című  lap
munkatársa is volt (1884). Fiatal korában versei is jelentek meg.
Ő is közös feldolgozásra vár, adatai mind a magyar, mind a szlo-
vák kézikönyvben hiányosak, hibásak. 

Művei: 1. Theses ex universa Theologia in Universitate Hunga-
rica (Posonii 1877). 2. Pamiatke posvätenia chrámu Božeho v Zo-
hori [A zohori templom felszentelésének emlékezete] (Esztergom
1898). 

Irod.:  PROHÁSZKA Ottokár,  Roszival  kanonok  Kiszuca-Újhe-
lyen, in Az igazság napszámában (Prohászka Ottokár Összegyűj-
tött Munkái XXI) (Budapest 1929) 34; MKL XI, 717 (Viczián Já-
nos); Lexikón... 1168 (Vladimír Gregor).

Nem került a szlovák lexikonba ROSZIVAL Mihály (1874–1907), Nyitra-
pereszlény adminisztrátora, ROSZNÁKY Károly (1842–1900), Nagysurány
plébánosa, aki bizonyára szlovákul is pasztorált,  ugyanígy ROVENSZKY
István (1865–1929), Radosóc6 plébánosa, a Sasvári Espereskerület esperese,
a szintén valószínűleg szlovákul is pasztoráló ROZIM József (1876–1953),
aki a selmecbányai evangélikus líceumban és Szakolcán volt hittanár, ROZ-
MANITH Béla  (1865–1904?),  aki  többek  között  Naszvadon és  Galántán
káplánkodott,  RÓZSA  József  (1842–1906)  pozsonyi  kanonok,  RÓZSA-
VÖLGYI László (1919–1987), aki Somorja káplánjaként kezdte papi pályá-
ját, ROZSHÁZY István (1830–1901), aki Zselízen is káplánkodott.

RÚČKA, Štefan (1825. december 24., Nagyszombat – 1904. au-
gusztus 17., Nagykosztolány, Nyitra m.) tábori lelkész, történész,
publicista. Gimnáziumi tanulmányait a nagyszombati bencéseknél
végezte, a bölcsészetet és a teológiát Nyitrán.7 1849. január 6-án

kon (Vladimír Prikryl) nem is tud arról, hogy Rúčka a Nyitrai Egyházmegyéből került az eszter-
gomiba. A mi lexikonunk szlovák adatai egyszerűen használhatatlanok, a szlováké rendkívül hiá-
nyosak. A további problémák említésétől eltekintünk.
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szentelték pappá. Káplánkodott többek között Thurzófalván, Va-
laszkán, adminisztrátor volt Kisjeszenen. Tábori lelkésszé nevez-
ték ki, de tífuszt kapott és leszerelt. 1874-ben adminisztrátor Al-
sóbotfalun. 1878-ban az Esztergomi Főegyházmegyében Drahóc
adminisztrátora lett, ahonnan 1902-ben nyugdíjba vonult. A szlo-
vák nemzetté válás katolikus vonalának meghatározó alakja. Kü-
lönösen jelentős munkássága a Szent Adalbert Társulat létrehozá-
sában,  szlovák  katolikus  periodikumok  szerkesztésében.
Életművének feldolgozásával a szlovák egyháztörténet is adós.

Művei: 1.  Všenauka kresťansko-katolická v 655 kázňach ne-
deľných ... od Antona Palšoviča  [Általános keresztény-katolikus
tanítás 655 vasárnapi prédikációban ... Anton Palšovičtól] (Átdol-
gozás), in Poklady katateľského rečníctva...  [A hitszónoklás kin-
csei] (v Budíne 1858). 2. Trnawa čili historicko-miestopisný nás-
tin ...  tohoto sl.  kr.  mesta slovenského a stručný opis zámku a
pánstva Frajsstackého...  [Nagyszombat vagyis ... e szlovák sza-
bad királyi város történeti-helytörténeti rajza és a galgóci várkas-
tély és uradalom rövid leírása] (v Skalici 1868). 3. Krátky výklad
nedeľných a sviatočných i príležitostných Evangelií [Vasárnapi és
ünnepnapi,  valamint  alkalmi  evangéliumok rövid  magyarázata]
(Skalica 1884).

Tanulmányaiból:  1.  Pamätňejšie  kalvária  v  zemi  uhorskej
[Emlékezetesebb kálváriák Magyarhon földjén], in Domová pok-
ladnica I (1847) 139–141. 2. O lhostejnosti čili chladnosti ve vě-
cech víry  [A közömbösségről vagyis a hidegségről a hit dolgai-
ban], in Poklady kazateľského rečníctva I (1849–1851) 131–137.
3. Kerá je pravá spasitedlná víra? [Melyik az igazi üdvözítő hit?],
in  Cyrill a Method (a továbbiakban: CM) I (1850). 4.  Otevřený
list na R. strany staroslovenčiny [Nyílt levél az ószlovák nyelv R.
oldalairól], in Slovenské noviny II (1850) 48. 5. Slovanská politi-
ka [A szláv politika], in CM III (1852) 28. 6. Chudoba a almuž-
na. Návrhy o tom, jako by se dala včilejší chudoba lodi našeho
[A szegénység és az alamizsna. Javaslatok arról, hogyan lehetne
népünk nyomorát megállítani vagy legalább mérsékelni], in CM
III (1855) 8–9. 7.  Kde máš hledať prameň nakazenosti terajšej?
[Hol kell keresned a mostani romlottság forrását?], in Katolícke no-
viny VII (1855) 10–11. 8.  Pápež a cirkev, náboženství a knězství
[A pápa és az egyház, a vallás és a papság], in CM (1856) 30–52. 9.

8 A szlovák lexikon adata szerint. A hosszú életű jezsuita munkásságáról a mi kézikönyvünk alig
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Naše slovenské reálne gymnasium  [A mi szlovák reálgimnáziu-
munk],  in  Slovenské  noviny I  (1858)  69.  10.  Autonomia  kath.
Cirkve v Uhrách a katolícko-autonomičné voľby  [A magyarhoni
Katolikus egyház autonómiája és az autonómia-választások],  in
CM (1869) 20. 11.  Názvoslovie náboženské u Slovanov  [Vallási
elnevezések a szlávoknál], in CM (1870) 15. 12. Národnie piesne
[Népdalok], in Sborník Matice slovenskej (1870) 20–21. 13. Dob-
ročinnosť Jeho Eminencie p. kardinála Simora a verejná vďaka
naša [Őeminenciája Simor bíboros jótéteménye és a mi nyilvános
köszönetünk], in Katolícke noviny XI (1880) 12. 

Irod.:  WAGNER József,  A Nyitra-egyházmegyei papság irodal-
mi működése. 2. rész, in Magyar Sion (1890) 383; BUDAY, Jozef,
Vývoj slovenského katolíckeho časopisectva [A szlovák katolikus
folyóiratok  fejlődése],  in  Katolícke  Slovensko 471;  HANAKOVIČ

103, 109 és 137; Lexikón... 1176–1177 (Vladimír V. Prikryl).

Nem található a szlovák lexikonban RUDOLF Béla (1829–1897), Muzsla,
Deménd,  Vámosladány  plébánosa,  RUDROFF  Béla  (1875–1938),  Récse
plébánosa,  a  Szentgyörgyi  Espereskerület  esperese,  RUMMEL  Rezső
(1893–1965), Dunaszerdahely plébánosa, folyóirat-kiadó.

S

Hiányzik a Lexikón...-ból SÁFÁR (Šafár) Ferenc (1888–1952), aki Szomo-
lány  plébánosa  volt,  és  szlovákul  is  pasztorált,  SÁFÁR  (Šafár)  József
(1868–1947), az előbbi fivére, aki Csári adminisztrátora volt.

SAHULČÍK, Vendelín SJ (1887. december 13.,8 Oszada, Árva m.
– 1972. május 31., Předhradí u Skutče, Csehország) politikus, író.
Elemi és polgári iskolába Námesztón járt, a teológiát Esztergom-
ban és Budapesten végezte. 1910. június 6-án szentelték pappá
Esztergomban. Sopornyán és a Hont megyei Nádason lett káplán.
1922-ben a budapesti Szent István Kórház lelkésze volt, beiratko-
zott az egyetem teológiai karára, és Stomfán káplánkodott. 1914-
től 1919-ig Nádas adminisztrátora, Zichy néppártjának funkcio-
náriusa  volt.  1919-ben  Ipolyságon  Hont  megye  főispánjává
választották,  s  ebben  a  tisztségben  szervezte  a  honti  régió

tud valamit, ezért a címszó a Lexikón... alapján készült.
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csehszlovák  közigazgatását.  A  Magyar  Tanácsköztársaság  alatt
halállal  fenyegették.  Főispánként  aláírt  néhány halálos  ítéletet.
Ezért is lépett be Nagyszombatban a jezsuita rendbe, Lengyelor-
szágban  filozófiát  végzett,  majd  Innsbruckban  teológiát.  Jézus
Szíve tiszteletét terjesztette főként munkások között. Rendi elöl-
járói vitái miatt Rózsahegyre helyezték, ahol 12 évig működött.
1945-ben egy prédikációja miatt hat hétre börtönbe került. 1949-
ben elöljárói a Rózsahegy melletti Rybárpole-ra helyezték, ahon-
nan politikai okokból Vojtaššák püspök a lőcsei kórházba mene-
kítette. 1950-ben Podolinba internálták. Öt évig szerzetes nővérek
lelkiatyjaként működött Csehországban, ahol 1970-ben gyémánt-
miséjét is ünnepelte. Halálos ágyán visszavették a Jézus-társaság-
ba. Újságcikkeket is írt, és fordítással is foglalkozott.

Irod.: Lexikón... 1191–1192 (Ján Letz).

Nem került a szlovák lexikonba SALÁTA Károly (1874–1927), Magyarbél
plébánosa, SALGÓ János (1828–1893), akinek a szlovák nyelv nem tudása
miatt  le kellett  mondania plébánosságáról Deménden, és végül Nagysalló
plébánosa lett.

SÁNDORFI,  Eduard  (1869.  április  5.,  Bossác,  Trencsén  m.  –
1936. január 6., Verbóc, Nyitra m.) szlovák nemzeti elkötelezett-
ségű politikus, publicista. 1888-ban Skrabanek nevét Sándorfira
változtatta.  1892-ben  fejezte  be  teológiai  tanulmányait  Nagy-
szombatban,  és  abban  az  évben  pappá  is  szentelték.  Pályáját
Pobedimben kezdte káplánként, majd 1899–1905 között a buda-
pesti szlovákok körében tevékenykedett hitoktatóként. Józsefvá-
rosban megalakította a Katolikus Kört, hogy a szlovák munkások
kevésbé kapcsolódjanak be a szocialista munkásszervezetekbe. A
Katolikus  Néppárt  támogatta  a  nemzetiségek  igényeit,  s  ennek
keretében  működött  Sándorfi  is.  A  párt  programját  képviselő
Kresťan [A Keresztény] c. lapot ő maga szerkesztette. 1902-ben a
Budapesti Katolikus Munkáskör elnöke lett. Ő indította a  Posol
Svätého Antona [Szent Antal Hírnöke] c. folyóiratot is. 1905-től
Verbó adminisztrátoraként működött, élénk közéleti, publiciszti-
kai tevékenységet folytatott.

Cikkeiből: 1. Robotnícka otázka [A munkáskérdés], in Kresťan
(a továbbiakban: K) (1899) 25. sz. 2. Bratské slovo k domácemu

9 A szlovák lexikon szerint január.

318



Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

lekárovi [Testvéri szó a háziorvoshoz], in K (1899) 45. sz. 3. Pieseň
vysťahovalca [A kivándorló éneke], in K (1900) 5. sz. 4. Páni libe-
ráli sa smejú [A liberális urak nevetnek], in K (1900) 7. sz. 5. Spol-
ky miernosti [A mértékletességi egyesületek], in K (1900) 10. sz. 6.
Našim  bratom  evanjelikom!  [Evangélikus  testvéreinkhez!],  in  K
(1900) 14. sz. 7.  Gróf Ferdinand Zichy v Ríme  [Zichy Ferdinánd
gróf Rómában], in K (1900) 18. sz. 8. Vysťahovanie národa [A nem-
zet kivándorlása], in K (1900) 20. sz. 9.  Položenie kresťanstva v
Uhorsku [A kereszténység helyzete Magyarhonban], in K (1900) 21.
sz. 10. Národohospodárska politika liberálov [A liberálisok nemzet-
gazdasági politikája], in K (1900) 23. sz. 11. Boj proti svätému krížu
[Harc  a  szent  kereszt  ellen],  in  K  (1900)  23.  sz.  12.  Slovo  k
pešťanským rodákom  [Egy szó a pesti  atyafiakhoz],  in  Slovenský
denník (1900) 84. sz.

Irod.:  KOVÁCS Anna,  A szlovákok élete és kultúrája Budapes-
ten  a  dualizmus  korában  (Budapest  2006)  100–101,  104–105;
MKL XI, 859 (Viczián János); Lexikón... 1308–1309 (Ján Letz).

SÁNDORFI Nándor (1863. március 9.,  Bossác,  Trencsén  m.  –
1921. február 2.,9 Lopassó, Nyitra m.) esperes plébános, archeoló-
gus,  publicista,  Eduard  Sándorfi  bátyja.  Trencsénben  és  Nagy-
szombatban járt gimnáziumba, Esztergomban érettségizett, ott vé-
gezte a bölcsészetet és a teológiát. Harmadéves korában elnökének
választotta a Magyar Egyházirodalmi Iskola. 1886. május 30-án
szentelték pappá. Stomfai és szomolányi káplánkodás után 1890-
től Alsólopassó plébánosa. Archeológiai,  történelmi,  művelődés-
történeti  tanulmányokat,  ismeretterjesztő cikkeket  publikált  papi
működésének helyeiről, legnagyobb részt magyar nyelvű periodi-
kumokban. Andrej Kmeť10 ezt  szemére vetette, valamint azt  is,
hogy a szomolányi régészeti anyagot budapesti múzeumnak adta.
Kerámiagyűjteményét már a Szlovák Múzeumi Egyletnek, egy ré-
szét a nagyszombati Szent Adalbert Társulatnak juttatta. Etniku-
mához ragaszkodó, de teljesen hungarus/uhorský meggyőződésű
volt.  Munkássága mindkét mai nemzeti kultúránk szerves része,
közös kincse. 

Tanulmányaiból: 1. A haluziczi román templom, in Egyházmű-
vészeti  Lapok (1884)  108–114,  139–145.  2.  Adalékok  Pöstyén
műemlékeihez, in uo. 243. 3.  Adalékok a haluziczi román temp-

10 Bővebben: KÄFER I., Lexikonok békességszolgálati lehetősége VI, in Magyar Sion (2015) 217–220.
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lom történetéhez, in uo. 353-356. 4. Trencsén város műemlékei, in
uo. (1885) 138–146, 166–174, 203–209. 5. A trencséni nyomdák
története 1636–1663, in Vágvölgyi Lap (1885). 6. A vagyóczi XV.
századbeli templom, in Egyházművészeti Lapok (1886) 17–22. 7.
A  növendékpapok  önképzésének  szükségessége,  in  Tájékoztató
(1886) 13. 8. A szomolányi kántortanítók javadalmazása a XVII.
és XVIII. században, in  (Regéczy) Kalauz (1888) 131. 9.  A régi-
séggyűjteményekről, in  Nagyszombati Hetilap (1889). 10.  Nagy-
szombat befolyása Szomolányra a XVI. században, in uo. (1889).
11. A szomolányi őstelepről, in Archeológiai Értesítő (1889) 420–
423,  (1890)  66–71.  12.  Stomfavidéki  régiségek,  in  uo.  (1889,
1890). 13. Egy trencséni címerről, in uo. (1890) 366–368. 14. A
csejtei őstelepről,  in uo. (1892) 245. 15.  Adatok a dejthei habá-
nok történetéhez, in Nagyszombati Hetilap (1890) 26. 16. Közép-
kori sírleletekről Ocskón,  in  Archeológiai Értesítő (1895) 256–
259. 17. Pusztaveszi őstelep, in uo. 282. 18. A szomolányi ásatá-
sok, in uo. (1896) 109–118.

Irod.:  KLČO,  M.,  Dolný  Lopašov  1394–1994  [Alsólopassó
1394–1994] (Dolný Lopašov 1994);  POLLA, B.,  Archeológia na
Slovensku v minulosti [A régészet Szlovákiában a múltban] (Mar-
tin  1996)  232–235;  MKL XI,  859  (Viczián  János);  Lexikón...
1309 (Emil Kačala).

Nem található a szlovák lexikonban SANDRIK József (1853–1915), aki Ga-
ramújfalun kezdte papi szolgálatát, SANKOVITS László (1869–1936), Csi-
pár plébánosa, SÁNTHA Ágoston (1813–1903), Bát plébánosa, SANTHÓ
Károly  (1818–1906)  pozsonyi  kanonok,  SÁRHEGYI  (Sztrecskó)  Lajos
(1853–1909),  a  szakolcai  főgimnázium  tanára,  SÁRMIR  János  (1849–
1912), Csejkő plébánosa.

SASINEK, Jozef (1894. február 25., Vradist, Nyitra m. – 1950.
március 22., Pozsony)11 középiskolai tanár, levéltáros, történész.
A budapesti egyetem teológiai karán végezte a teológiát 1913–
1918 között. 1918. május 17-én szentelték pappá. Kápláni szolgá-
lati helyei: Ürmény, Garamújfalu (1920), Egbell, ugyanitt, majd
Pozsony-Blumenthalban adminisztrátor (1922). 1922. október 23-
tól a pozsonyi Állami Koedukált Tanítóképző hittanára. Felügyel-
te és segítette az elemi és polgári iskolák pedagógiai munkáját,

11 Mivel kézikönyvünk keveset és hibásan tud róla, a szócikk nagyrészt a Lexikón... alapján készült.
12 Kézikönyvünk adatai  hibásak.  A szakolcai Sasinek-család tagja  lehetett,  aki  magyarosította
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gyakran volt érettségi elnök. A Vojtech Tuka elleni perben 1929-
ben a vád oldalán tanúskodott, amiért a magyar sajtó támadta, a
szlovák egy része védte. A Tuka-párti állami és egyházi tényezők
beavatkozására felmentették tanári állásából, és 1934-ben Dojcs,
majd Haszprunka plébánosa lett. 1940-ben nyugdíjazták. 1943-tól
a pozsonyi városi levéltárban dolgozott, ahol elsősorban a pozso-
nyi szlovák katolikus és evangélikus papok tevékenységével fog-
lakozott, valamint a várostörténet szlovák vonatkozásait kutatta.
Gazdag kéziratos hagyatéka a városi levéltárban van. Kutatásait
nagybátyja,  Franko Víťazoslav Sasinek munkássága nyomán is
végezte.  Életműve  igen  fontos  hungarikum  is,  mind  történeti,
mind gyakorlati szempontból. A húszas években a tanítóképzés-
ben magyar nyelven is oktatott.

Műve: Slovenskí reprezentanti duchovného života Bratislavy v
XVI. a XVII. storočí [A XVI–XVII. századi Pozsony szellemi éle-
tének szlovák reprezentánsai],  in  Slovenská Bratislava I (1948)
61-157.

Irod.: Lexikón... 1200–1201 (Ľuboš Kačírek).

Nem található a szlovák lexikonban SASVÁRI (Schott) István (1914–1975),
aki Gútán káplánkodott, és 1945-ben kiutasították Csehszlovákiából, SAS-
VÁRI (Sasinek) János Nílus (1875–1929),12 aki 1898-ban Sárisápon is káp-
lánkodott,  majd  1924-ben  Bikszárdon.  Nincs  a  Lexikón...-ban  SCHATZ
Miklós  (1892–1933),  aki  Érsekújváron és Komáromban káplánkodott,13 a
minden bizonnyal szlovákul pasztoráló SCHIKUTA Milkós Rezső (1889–
1961),  Nagylévárd  plébánosa,  SCHILL József  (1883–1945),  Baka  admi-
nisztrátora, SCHIMACZIUS Adolf (1830–1905), aki Pozsonyban, a Szent
Márton-székesegyházban  is  káplánkodott,  SCHLICK  István  (1840–1907)
esztergomi kanonok, aki 22 évig a nagyszombati főgimnázium igazgatója és
a szeminárium rektora volt, SCHNIERER Ignác (1824–1893), Holics plébá-
nosa,  aki  bizonyára  szlovákul  pasztorált,  SCHNITZLER  Sándor  (1877–
1949), Szentmihályfa plébánosa, SCHOBER Ede (1841–1905), Újvároska
plébánosa, SCHREIBER Aladár (1869–1926), Ipolyság plébánosa, a minden
bizonnyal szlovákul is pasztoráló SCHRUTTA Károly (1857–1909), Nahács
plébánosa,  SCHULZ  Nep.  János  (1808–1896)  nagyszombati  kanonok,
SCHURMANN József (1862–1915), Assakürt plébánosa, SCHUSTER Alfréd
(1864–1907),  Keszegfalva  plébánosa,  a  szlovákul  is  pasztoráló  SCSEPKÓ
József  (1893–1937),  Vistuk,  Érsekújvár  plébánosa,  SEBESTHA  Ottó

nevét.
13 Szélakna nevű település Szlovákiában nem ismeretes.
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(1871–1914?),  Szomolány  káplánja,  nagyszombati  gimnáziumi  tanár,
SEBŐK Ferenc  (1899–1966),  (Duna)Vajka  plébánosa,  SELLYEI  János
(1879–1938), Zsigárd plébánosa, a Pereszlényi Espereskerület esperese, a
valószínűleg szlovákul is pasztoráló SENIGLA József (1875–1909), Újvá-
roska adminisztrátora, SENKÁR Sándor (1911–1978?), Szentmihályfa ad-
minisztrátora.

SERÉDI Jusztinián (Szapucsek György) (1884. április 23., Deáki,
Pozsony m. – 1945. március 29., Esztergom) esztergomi érsek, bí-
boros,  prímás.  Európai  színvonalú  kánonjogász  volt.  Hungaro-
szlovakológiai vonatkozása csak édesapja neve, származása és az,
hogy szülőfaluja a mai Szlovákia területén van.

Irod.: Lexikón... 1222 (Vojtech Strelka); BEKE Margit (szerk.),
Esztergomi érsekek 1001–2003  (Budapest 2003) 389–393 (Erdő
Péter).

Nincs a szlovák lexikonban SEYLER Károly (1851–1922), Bajcs plébánosa,
az Érsekújvári Espereskerület esperese, SEYLER Nep. János (1836–1904),
Bart  plébánosa,  a  felfüggesztett  SIKORSZKY  István  (1873–1906?),  aki
Nagytapolcsányban káplánkodott, SILHÁNYI János (1842–1893), a lipótvá-
ri (Újvároska) fogolyjavító intézet lelkésze, SIMKÓ János (1869–1926), Fü-
zesgyarmat,  majd  Szete  plébánosa,  SIMKÓ  Károly  (1872–1944),  Füzes-
gyarmat plébánosa, az Érsekújvári Espereskerület esperese, SIMON Lajos
(1868–1936),  (Csallóköz)Csötörtök  plébánosa,  SIMON  Rudolf  (1912–
1975?), Bős adminisztrátora, SIMONFFY Ede (1821–1893), Kolta plébáno-
sa, SIMOR József (1810–1892), a nagyszombati szeminárium rektorhelyet-
tese,  SIMOR László (1860–1938) párkányi  esperes,  SIMOR Mór (1849–
1933), Nagycétény plébánosa, az espereskerület esperese, SIMUTH Lajos
(1898–1938?), Szenográd plébánosa, SINGHOFFER Mihály (1852–1896),
Lozornó plébánosa, SINKÓ János (1900–1985), (Csallóköz)Csötörtök bör-
tönviselt plébánosa, SINKÓ József (1861–1921) nagyszombati gimnáziumi
igazgató, SIPOSS Antal Félix (1870–1941), Udvard plébánosa, SKADRA
János  (1855–1927),  Garamkövesd  plébánosa,  a  valószínűleg  szlovákul  is
pasztoráló  SKARDA  József  Mária  (1847–1911),  Sándorfa  plébánosa,
ugyanígy SKODA János (1875–1926), aki Nemcsény plébánosa volt. Nem
található  a  Lexikón...-ban  SKRÁBIK  Oszkár  (1892–1938?),  Galgóc,
Nagysurány  káplánja,  Detrekőszentmiklós  adminisztrátora,  SKRIVANEK
Mór (1836–1912), Szokolóc plébánosa, a Szomolányi Espereskerület espe-

14 Minden bizonnyal Korosról van szó, amit Nyitrakorosra módosítottak.
15 A szócikk a szlovák lexikon adatai alapján készült.
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rese, aki valószínűleg szlovákul is pasztorált, a lengyel születésű, szlovákul
is pasztoráló SKRZYPIECZ József (1872–1934), aki Koroson14 is káplánko-
dott, SKVARENINA Antal Anasztáz (1864–1907?), aki utoljára Pobedény-
ben káplánkodott.

ŠOHAJDA, Ignác15 (1858. szeptember 11., Szakolca, Nyitra m. –
1926. április 4., Nagysúr, Pozsony m.) szlovák egyházi író, espe-
res plébános. Szakolcán és Esztergomban járt gimnáziumba, ott
végezte a teológiát is. 1882. március 19-én szentelték pappá. Ho-
licson és Nagysúron káplánkodott,  aztán Nagykosztolány admi-
nisztrátora  lett  (1888),  majd  Alsószőllősé  (1889).  1896-tól
Nagysúr plébánosa, 1918-tól esperes. Igen fontos hungaroszlova-
kológiai adat szlovák katolikus énekeskönyvének esztergomi ki-
adása, ami 1924-ben Nagyszombatban is megjelent.

Műve:  Katholikus énekkönyv  [Katolícky spevník] (Esztergom
1900).

Cikkei,  prédikációi:16 1.  Alojsia  Lateau,  in  Katolícke  noviny
(1881) 2. 2. Z hlbokého úpadku vyslobodený [A mély elesettség-
ből kiszabadítva], in uo. (1881) 5–7. 3. Kto neverí nesmrteľnosť
duše, a večnosť, nebude pracovať pre nebe [Aki nem hiszi a lélek
halhatatlanságát és az öröklétet, nem fog az égnek dolgozni], in
Kazateľňa (1886) 199–202. 4. Sv. Imrich, panenské knieža uhors-
ké [Szent Imre, a szűzi magyar herceg], in Pútnik svätovojtešský,
Kalendár (1887) 35–39. 5. Porada a podvody čertov [Az ördögök
tanácskozása és csalásai], in uo. 93–97. 6. Životopis sv. Alžbety,
dcéry  Andreja  II.  kráľa  uhorského [Szent  Erzsébet,  II.  András
magyar király leányának élete], in uo. (1888) 42–47. 7.  Dopisy
[Levelek], in Kráľovna sv. Ruženca (1891).

Irod.:  RIZNER 234; MKL XII, 193 (Viczián János);  Lexikón...
1137–1138. 

Nem került a szlovák lexikonba a szlovákul pasztoráló SOKÁ József (1894–
1947?) (Nyitra) Pásztó 1940-ben felfüggesztett, majd feloldozott plébánosa,
SOLYMOSSY Dezső (1886–1963), Ekecs, Alistál, Csáb plébánosa, a Nagy-
szombati Apostoli Adminisztratúra felmentett levéltárosa, SŐTÉR Xav. Fe-
renc (1830–1912), Tornóc plébánosa,  a  valószínűleg szlovákul pasztoráló
SPALIK János (1877–1913), Nemcsény,  Udvarnok káplánja, SPANNEN-
BERG János (1870–1909), a pozsonyi Szent Márton-székesegyház káplánja,

16 RIZNER, L. V., Bibliografia písomníctva slovenského… do. r. 1900 (Martin 1929) szerint.
17 Mivel kézikönyvünk alig tud róla valamit, az egész szócikk a Lexikón... szerint készült.
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♦ ♦ ♦    K Ä F E R  I S T V Á N

SPECZIÁR Lajos (1821–1903),  a Pozsony megyei Taksony plébánosa,  a
minden bizonnyal szlovákul is pasztoráló SPORHER László (1867–1921),
Szered káplánja, Alsóvogyerád adminisztrátora, az úgyszintén valószínűleg
szlovákul is pasztoráló SPRINGER István (1832–1920), Széleskút plébáno-
sa, SPULLER Gyula (1852–1942), Garamszőllős plébánosa.

ŠROBÁR, Jozef17 (1873. december 4.,  Liszkófalva, Liptó m. –
1946.  szeptember  22.,  Pozsony)  kanonok,  szlovák  politikus,
Vavro Šrobár fivére. Rózsahegyen és Nagyszombatban járt gim-
náziumba, a teológiát Esztergomban végezte. 1896. június 28-án
szentelték pappá. Három évig az Aranyosmarót melletti Apátiban
káplánkodott,  majd  1900-tól  Kesztölcön,  ahol  az  érvényes  tör-
vény ellenére szlovákul tanította a hittant, szlovákul prédikált és
gyóntatott.  A községben hitelszövetkezetet  alapított  és  15  évig
vezette.  1919-ben a magyar  bolsevikok túszként internálták,  és
halállal  fenyegették.  Kiszabadítása  érdekében  fivére,  Szlovákia
teljhatalmú minisztere Komáromban titokban találkozott Kun Bé-
lával. Szabadulása után Garamújfalun pasztorált, ahol támogatta a
szövetkezeti mozgalmat, és terjesztette a szlovák nemzettudatot.
Fivérétől eltérően Szlovákia autonómiájáért dolgozott, tíz évig a
Hlinka Szlovák Néppárt szűkebb bizottságában. A Szlovák Liga
Iskolai Maticájának tagjaként a szlovák iskolák terjesztésén fára-
dozott  a  magyarlakta  vidékeken és külföldön, különösen Bécs-
ben. 1939–1941 között a Szlovák Liga elnöke volt, 1928–1939
között  a  szlovák  cserkészet  vezetője,  1938-ban  országgyűlési
képviselő. Mandátumáról 1945. március 12-én mondott le. 1945.
április 30-án Csehszlovákia szétverésének és kollaborációs tevé-
kenység vádjával letartóztatták, de gyenge egészségi állapota mi-
att szabadlábra helyezték. Életének jelmondata – „A legjobb be-
tétkönyv  a  szegények  tenyere,  mert  ezekért  a  betétekért  az
Úristen jobb kamatokat fizet, mint a bankok” – szellemében fi-
gyelemre méltó volt szociális érzékenysége. Számos újságcikket
is írt, és ismertterjesztő előadásokat tartott.

Irod.: Lexikón... 1347–1348 (Róbert Letz).

Nincs a szlovák lexikonban STAMPAY Ferenc (1867–1931), Kisgyarmat
plébánosa, STAMF Rezső (1886–1945), aki Érsekújváron is káplánkodott.

18 A Lexikón... nem tud róla, ezért a szócikk a mi kézikönyvünk szerint készült.
19 Valószínűleg a Nyitra megyei Podolla (ma Podolie) településről van szó. Életének feltárása kö-

zös kutatásaink feladata.
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Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

ŠTEFANEC, František18 (1893. november 21., Tuhina, Trencsén
m. – 1959. március 19., Madunic, Nyitra m.) szlovák esperes plé-
bános.  1918.  január  21-én  szentelték  pappá  a  Székesfehérvári
Egyházmegye címére, de 1921-ben az Esztergomi Főegyházme-
gye átvette,  és  Podoljére  került.19 1924-ben Nagyszombatban a
Szent Adalbert Szeminárium spirituálisa, 1925-ben biblikus tanár,
a gimnazisták spirituálisa. 1932-ben zsinati vizsgáztató, 1935-ben
a  Csejtei  Espereskerület  esperese.  1938-ban  pápai  kamarás,
Madunic esperes plébánosa.

Nincs a szlovák lexikonban ŠTEFÁNIK Lipót (1908–1959), (Bars)Füss plé-
bánosa,  STEFANOVICS  Béla  János  (1881–1945?),  Egyházfa  plébánosa,
STEFANOVICS  János  Félix  (1854–1938?),  Alsórécsény  plébánosa,
STEFFEL Nándor (1935–1904), Oszuszkó20 plébánosa, STEFUNKA Dezső
János (1863–1907), a lipótvári javítóintézet lelkésze, STÉGER Imre (1823–
1893), Ipolyság plébánosa, STEGLIK Károly (1834–1917), Felsőzéle plébá-
nosa,  STEINHÖFER Gyula  (1849–1911),  a  pozsonyi  Szent  Márton-dóm
káplánja,  (Nyitra)Újlak  plébánosa,  STEINHÜBEL  Ambrus  (1863–1919),
Kemence  plébánosa,  a  Kemencei  Espereskerület  esperese,  STEKLÁCS
Nikodém (1866–1938), a ma Nagyszombathoz tartozó Moderdorf21 plébáno-
sa, STIBLÓ Ágoston (1868–1953), Bát, Óbars plébánosa, STIEBER Vince
(1841–1924) Nagyszombati kanonok, SULLAY Rezső (1839–1896), Spáca
plébánosa,  SULYOK  László  (1915–1990),  aki  Ekecsen  is  káplánkodott,
SÜTŐ Ákos (1885–1927?), Udvard káplánja, SÜTTEŐ István (1825–1893),
Egeg plébánosa, aki minden bizonnyal szlovákul is pasztorált.

20 A magyarított Aszós eredeti neve.
21 Vágmagyarád eredeti neve.
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A kötet a felső-magyarországi városszö-
vetség és ezen belül is leginkább Bártfa 
példáján mutatja be annak a folyamatnak 
a főbb állomásait, amely révén ez a térség 
a reformáció, majd az azt követő felekezet-
szerveződés egyik legjellegzetesebb hazai 
példájává vált. A mellékletben az egyes fe-
jezetekhez kapcsolódó táblázatok mellett 
a tárgyalt téma szempontjából olyan lé-
nyegesebb latin és német nyelvű források 
fordításai is helyet kaptak.

Guitman Barnabás

HIT, HATALOM, HUMANIZMUS
Bártfa reformációja és művelődése
Leonhard Stöckel korában

276 oldal, puhafedeles
Ára: 2800 Ft

384 oldal, puhafedeles. Ára: 2800 Ft

A kötet az országos politikában részt vevő pa-
pok és szerzetesek tanulmányozásával egy 
olyan politikai csoport tevékenységére szeret-
né felhívni a figyelmet, amelyet eddig szinte 
teljesen mellőzött a magyar parlamentariz-
mus történetének kutatása. A helyszín az or-
szággyűlés, a főszereplő pedig az ún. alsótáb-
lai klérus. Politikai tevékenységük vizsgálata 
során eddig jószerével ismeretlen látószögből 
nyerhetünk betekintést az országgyűlés 18. 
századi működésébe.

FORGÓ ANDRÁS

EGYHÁZ, RENDISÉG, POLITIKAI KULTÚRA
PAPOK ÉS SZERZETESEK A 18. SZÁZAD ORSZÁGGYŰLÉSEIN




