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Lexikonok békességszolgálati lehetősége

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

XI.

SZ

Nem került a szlovák lexikonba SZABADOS Gyula (1916–1978?), Balony,
Negyed adminisztrátora, SZABÓ Elek Jakab (1857–1900), 1894-ben Kékkő
plébánosa, SZABÓ János (1871–1909), Tótgurab plébánosa, a szlovákul is
pasztoráló SZABÓ Jenő (1900–1945?), Kesztölc adminisztrátora, Budapest-
Józsefváros káplánja, Ekel plébánosa, SZABÓ József (1811–1895), Hrussó,
Pereszlény adminisztrátora, SZABÓ Károly (1821–1899), Királyrév plébá-
nosa, SZABÓ Kristóf Gyula (1870–1950), aki Udvardon és Muzslán káp-
lánkodott,  SZABÓ Lajos  (1895–1970),  aki  Garamkövesd,  Ipolyszakállos,
Galgóc, Ürmény káplánja volt, a politikai börtönviselt SZABÓ Lajos (1910–
1995), Naszvad plébánosa, SZABÓ Lajos (1911–1963), aki Szőgyénben is
káplánkodott, SZAHOTA János (1849–1899), a Szenti Espereskerület espe-
reshelyettese, elemi iskolai felügyelő, SZAIFF János (1855–1902), Ipolyfö-
démes, (Nyitra)Egerszeg plébánosa, SZAKÁCS Győző (1862–1926), Léva
plébánosa, a szintén Léván káplánkodó SZALAY Jenő (1913–?), SZALVA
Dezső (1878–1941), Ógyalla, Garamkövesd plébánosa, a minden bizonnyal
szlovákul is pasztoráló SZAMEK Károly (1869–1905), Kisbáb plébánosa,
SZÁRAZ József  (1911–1961),  Naszvad plébánoshelyettese,  a  fiatalon el-
hunyt SZARKA István (1894–1917), aki Szered káplánja volt, az ugyancsak
egészen fiatal SZATKÓ József (1868–1893), Modor káplánja, SZATKÓ Jó-
zsef Ágoston (1892–1965), Alsódiós plébánosa, SZECSÁNYI Gyula (1851–
1923), (Komárom)Szentpéter plébánosa, az Udvardi Espereskerület espere-
se, SZECSÁNYI Vilmos (1821–1905), Nagytapolcsány plébánosa, az espe-
reskerület  esperese,  SZECSEY  Ferenc  (1860–1900),  Felsőtúr  plébánosa,

1 Az I-X. rész a Magyar Sion 2013. évfolyamától folyamatosan jelent meg.

23

MAGYAR SION. ÚJ FOLYAM XII. / LIV. (2018/1) 23–44.



♦ ♦ ♦    K Ä F E R  I S T V Á N

SZEDER Sándor (1863–1938), Búrszentgyörgy plébánosa, a Morvaszentjá-
nosi Espereskerület espereshelyettese, SZEGHY László (1842–1904), Det-
rekőcsütörtök  plébánosa,  Szobotist2 adminisztrátora,  SZÉKESSY  János
(1868–1922),  Zsély  adminisztrátora,  SZÉKESVÁRY  Imre  (1851–1917),
Köbölkút  plébánosa,  SZELECZKY István Kamill  (1866–1902),  Naszvad,
Udvard, Hidaskürt káplánja. 

Különösen helye  lenne a  Lexikón…-ban SZEMERÉNYI (Semmelweis)
Károlynak (1813–1898), aki Ógyalla plébánosa és pozsonyi kanonok volt.
Nem szerepel  SZENDREY János  Fulgencius  (1869–1912),  Detrekőszent-
miklós  káplánja,  Detrekőcsütörtök  adminisztrátora,  Galánta  káplánja,
SZENTGYÖRGYI András (1891–1938),  Selmecbánya  káplánja,  (Nyitra)-
Egerszeg, Vágszerdahely3 plébánosa, SZENTGYÖRGYI Imre (1866–1911),
Nagyölved káplánja, SZENTIRMAY (Stibló) Lajos (1888–1945), Nagymá-
cséd plébánosa, SZÉP Lajos (1864–1927), (Csallóköz)Kürt plébánosa, SZI-
KORA  Jenő  (1897–1965),  Ógyalla  plébánosa,  SZILÁGYI  Jenő  (1826–
1903), Nagyemőke plébánosa. 

Mindenképpen  helye  lenne  a  szlovák  lexikonban  SZILÁNYI  Ferenc
(1833–1907) pápai prelátusnak, aki nagyszombati érseki helynök, esztergo-
mi kanonok volt, és alapítvánnyal támogatta a pozsonyi egyetemet. Nem ke-
rült a szlovák lexikonba SZILÁRDY (Stark) Albin (1839–1893), Deménd
plébánosa, SZILAVECZKY János (1834–1903), Farnad plébánosa, SZILY
Vince  (1894–1936),  Nagyemőke  plébánosa,  SZIMELY  Gusztáv  (1862–
1914),  Szimő plébánosa,  a  tragikusan elhunyt,  börtönviselt  SZITÁS Béla
(1920–1947?),  Búrszentmiklós  káplánja,  SZITNYAY  (Smelik)  Ignác
(1848–1897),  (Nyitra)Bajna káplánja,  SZKLADÁNYI Ákos (1912–1981),
aki szlovákul is pasztorált Budapest-Terézvárosban,4 SZKOKÁNEK József
(1848–1923), (Komárom)Szentpéter esperes-plébánosa, a bizonyára szlová-
kul  is  pasztoráló  SZLÁVIK  József  (1824–1896),  Felsőatrak  plébánosa,
SZLOBODA Lajos (1883–1933?), Jác, Unin5 káplánja, SZMUTNY Rezső
(1868–1955), Dubova,6 Dévény plébánosa, a bizonyára szlovákul is paszto-
ráló  SZOKOL  János  (1855–1914),  (Vág)Szentkereszt  plébánosa,  SZOL-
CSÁNYI Ernő (1914–1945?), Nagymagyar káplánja, SZOMBATH József
(1891–1938?), lévai hittanár, Madunic7 plébánosa, a Nagykosztolányi Espe-
reskerület  esperese,  a  felszentelése  után  elhunyt  SZONTÁG  Pál  (1872–
1896), Naszvad káplánja, SZŐCS Béla (1912–2001), Ógyalla plébánosa, aki
sokat foglalkozott a szlovákiai fiatal magyar katolikusokkal (KALOT, KA-
LÁSZ), SZŐKE Kázmér (1877–1927), Csicsó plébánosa, SZÖRÉNYI Gyu-

2 Ószombat eredeti magyar neve.
3 Alsószerdahely eredeti magyar neve.
4 Kézikönyvünk szerint elsajátította a szlovák nyelvet is. Ezt odahaza is megtehette, hiszen gyer -

mekkorában Sóskúton erre volt lehetősége. Annál is inkább, mert édesapja kántortanító volt a
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la (1862–1933), Cseklész plébánosa, SZÖVŐ László (1915–1945), Szentmi-
hályfa káplánja, Ipolyság hitoktatója, SZTACHOVICH János (1835–1925),
Bánkeszi plébánosa, SZTANCSEK István (1866–1895), Privigye lelkésze,
SZTANKOVICS Ferenc (1898–1958), Gúta, Garamkövesd káplánja, a bizo-
nyára szlovákul is pasztoráló SZTASEK János (1864–1931), Széleskút plé-
bánosa, Holics adminisztrátora, SZTOLLÁR Tamás (1883–1938), (Nyitra)-
Újlak plébánosa, SZTOPKA János (1865–1916), ugyancsak (Nyitra)Újlak
plébánosa,  SZTRAKA Gáspár  (1895–?),  a  modori  tanítóképző  hittanára.
SZTRAKA József (Krakován, 1863–1938?) szlovák forrásokban nem talál-
ható.8 Nincs a  Lexikón…-ban SZTREHÁR Dezső (1901–1951?) kanonok,
Bátorkeszi plébánosa, Kosút adminisztrátora, a biztosan szlovákul pasztorá-
ló SZUCHÁNY József (1874–1934), Alsódiós plébánosa, a Szomolányi Es-
pereskerület  esperese,  SZUCSÁN  József  (1874–1953),  Bogdanóc,  Nagy-
szombat  plébánosa,  SZUHÁNY  István  (1874–1953),  az  Udvardi
Espereskerület esperese, SZÜCSY Győző Géza (1867–1938) pozsonyi ka-
nonok, SZÜLLŐ Rezső (1912–1982), Alsószemeréd, Boldogfa plébánosa,
SZŰCS József (1845–1910), Csiffár, Helemba plébánosa, ugyanígy SZYL-
LABA Emil (1876–1946), a pozsonyi Kék templom első papja.

T

Nem került a szlovák lexikonba TAGÁNYI Alajos (1845–1931) nagyszom-
bati kanonok, TAKÁCS György (1876–1934), Varbó plébánosa, TAKÁCS
Pál  (1904–1945?),  Szete,  Magyardiószeg  plébánosa,  TAKÁTS  György
(1878–1954), aki Udvardon, Muzslán, Zselízen és Ekecsen is káplánkodott.

TALČÍK, Jozef9 (1830. május 11, Szakolca, Nyitra m. – 1897.
május 5., Máriavölgy, Pozsony m.) népművelő, egyházi író. Esz-
tergomban végezte a teológiát,  és 1856. július 27-én szentelték
pappá.  Sellyén,  Csesztvén,  Pudmericen káplánkodott.  1863-ban
először Máriavölgy adminisztrátora, majd plébánosa lett. Augusz-
tus 12-i kinevezése után 31-én iktatták be. Igen lelkes pap volt,
különösen nagy Mária-tisztelő. Plébániáján vallásos egyesülete-
ket alapított, bevezette a májusi ájtatosságokat. 1875-ben a vihar
tönkretette a templom harangjait. Saját eszközeiből újakat készít-
tetett, majd 1877-ben az egész kegytemplomot felújíttatta eredeti

kétnyelvű faluban.
5 Nagyúny eredeti magyar neve.
6 Cserfalu eredeti magyar neve.
7 Vágmedence eredeti magyar neve.
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gótikus  stílusában.  Erőteljesen  ellenállt  a  magyarosításnak,  de
mindvégig  megőrizte  a  híres  búcsújáróhely  háromnyelvűségét.
Támogatta a szegényeket, népszerűsítette a gyümölcstermesztést
és a méhészetet, mezőgazdasági szakkönyveket fordított német-
ből és magyarból. Védte a környék természeti és kulturális érté-
keit.  Alapító tagja és körzeti megbízottja, majd bizottsági tagja
volt a Szent Adalbert Társaságnak, 1894-től a Nagyszombati Ér-
seki  Főszentszék  bírója.  Életművének feldolgozása sürgető fel-
adat, hiszen háromnyelvű kiadványainak nyelvi elemzése hozzá-
járulás a ma is közkedvelt zarándokhely történetéhez.

Műve:  Pamiatka  500-ročného  jubilea  chrámu pútnického w
Mariethálu konaná dňa 8-ho septembra 1877 [A máriavölgyi za-
rándoktemplom  500  éves  jubileumának  emléke]  (w  Trnawe
1877) 15 o. (szlovákul, magyarul és németül).

Ének: Ó, Mária! Panna Thálska [Trnava, 3 nyelven].
Cikk:  Údolie  Mariánske  [Máriavölgy],  in  Katolícke  noviny

(1875) 22-24.
Irod.: Lexikón… 1365 (Ľubomír V. Prikryl).

Nem került a szlovák lexikonba TALDA János (1841–1904), Hidegkút plé-
bánosa,  TANOS Árpád (1895–1930?),  aki  Léván  káplánkodott,  TAPOL-
CSÁNYI Gottfried (1856–1903?), Ólehota adminisztrátora, TARÁNY Ist-
ván (1874–1949) hittanár, aki Privigyén és Podolinban is tanított.

TAREK, Michal10 (1889. szeptember 28., Vágújhely, Nyitra m. –
1941. május 19., Pozsony) plébános, pápai kamarás. 1912. június
23-án szentelték pappá. Káplán volt Ürményben, Verebélyen és
Szentendrén. 1914-től tábori lelkész és a Nemzetközi Vöröske-
reszt  munkatársa  Jeruzsálemben,  Svédországban,  Dániában,
Oroszországban és Ukrajnában.  1918-tól  Jablonicán  és Miaván
káplánkodott. 1920–1927 között Gajár, majd utána Pobedim, Ta-
polcsány  plébánosa,  esperes  volt.  Szervezte  a  Nagyszombati
Apostoli Adminisztratúra ifjúsági mozgalmát, amit minden plébá-
nián  igyekezett  bevezetni.  1929-től  a  Szent  Adalbert  Társaság
igazgatóbizottságának tagja volt, 1935-ben pápai kamarási címet
kapott. A Közel-Keleten, Észak-, majd Kelet-Európában tett uta-

8 Lehetséges, hogy kézikönyvünk névrokonával keveri, mert jelzett műve ennek munkája. Vö. Le-
xikón… 1822-1823.

9 A szócikk főként a szlovák lexikon alapján készült, mivel kézikönyvünk adatai hibásak és rend-
kívül hiányosak. A szlovák lexikon viszont nem közli tanulmányainak helyét és szentelésének
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zásai élményeit számos cikkben foglalta össze a Pútnik svätovoj-
tešský [Szent Adalbert Zarándok] c. periodikumban.

Irod.: Lexikón… 730-731 (Emil Kačala).

Nem  szerepel  a  szlovák  kézikönyvben  a  bizonyára  szlovákul  pasztoráló
TASKY  János  (1845–1899),  Viszoka,  majd  (Pozsony)Závod  plébánosa,
THURÁNSZKY  Hermann  (1811–1896)  nagyszombati  kanonok,  TICHY
Antal  (1838–1900)  pozsonyi  kanonok,  TIHANYI  Aurél  László  (1890–
1932),  Vághosszúfalu,  Kolpak  adminisztrátora,  TIHANYI Ferenc  (1920–
1992?), Fenyőkosztolány plébánosa, TOLDY Béla (1864–1933) nagyszom-
bati gimnáziumi hittanár, a konviktus rektora, a bizonyára szlovákul paszto-
ráló TOLLER Gábor (1844–1899), Szenic plébánosa, TOMA István (1881–
1938), Muzsla plébánosa, nagyszombati szentszéki tb. ülnök.11

TOMÁNEK, Florián12 (1877. május 2.,  Búrszentpéter, Pozsony
m. – 1948. március 25., Pozsony) politikus, lapszerkesztő, publi-
cista. Nagyszombatban és Pozsonyban járt középiskolába, a teo-
lógiát  Bécsben  és  Esztergomban  végezte.  1903.  június  14-én
szentelték pappá. Működését a Szepesi Egyházmegyében kezdte.
Káplánkodásának  helyei:  Csimhova,  Nagyfalu,  Lokca,  Hibbe,
Poprád,  Márkusfalva.  Mindenütt  aktívan  dolgozott  a  szlovák
nemzeti ügyért, és egyetértett Andrej Hlinkával. Ezért Párvy püs-
pök ideiglenesen felfüggesztette, majd Zázrivára helyezte káplán-
nak. 1907-ben Hrustinban, 1908-ban Alsóruzsbachon működött.
1912-ben a Pozsony melletti Károlyfalva plébánosa lett. Az Or-
szágos Katolikus Néppártban és a Szlovák Néppártban politizált.
Az  1910.  évi  országgyűlési  választásokon  Lévay  báró  kortese
volt, aki megválasztása után nagy összeget adott a Ľudové noviny-
nak. A szociáldemokraták és a liberálisok ezt megvesztegetésnek
bélyegezték  a  kormány  részéről.  A  Szlovák  Néppárt  bírósága
1911. november 19-én megrótta a korteskedés kiadásait meghala-
dó összeg átvételéért. A katolikus–evangélikus sajtóvita nyomán
Tománekot el kellett volna bocsátani a Ľudové noviny szerkesztő-
ségéből, de a Slovenský denník ezt megakadályozta. 1912 novem-
berében a Szlovák Nemzeti Párt nemzeti indexre tette a  Ľudové
novinyt. Tománek 1913 júliusától a Szlovák Néppárt alapítója és
pénztárosa volt. Dolgozott a bécsi szlovák katolikusok között is.

idejét, valamint kápláni beosztásait.
10 A szócikk a magyar és a szlovák kézikönyv adatainak egyeztetésével készült.
11 Kézikönyvünk Tokod adata nyilván tévedés.
12 Korának egyik legjelentősebb papi személyisége volt. Mivel kézikönyvünk szinte semmit nem
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1918-ban Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Tanács tagja lett, és ki-
nevezték a prágai Forradalmi Nemzetgyűlés küldöttének. Egyide-
jűleg  ismét  bekapcsolódott  a  Szlovák Néppárt  tevékenységébe.
Ferdinand Jurigával főleg Nyugat-Szlovákiában terjesztette az au-
tonómia-programot. 1919. augusztus 17-én letartóztatták és Illa-
vára internálták. Szabadulása után 1920-ban és 1925–ben a Szlo-
vák Néppárt  képviselőjévé  választották.  A Hlinka-féle  Szlovák
Néppárt Domobrana szervezete országos bizottságának tagja lett.
Jurigával együtt ellenszenvvel figyelte Vojtech Tuka befolyásá-
nak  erősödését  a  pártban,  és  1929-ben  a  végrehajtó  bizottság
mindkettőjüket kizárta. 1929-ben a Jurigával megalapított ellen-
zéki Szlovák Néppárt választási kudarca után felhagyott a politi-
zálással. 1945-ben a cseh katolikusokkal együttműködve önálló
szlovák katolikus pártot akart létrehozni, ami már nem valósulha-
tott meg.

Igen aktív publicisztikai tevékenységet folytatott. 1910–1911-
ben és 1919–1920-ban a Slovenské ľudové noviny felelelős szer-
kesztőjeként cikkek százait közölte a lapban, ahol parlamenti be-
szédei is megjelentek.

Művei: 
Színmű: Na dedine u richtára [A falusi bírónál], in Slovenské

ľudové noviny (1912. július 26., augusztus 23.).
Rövid prózák: Aký otec, taký syn [Amilyen az apa, olyan a fia];

Na  fašiangy  [Farsangra],  in  Slovenské  ľudové  noviny (1912,
1913).

Népdalok: Naše piesne o vojne [Dalaink a háborúról]; Vojens-
ké piesne [Katonadalok], in Ľudové noviny (1915, 1916).

Irod.:  SIDOR, Karol,  Andrej Hlinka  (Bratislava 1934);  ŽUFFA,
Cyril  –  VONTORČÍK,  Emil,  Slovensko  na križovatke európskych
dejín  [Szlovákia az európai történelem keresztútján] (Bratislava
1997) 65-66; Lexikón… 1389-1390 (Róbert Letz).

Nem található a szlovák kézikönyvben TOMANN József (1853–1894), Al-
sórakonca plébánosa, TOMANOVICH Ferenc (1841–1903), Dercsika, Fel-
bár plébánosa, TOMECSEK Mihály (1856–1907), Dojcs plébánosa, TON-
HAISER Mihály (1873–1956),  Nagysalló,  Léva plébánosa,  TÓTH Alajos
(1892–1945?),  (Vág)Hosszúfalu  adminisztrátora,  TÓTH  Árpád  (1868–
1905?)  nagyszombati  gimnáziumi  tanár,  a  Csehszlovákiából  kiutasított
TÓTH Béla (1917–1974?), Ipolyfödémes plébánoshelyettese, TÓTH Hilár

tud róla, szócikkünk Róbert LETZ Lexikón…-beli összefoglalása alapján készült.

28



Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

(1911–1941)  lévai  hitoktató,  a  Csehszlovákiából  kiutasított  TÓTH Ignác
(1883–1959),  Felsőtúr  plébánosa,  TÓTH  István  (1830–1901),  Alsóvárad
plébánosa, TÓTH István (1892–1916?), (Nyitra)Újlak káplánja, TÓTH Ist-
ván Zoltán (1905–1984),  Ebed plébánosa, párkányi  esperes, TÓTH Márk
(1856–1917), Kolta plébánosa, TÓTH Zsigmond (1875–1934), Újbars admi-
nisztrátora, TÖLGYESSY Jenő (1873–1942), Vásárút plébánosa, a szlová-
kul is tudó TÖTTÖSSY Miklós (1881–1967), aki Modor káplánjaként kezd-
te  papi  munkáját,  TRAGOR  Ferenc  (1829–1895)  Kopcsány,  Péterfalu
plébánosa, TREBATICZKY Ernő (1885–1966), (Nyitra)Pereszlény esperes-
plébánosa, TREBITZKY Ferenc (1873–1916), Pozsonypüspöki, Garamkö-
vesd  plébánosa,  a  bizonyára  szlovákul  pasztoráló  TRESZKONY  Jenő
(1887–1935),  Modor  esperes-plébánosa,  TROCH  Pál  (1872–1945),  Tak-
sony13 plébánosa,  a  szlovákul  is  pasztoráló  TURCSÁNYI Albert  (1850–
1927), Nagysurány plébánosa, TURCSÁNYI Mátyás (1822–1913), Komját
plébánosa, TURCSEK István József (1851–1918), Pobedény, Ciffer plébá-
nosa,  TURY  Lajos  (1914–1990),  aki  Udvardon  kezdte  papi  működését,
TYUKOSS Ev. János (1870–1948), a Somorjai Espereskerület esperese.

U

Nem szerepel a Lexikón…-ban UDVARY Ferenc (1892–1959), (Nyitra)Pe-
reszlény plébánosa, UHLÁRIK István (1873–1953), aki Naszvadon is káp-
lánkodott, UHLARIK János (1860–1904) nagyszombati gimnáziumi tanár,
UHLYÁRIK Jenő (1871–1908) pozsonyi gimnáziumi hittanár, UHRIK Mi-
hály  (1884–1924),  Schweinsbach14 plébánosa,  UJHELYI  Vilmos  (1885–
1938), Rusindol15 plébánosa, UNGER Lajos (1887–1943?), aki Garamkö-
vesden és Modorban is káplánkodott, URBÁN Pál (1867–1922), Felsősipék,
Nagylapás adminisztrátora.

Ü

Nincs a szlovák lexikonban ÜRGE József (1889–1960), Boleráz, Sellye plé-
bánosa, ÜRGE József Sándor (1812–1897) pozsonyi kanonok, ÜRMÉNYI
László (1864–1929) nagyszombati gimnáziumi tanár.

13 Taksonyfalva eredeti magyar neve.
14 Hattyúpatak eredeti helyneve.
15 Rózsavölgy eredeti helyneve.
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V

Nem találjuk a Lexikón…-ban VADÁSZ György (1851–1905) nagyszomba-
ti, majd érsekújvári gimnáziumi tanárt, VADOVICS Aladárt (1911–1977),
aki Garamkövesden is káplánkodott, VALACH Mihályt (1890–1938?), Zo-
hor, (Garam)Németi plébánosát, VALENTA Jánost (1837–1911), aki Gri-
nád adminisztrátora is volt. 

VALÓ Simon (1846. október 2., Nagylehota,16 Bars m. – 1923.
április 12., Pozsony) pozsonyi kanonok, egyházi író.17 Léván és
Esztergomban járt gimnáziumba, a teológiát a budapesti Központi
Papnevelő Intézetben végezte. 1871. július 31-én szentelték pap-
pá, 1876-ban doktorált. Ürményben és Pest-Józsefvárosban káp-
lánkodott. A budapesti Érseki Főszentszék ügyésze volt, 1898-tól
pozsonyi kanonok. Pápai prelátus, címzetes apát. Verseket, elbe-
széléseket, újságcikkeket, jogi tanulmányokat írt.

Műve: Adalékok a budapesti központi papnevelő-intézet törté-
netéhez (Budapest 1896).

Tanulmányaiból:  1.  Katholikusoknak  nem  katholikusokkal  a
szent dolgokban való közlekedésről, in  Religio  (1880) 1/7-12. 2.
A főváros némely közege és a katholicismus,  in  Magyar Állam
(1881) 27. sz. 3. Visszatekintés Simor János bíboros, herczegprí-
más és aranymisés pap tettek- és erényekben gazdag életére,  in
Magyar Állam (1886. okt.–nov.). 4. A Garam-melletti Szentbene-
dek apátságról szóló munkának (Knauztól) megjelenése alkalmá-
ból, in Magyar Állam (1891. jan.). 5. A szoczialismus orvoslása a
modern társadalmakban, in  Katholikus Szemle  (1891). 6.  A po-
zsonyi  társaskáptalan, in  Katolikus  Magyarország  (szerk.  Kiss
János – Sziklay János; Budapest 1902) II, 652-655.

Irod.:  HAĽKO,  Jozef  –  KOMORNÝ,  Štefan,  Dóm.  A  pozsonyi
Szent Márton-székesegyház ([Szombathely] 2016) 115, 290.

Hiányzik a Lexikón…-ból VANEK Imre (1899–1958) érsekújvári hittanár, a
sokat publikáló VARHGA Jenő (1863–1915) párkányi esperes, VARGHA
János (1858–1918) érsekújvári esperes, VARJU Mihály (1887–1942), Nasz-
vad  plébánosa,  VARJÚ  Sándor  (1849–1934),  Palást  plébánosa,  VARJÚ
Vendel (1913–1978?), Nagycsalomja, Párkány adminisztrátora, VASÁK Jó-

16 Nagyülés eredeti magyar neve.
17 A pozsonyi Szent Márton-székesegyház kanonokjaként jeles tudományos és szervezőmunkát is

végzett. Annak ellenére, hogy hungaroszlovakológiai vonatkozásai alig vannak, mindenképpen
helye lenne a szlovák kézikönyvben. A szócikk a mi kézikönyvünk jelentősen rövidített változa-

30



Lexikonok békességszolgálati lehetősége   ♦ ♦ ♦

zsef  (1887–1915)  tábori  lelkész,  Stomfa,  Bazin,  Selmecbánya  káplánja,
VASS Ödön (1862–1910), Zseliz plébánosa, a szlovákul is pasztoráló VÁN-
DOR (Vassicsek) József (1886–1956), aki Kesztölcön, Miaván is káplánko-
dott, és (Pilis)Cséven volt plébánoshelyettes, VÁNYA Xav. Ferenc (1841–
1902) szepesváraljai  prépost, VÁRADI József (1887–1962), Bakabánya18

plébánosa,  VÁRADI Károly (1810–1895),  Nagylót  plébánosa,  VÁRADY
Béla (1884–1953), Nagycétény plébánosa, akinek 1948-ban el kellett hagy-
nia (Cseh)Szlovákiát, VÁRAY Nep. János (1841–1915), Óbars plébánosa,
VÁVRA Ágoston (1880–1938),  Dejte  adminisztrátora,  diószegi plébános,
VÁZSONYI  József  (1847–1923),  Dunaszerdahely  esperes-plébánosa,
VÉGH László  (1914–1964?),  Balony,  Kajal  adminisztrátora,  VENDÉGH
András (1869–1933), Zsemlér plébánosa, lévai esperes, VERNER Xav. Fe-
renc (1837–1905), Sissó, Nagyjác plébánosa, VESZELY Ferenc pozsonyi
kanonok, a szlovákul is pasztoráló VESZELY Viktor Géza (1883–1938), aki
Modorban is  káplánkodott,  és  javadalmas pap volt  Nagyszombatban,  VI-
BOR  Gábor  (1868–1943),  (Bars)Cseke,  Alsópél,  Alsóvárad  plébánosa,
VIDA János (1862–1912), (Nyitra)Egerszeg plébánosa.

VIDA Tivadar (1922. február 6., Ipolyság,  Hont m. – 2012. októ-
ber  13.,  Budapest)  káplán,  tiszteletbeli  kanonok.  Pozsonyban
érettségizett 1940-ben. Nem sikerült megszereznie a magyar ál-
lampolgárságot, ezért nem folytathatta Kassán szemináriumi ta-
nulmányait, hanem Pozsonyban, a Szent Cirill és Metód Szemi-
náriumban.  1945.  március  31-én  szentelte  pappá  Michal
Buzalka19 püspök. Papi szolgálatát káplánként kezdte (Pozsony)-
Püspökiben. 1947-ben egy hónapot Csehországba deportált ma-
gyar hívekkel töltött.20 1949-ben Szakolcán káplánkodott,  majd
Nyitrasárfő (1949),  Bozók (1951),  Imely (1953),  Garamkövesd
(1956),  ismét  Nyitrasárfő  plébánosa  lett.  1960 januárjától  nem
működhetett papként. Hárskúton élt, fizikai munkát végzett Pös-
tyénben.  1962-től  Budapesten  élt.  Az  Országos  Orvostörténeti
Könyvtárban  Antall  József  foglalkoztatta.  Fordított  szlovákból,
csehből, lengyelből és más nyelvekből. 1975-ben teológiai dokto-
ri  címet  szerzett.  Élete  és  munkássága  példaértékű  a  magyar–
szlovák egyháztörténetben. A szlovák kézikönyv nem említi, pe-
dig 40 évig ott élt, és másfél évtizeden át szolgált. 

ta.
18 A szlovákiai Pukanec eredeti magyar neve.
19 Lásd: Magyar Sion (2013) 2/240-242.
20 SZTYAHULA László,  A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918–1950 (h.n. 2013)
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VIKTORIN, Jozef Karol (1822. március 12., Zavar, Pozsony m.
–  1874.  július  21.,  Budapest)  plébános,  mecénás,  könyvkiadó,
publicista,  irodalmi-kulturális  szervező.  Elemi,  középiskolai  és
teológiai  tanulmányait  mind  Nagyszombatban  végezte,  utóbbit
1840–1846 között. 1847. február 15-én21 szentelték pappá. Káp-
lán volt Szenicen (1847), Nádason22 (1847–1848). 1848 májusá-
tól decemberéig börtönben volt. Ennek oka mindmáig tisztázat-
lan. Az eljárás 1850-ben is folytatódott ellene. Feltételezhetően
zsidóellenes pogrom résztvevője volt. 1849-től Nádason, 1850–
1852 között Szakolcán, a budai Szent Anna-templomban (1862–
1866), végül Visegrádon lett plébános (1866–1874). Onnan elme-
zevara miatt a budapesti irgalmasokhoz került. Kispap kora óta a
szlovák  nemzeti  művelődés  egyik  kulcsszereplője.  Pest-budai
működése lehetővé tette szervező, kiadói munkáját, küzdelmét az
egységes szlovák irodalmi nyelvért, a szlovák nemzettudat kor-
szerűsítéséért. Szembefordult a turócszentmártoni konzervatívok-
kal. Az ún. Új Szlovák Iskola aktív résztvevője. Ján Palárikkal és
Ján Bobulával a magyarokkal való megbékélésre törekedtek. Le-
fordította szlovákra Eötvös József Egy tót lány az Alföldön c. el-
beszélését.

Művei: 1.  Grammatik der slovakischen Sprache (Lauffer und
Stolp, Pest 1860, 1862, 1865, 1877). 2. Rede, welche bei feierli-
cher Einweihung der Klara-Kreuzes unter den Bergruinen zu Vy-
segrad am 14. Sept. 1869 zum Landvolke gehalten wurde  (Ofen
1869). 3. Visegrád hajdan és most. Egykori királyi vár és székvá-
ros története és leírása, különös tekintettel a várromok megóvá-
sára (Bickel Gusztáv, typ. Bagó, Pest 1872). 4. Ua. németül: Vi-
segrad einst und jetzt… (Pest 1872).

Cikkek: 1. Několik slov o Matici Slovenské [Néhány szó a Ma-
tica Slovenskáról], in Slovenské Noviny (1851) 56. sz. 2. V záleži-
tosti pomníka Hollého  [A Hollý-emlékmű ügyében], uo. (1851)
73.  sz.  3.  Spisovatelům a  kněhkupcům slovenským  [A  szlovák
írókhoz és könyvkereskedőkhöz], uo. (1852) 135. sz. 4.  Louisa
Lesniewska, uo. (1854) 15. sz. 5. Ján Hollý. Životopis [Ján Hollý.
Életrajz], in  Concordia  (1858) 87-132. 6.  Vyšehrad. Opis histo-
ricko-topografický  [Visegrád. Történelmi-topográfiai leírás], uo.
183-192. 7. Výlet do Mehadie a do Belehradu [Kirándulás Mehá-
diába  és  (Nándor)Fehérvárra],  in  Lipa  (1860)  155-212.  8.  Ján

141.
21 Ez esetben a mi kézikönyvünk adata pontos, az egész szócikk azonban hibás és hiányos.
22 Pozsonynádas eredeti magyar neve.
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Kalinčák. Obrázok životopisný [Kis életrajzi kép], uo. (1862) 99-
130. 9.  Výlet na more Jaderské  [Kirándulás az Adriai tengerre],
uo. (1864) 255-275. 10. Myšlienky inojazyčných mužov výtečných
[Kiváló  idegen  nyelvű  férfiak  gondolatai],  uo.  369-392.  11.
Vznešený Jihoslovan o kmene slovenskom  [Egy tekintélyes dél-
szláv  a  szlovák  törzsről],  in  Priateľ  školy  a  literatury  (1860)
23.sz. 

Irod.:  RIZNER, L. V.,  Bibliografia písomníctva slovenského …
do r. 1900  (Martin 1929) VI,  127-128;  Lexikón…  1462 -1463;
GRÓH Gáspár, Jozef Viktorin – Viktorin József és Visegrád, avagy
interetnikus kulturális kapcsolatok egy multinacionális államala-
kulatban, in KÄFER István (szerk.), Rudnay Sándor és kora (Esz-
tergom-Budapest 22007) 169-183; DEMMEL József, Magyar haza,
szlovák  nemzet.  Alkotmányos  szlovák  politikai  törekvések  Ma-
gyarországon (1860–1872) (Kor/ridor Könyvek 5) (Magyarorszá-
gi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba 2016); KAČÍREK, Ľuboš,
Národný život  Slovákov  v  Pešťbudíne  v  rokoch 1850–1875  [A
szlovákok nemzeti élete Pest-Budán 1850–1875 között] (Kor/ri-
dor Könyvek 8) (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete,  Bé-
késcsaba 2016). 

Nem található a Lexikón…-ban VILLMON József (1862–1938), Szentantal
plébánosa, VINCZE Károly (1844–1923) pozsonyi kanonok, a szlovákul is
pasztoráló VIRSIK János (1869–1930), Dévényújfalu plébánosa.

VISZOLAJSZKY Károly (1843. november 3., Érsekújvár, Nyitra
m. – 1929. június 2., Alsószemeréd, Nyitra m.) egyházi író, publi-
cista. A szlovák lexikonokban szerepel, aminek oka csak a mai
Szlovákia területén végzett munkája, de semmiféle egyéb szlovák
vonatkozása  nincsen.  Alsószemeréd  plébánosa,  pápai  kamarás
volt.

Irod.: Lexikón… 1490 (Vojtech Strelka).

Nincs a szlovák lexikonban VITEK Sándor (1902–1975?), Fenyőkosztolány
adminisztrátora,  a  minden  bizonnyal  szlovákul  is  pasztoráló  VLASSEK
Nep. János (1837–1902), Búrszentgyörgy, Morvaszentjános plébánosa.

VODICSKA Imre (1865. március 28., Nagykároly, Szatmár m. –
1943?) lelkész, minisztériumi előadó. 1887. október 16-án szen-
telték pappá Szatmáron. Minden hazai nemzetiség nyelvét tudta,
ezért a miniszterelnökség fordítóosztályán az északi szláv sajtó

33



♦ ♦ ♦    K Ä F E R  I S T V Á N

referense lett.  1905-ben átvette az Esztergomi Főegyházmegye.
1925-től Kanadában lelkészkedett. Javasolta a kormánynak, hogy
az észak-amerikai  szlovákok külön magyar  püspököt kapjanak.
Publicisztikai  írásain  kívül  minden  nyelvből  sokat  fordított.  A
szlovák lexikon nem tud róla.

Nem található a Lexikón…-ban  a valószínűleg szlovákul is pasztoráló VOJ-
TECH János (1864–1907), Istvánfalu plébánosa, VOLFINAU József (1835–
1896) nagyszombati kanonok, a Morvaországban született VOZÁK Ferenc
(1869–1921),  Závada23 adminisztrátora,  VÖRÖS Vince  (1819–1912),  Pe-
reszlény plébánosa, VÖRÖSS János (1890–1966), Tallós 1946/47-ben bör-
tönbe zárt plébánosa.

W

Nem került a szlovák kézikönyvbe WALLOVITS Sándor (1889–1919), aki
Bazinban és Stomfán is káplánkodott. 

WALTER Gyula (1855. február 17.,24 Selmecbánya, Hont m. –
Esztergom,  1929.  június  30.)  esztergomi  kanonok,  pedagógus,
egyházi író. Középiskoláit Esztergomban, a teológiát Bécsben, a
Pázmáneumban  végezte.  Ott  szentelték  pappá  1877.  december
22-én. Börzsönyben lett kisegítő, Komáromban káplán, Szapáry
Gyula gróf pénzügyminiszter családjában nevelő, káplán Érsekúj-
várott, 1882-ben Esztergomban a tanítónőképző tanára. 1883-ban
teológiai  doktor  lett.  1884-től  a  Hittudományi  Főiskola  tanára,
1890-ben  a  tanítóképző  igazgatója,  1893-ban  prímási  titkár,
1896-tól esztergomi kanonok. 1906-ban sasvári főesperes, 1908-
ban ozerói választott püspök, 1921-ban nagyprépost. 1907–1911
között a budapesti Központi Szeminárium rektora, 1928-ban káp-
talani vikárius, esztergomi általános helynök. A Szent István Tár-
sulat Tudományos és Irodalmi Osztályának, a Szent István Aka-
démiának  tagja.  1887-től  a  Magyar  Sion társszerkesztője.
Kifejezett szlovák vonatkozásai nincsenek, szerepeltetése a Lexi-
kón…-ban  esztergomi  főegyházmegyei  főpapként  helyénvaló.
Írásait válogatva foglaljuk össze.

23 Nyitrazávod eredeti magyar neve.
24 A Lexikón… szerint február 16.
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Művei:  1.  Jubileumi emlékfüzér.  Dr.  Majer István … az or-
szágszerte tisztelt István bácsi irodalmi műveinek jegyzéke 1835–
1885. Írói jubileuma alkalmából (Esztergom 1885). 2. Simor Já-
nos bíbornok herczegprímás emlékezete (Esztergom 1891). 3. Az
északi  határon.  Karczolatok  Lubló-Füred  életéből  (Esztergom
1893). 4.  Majer István emléke. Ünnepi beszéd … 1894. márcz.
14.  (Budapest 1894). 5.  Képek a hazai ellenreformáció mozgal-
maiból a XVII. század végén (Budapest 1896). 6. Dr. Knauz Nán-
dor. Emlékbeszéd … 1899. márcz. 5. (Esztergom 1899). 7. Szent
beszéd  a  kereszténység  meghonosítása  és  a  magyar  királyság
megalapítása  kilencszázados  évfordulójának  megünneplése  al-
kalmából. 1900. aug. 20. a budavári Mátyás-templomban  (Esz-
tergom 1900). 8. Szent beszéd. A szent Benedek-rend hazánkban
történt  megtelepedésének  kilenczszázados  évfordulájára  Eszter-
gomban 1901. nov. 3.  mondotta  (Esztergom 1901). 9.  Egyházi
beszéd. Tatovics Kálmán a Szent Sír-rend lovag keresztjével tör-
tént  kitüntetése  alkalmával  Ipolyságon  (Esztergom  1904).  10.
Pöstyénben (Esztergom 1916).

Tanulmányok:  1.  Pázmány  Péter  emléke,  in  Magyar  Állam
(1883) 285. sz. 2. Comenius Ámos János, in Magyar Sion (1892).

Nem szerepel a szlovák kézikönyvben WÉBER Mihály (1888–1939), Szkla-
bonya25 plébánosa, WEISZ Ferenc (1838–1910) nagyszombati kanonok, a
(Cseh)Szlovákiából kiutasított WEISZ Ferenc (1910–1982), Naszvad plébá-
nosa, WIEDERMANN János (1870–1932), Csataj plébánosa.

WIEDERMANN Károly (1875. október14., Magyarbél, Pozsony
m. – 1949. április 29., Esztergom) esztergomi kanonok, egyházi
író.  Teológiai  tanulmányait  1895–1898  között  pazmanitaként
Bécsben végezte. 1898. október 17-én szentelték pappá. 1899-ben
Bajnán káplán, majd Budapesten hittanár. 1906-tól Esztergomban
a teológiai főiskola  tanára.  1916-tól  Naszvad plébánosa.  1919–
1934 között az Érsekújvári Espereskerület espereshelyettese, az
elemi iskolák felügyelője. 1929-ben pápai kamarási címet kapott.
A naszvadi hitelszövetkezet, a helyi magyar kulturális egyesület,
valamint a Vág folyó áradásai ellen létrejött tátsaság elnöke volt.
1939-ben esztergomi kanonok. A szlovák lexikonban hiányosak
életrajzi adatai, a mi kézikönyvünkben viszont a helytörténetiek
nem találhatók.

25 Mikszáthfalva eredeti magyar neve.
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Művei: 1.  Egyházi beszéd Szent Adalbert püspök és vértanú
ünnepére. Mondotta 1909. ápr. 25. az esztergomi érseki főszékes-
egyházban  (Esztergom  1909).  2.  A vallás  lélektana  (Budapest
1911).  3.  A hit  elemzése  lélektani  és  dogmatikai  szempontból
(Esztergom 1911).

Irod.: Lexikón… 1499-1500 (Ján Letz).

Nincs a Lexikón…-ban WILDE József (1902–1945?), Ótura adminisztrátora,
WINKLER Pál (1870–1942), Albár plébánosa, WINTER Ágoston (1834–
1900) pozsonyi kanonok, WOJTEK József (1852–1923), Vágszerdahely es-
peres-plébánosa.

Z

Nem került a szlovák kézikönyvbe ZACHÁR Ádám (1883–1945?), Lekér
plébánosa, ZACHÁR Rezső (1891–1938), Vicsápapáti plébánosa, ZAJAC
Vendel  pápai  kamarás,  Pobedény  plébánosa,  ZAKAR  Vilmos  (1900–
1978?),  Zsemlér  esperes-plébánosa.  ZALESÁK (Zalešák)  Nándor  (1898–
1947) selmecbányai és galgóci hittanár viszont a mi kézikönyvünkbe nem
tartozik,26 a szlovákban pedig nem szerepel. Nem található ott ZALKA Já-
nos (1905–1967?) (Nyitra)Ludány, majd Ipolyfödémes adminisztrátora sem.

ZANDT Ödön (1848. november 16., Pozsony – 1912. november
14., Pozsony) pozsonyi kanonok, plébános. Pozsonyban járt gim-
náziumba és a Seminarium Emericanumban volt kispap. A teoló-
giát Esztergomban végezte. 1872. július 19-én szentelték pappá.
Első kápláni szolgálati helye Szentmihályfa volt. 1878-ban Egy-
házkarcsa adminisztrátora, majd plébánosa lett. 1888–1893 között
az Emericanum spirituálisa és rektorhelyettese. 1893-tól pozsonyi
kanonok,  1905-ben  címzetes  prépost,  pápai  prelátus.  A  Szent
Márton-székesegyhaz  plébánosaként  (1894–)  rendkívül  aktívan
vett részt a pozsonyi katolikus egyesületi és szervezeti életben, a
dóm restaurálási munkálataiban. A Pozsony környéki Népneve-
lők Egyesülete, a Szent Vince Egyesület, a Katolikus Klub elnöke
volt. Néhány évig hitoktató volt Frigyes főherceg pozsonyi udva-
rában.1908-ban pápai prelátus lett.

Tanulmánya:  A kereszténység védelme dióhéjban  I-II, in  Ma-
gyar Sion (1887) 733-743; 812-827 (Karcsai álnéven). 

26 Kézikönyvünk is Hlohovec helységnevet használ a helyes magyar Galgóc helyett.
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Irod.: HAĽKO, Dóm; Lexikón… 1509-1510 (Róbert Letz).

ZÁRECZKY  István  (1913.  április  4.,  Galánta,  Pozsony  m.  –
1995. február 3., Pozsony) pozsonyi kanonok, plébános. A teoló-
giát Pozsonyban, majd Esztergomban végezte, ahol 1939. június
18-án  pappá  szentelték.  Tótmegyeren  (1939–1941),  Sárisápon
(1942–1944),  Nagysurányban  káplánkodott.  1945–1950  között
Nagylég  plébánosa  volt.  Kispap  korában  aktívan  részt  vett  a
Nagyszombati Magyar Egyházirodalmi Iskola munkájában. Elő-
adásokat tartott, verseket publikált és szavalt, szociológiai felmé-
réseket végzett, magyar katolikus tábort szervezett. Részt vett az
ún. „Babakelengye akció” munkájában, amelyet 1944-ben az Ér-
sekújvár és a Magyar Vidék c. lap vezércikkében méltatott. 1949-
ben Mindszenty bíboroshoz fűződő kapcsolatai miatt nyolc hó-
napra kényszermunka-táborba zárták Illaván. 1950–1990 között a
pozsonyi Szentháromság-templom plébánosa volt, és kanonokká
nevezték  ki.  1952-ben  teológiai  doktorátust  szerzett,  1953-ban
egyházi oktatási tanfelügyelő. Ambróz Lazík püspököt kísérte a
II. Vatikáni Zsinaton. A liturgikus megújulás  híve volt, és a kér-
dés legavatottabb ismerői közé tartozott. 1989–1990 között a Ka-
tolícke noviny főszerkesztője. Az ötvenes évektől bekapcsolódott
a „hazafias papok” mozgalmába, amelynek pozsonyi titkárságát
vezette, majd beolvadt a csehszlovákiai papok békemozgalmába.
Az ellentmondásos papi személyiségek közé tartozott. 1968 után
a Pacem in terris mozgalom aktív tagja lett. Ennek ellenére a re-
zsim néhány jeles személyisége bizalmatlan volt vele kapcsolat-
ban, sőt voltak, akik el akarták helyezni Pozsonyból. Ezt főleg az
ifjúság körében végzett munkájával indokolták.

Irod.:  Lexikón…  1511-1512 (Jozef Haľko);  HAĽKO,  Jozef,  A
csehszlovák szakadár katolikus akció: kommunista kísérlet a ka-
tolikus egyház nemzeti egyházzá formálására Csehszlovákiában
(Esztergom-Piliscsaba 2004); SZTYAHULA László, A csehszlováki-
ai magyar katolikus egyház története 1918–1950 (h.n. 2013).

ZÁVODSKÝ,  Jozef  (1870.  március  10.,  Szottina,  Nyitra  m.  –
1940. február 15., Máriavölgy, Pozsony m.) plébános, nemzeti el-
kötelezettségű népművelő. Szakolcán és Esztergomban járt gim-
náziumba,  a  teológiát  az  esztergomi  szemináriumban  végezte.
1895. március 10-én szentelték pappá. Szolgálati  helyei:  Ótura,
1896-től Szenic, Alsókorompa (1897). 1898-tól Korlátkő admi-
nisztrátora,  majd  káplán  Máriavölgyben,  1900-ban  Stomfán,
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1901-től  adminisztrátor,  majd  1911-től  Máriavölgy  plébánosa.
1914-ben háborúellenes és szláv izgatásért két év börtönre ítélték.
Büntetését Pozsonyban és Szombathelyen töltötte. Hodrusbánya
adminisztrátora  lett,  1919–1930 között  Szenic  plébánosa,  majd
haláláig Máriavölgyben élt. Harcias szlovák nemzetvédő volt, és
a hatóságok nem nézték jó szemmel a szlovák ifjúság körében
végzett munkáját. 1919-ben katolikus kört alapított Szenicen, és
kultúrházat  épített.  A  Szent  Adalbert  Társulat  bizottsági  tagja
volt.

Irod.:  LUKÁČIK, Jozef,  Jozef  Závodský  (Senica  1947);
Lexikón… 1517-1518 (Emil Kačala).

ZAYMUS Gyula (1893. május 17., Budapest – 1967. január 25.,
Budapest)  plébános,  prózaíró.  Esztergomi  szeminaristaként  vé-
gezte a teológiát. 1918. július 7-én szentelték pappá. Szlovákul,
németül,  franciául  is  tudott.  Kápláni  és  hitoktató  munka  után
1928-tól  adminisztrátor,  majd  1929–1958  között  Budapest-Lő-
portárdűlő plébánosa volt. Sokat tett a Szent Margit-templom fel-
építéséért.  Számos,  főleg  ifjúsági  regénye  jelent  meg.  Szlovák
nyelvtudása minden bizonnyal családi örökség volt, ezért elemez-
ni  kell  prózai műveinek,  levelezésének,  kapcsolatainak hungar-
oszlovakológiai  vonatkozásait.  Szlovák kézikönyvek nem emlí-
tik.

Nem szerepel a szlovák lexikonban ZELENYÁK János (1860–1929), Lekér
plébánosa, országgyűlési képviselő, ZELINKA Rezső (1870–1908), Alsóra-
konca plébánosa, ZELKY Károly (1882–1927?), Érsekújvár, Ipolyszakállas
káplánja.

ZELLIGER Alajos (1863. június 27., Zohor, Pozsony m. – 1942.
március  27.,  Nagyszombat)  nagyszombati  kanonok,  történész,
bibliográfus. A gimnáziumot Nagyszombatban végezte, a teológi-
át  és  a  bölcsészetet  Esztergomban.  A kánoni  kor  hiánya  miatt
1886. december 16-án szentelték pappá. 1884-ben hitoktató volt
Budapesten. 1889–1897 között káplán Nagyszombatban, közben
1895-ig karkáplán és az akkor megszűnt királyi katolikus tanító-
képző tanára, igazgatóhelyettese. 1891-ben a Katolikus Legény-
egylet elnöke, 1896-ban a Szent István Társulat Tudományos és
Irodalmi  Osztályának  tagja,  1897-től  a  Nagyszombati  Érseki
Helynökség titkára, levéltárosa, szentszéki jegyző. 1904-ben pá-
pai káplán, 1905-ben pápai kamarás, 1909-ben a Katolikus Nép-
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nevelők Egyesületének tiszteletbeli tagja. 1916-tól a nagyszom-
bati Szent Miklós káptalan kanonokja, a székesegyház plébánosa.
1917-ben  érseki  biztos,  mezői  apát.  1918-ban  a  Nagyszombati
Espereskerület  esperese.  Bőkezű  mecénás  volt.  Adakozott  a
nagyszombati  orsolyák  és  a  szegények  internátusa  javára.  A
Szent Adalbert Társulat bizottsági tagja. Életművének feldolgozá-
sa  magyar–szlovák  közös  feladat  fivérével  és  édesapjukkal
együtt.

Művei: 1. Simor János herczegprímás, bíbornok és esztergomi
érsek  vázlatos  élet-  és  jellemrajza  (Budapest  1886).  2.  Eszter-
gomvármegyei írók  (Budapest 1888). 3.  Egyházi  írók csarnoka
(Nagyszombat  1893).  4.  Pantheon  Tyrnaviense (Tyrnaviae
1931).27

Tanulmányok, cikkek az  István Bácsi Naptára,  a Népnvelő,  a
Magyar Állam, a Hazánk, a Figyelő, az Egyházi Közlöny c. perio-
dikumokban, szócikkek a Révai nagy lexikonában és a Pallasban,
valamint a Pozsony vármegye c. monográfiában.

Irod.: Lexikón… 1524-1525 (Ľubomír V. Prikryl).

ZELLIGER Vilmos (1862. május 27., Zohor, Pozsony m. – 1931.
december 27., Budapest) plébános, pedagógus, egyházi író. Besz-
tercebányán és Nagyszombatban végezte a gimnáziumot. A buda-
pesti egyetemen töltött egy év alatt gyorsírástanári diplomát szer-
zett.  A teológiát Esztergomban hallgatta. Nem érte el a kánoni
kort, ezért csak 1884. szeptember 29-én szentelték pappá már bu-
dapesti  hitoktatóként.  1887-ben  Budapest-Terézváros  káplánja,
1915-től  Budapest-Krisztinaváros  plébánosa.  Pápai  káplán
(1903), pápai prelátus (1926), paradicsomvölgyi apát (1922). A
Szent István Akadémia tagja volt. Édesapja igen jelentős szlovák
pedagógiai hagyományát folytatta a magyar oktatásban. 1888-tól
a Népnevelő tanügyi hetilap főmunkatársa, majd felelős szerkesz-
tője. Mintaleckéi jelentek meg a  Katolikus Hitoktatás c. lapban,
számos  pedagógiai  cikke  a  Népiskolai  Tanügyi  Figyelőben,  a
Népnevelőben  és  másutt.  Sok  tankönyv,  oktató-  és  imakönyv
szerzője, munkatársa volt. Szentbeszédeinek kiadásai szintén pe-
dagógusi elkötelezettségét jelzik. Életének feldolgozása öccsével
és édesapjukkal együtt a magyar–szlovák oktatástörténet érdekes
fejezete lenne.

27 Többszörös kiegészítése:  KÄFER, Stephanus –  KOVÁCS, Esther,  Ave Tyrnavia! Opera impressa
Tyrnaviae typis academicis (Budapestini-Strigonii-Tyrnaviae 2013).
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Irod.: Lexikón… 1525 (Ján Letz).

Nem található a szlovák lexikonban ZENTAY (Zelinka) József (1869–?),
aki  1903–1905 között  Verbón működött,  ZIBRINYI Gyula  (1855–1915),
Dunamócs plébánosa, ZIEGLER Béla (1829–1894), Nagymegyer plébáno-
sa, ZLATOS András József (1873–1938?), a Szomolányi Espereskerület es-
perese.

ZLATOŠ, Štefan (1895. január 1., Bohunic, Trencsén m. – 1964.
július 20., Vedrőd,28 Pozsony m.) biblikus, irodalomtörténész. A
gimnáziumot  nagybátyja,  Jozef  Zlatoš  kanonok  támogatásával
végezte.  1919. szeptember 18-án szentelte  pappá Kohl Medárd
segédpüspök  Esztergomban.  Csernoch  János  bíboros  ajánlata
ellenére az egyházmegye Csehszlovákiához csatolt részét válasz-
totta.  1923-ban teologógiai  doktori  címet  szerzett.  Három évig
káplánkodott Szenográdon,29 Garamszentbenedeken (1920), Ba-
zinban, Pozsonyban (Blumentál), valamint a Szent Márton-dóm-
ban  (1920–1922).  1925–1931  között  Nagybresztovány,  1956–
1961 között Vedrőd plébánosa. Pasztorációs munkájában hagyo-
mányőrző népművelő volt, még takarékpénztári funkciót is vál-
lalt. Kiváló szónok volt. 1922-ben a nagyszombati szeminárium-
ban tanított bibliatudományt. 1935/36-ban rektorhelyettes is volt,
majd 1936-ban kinevezték a pozsonyi egyetem hittudományi kara
rendkívüli,  majd rendes tanárának. 1942–1944 között a kar dé-
kánja, prodékánja, pápai kamarás, a Pozsonypüspöki-Somorja Es-
pereskerület  esperese  (1943–1946).  A  Szent  Adalbert  Társulat
bibliai bizottságának és a Katolikus Akadémiának a tagja. A Leg-
szentebb Üdvözítő Leányai Pozsonyi Kongregációjának tartomá-
nyi elöljárójaként megvásárolta a pruszkai kastélyt, felújíttatta, és
a  kongregációnak  ajándékozta.  1948-ban  professzortársaival  a
kommunista rezsim ellen tiltakozva lemondott tanári állásáról. A
kolostorok  likvidálása  után  a  pruszkai  plébániára  húzódott,  de
1951. november 28-án az állambiztonság törvénytelenül elhurcol-
ta azért is, mert megtagadta az együttműködést a békepapi moz-
galommal,  és  visszautasította  kanonoki  kinevezését.  1953-ban
amnesztiát kapott, de három évre megfosztották állampolgári jo-
gaitól. Ekkor nagybátyjánál, Jozef Zlatošnál élt Hosszúfalun. Sa-
ját vagyonából könyvtárának egy részét, 600 kötetet sikerült meg-

28 A mai Bohunice nad Váhom magyar neve Vedrőd.
29 A magyarított helynév eredeti magyar alakja.
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menteni.  Csak  1958-ban  igazgathatta  a  kis  vedrődi  plébániát.
Gyenge egészségi állapota miatt nyugdíjazását kérte, de kérését
nem teljesítették. Szerkesztette a Kultúra, a Duchovný pastier [A
Lelkipásztor] és a Pútnik svätovojtešský [Szent Adalbert Búcsújá-
ró] c. periodikumot. Igen sok cikket, tanulmányt írt. Több európai
és  amerikai  tanulmányútján  széles  áttekintésre  tett  szert  a  kor
egyházi, teológiai irodalmában. Elsősorban a szlovák nemzeti éb-
redés első korszakával, Anton Bernolákkal és követőivel foglal-
kozott.  Elemezte a  szlovák bibliafordításokat.  Főszerkesztőként
maga is részt vett az Újszövetség új fordításában mint a Szent
Adalbert  Társulat  mellett  működő  szentírásbizottság  elnöke.
Munkái  közül  számunkra  különösen  értékes  a  nagyszombati
egyetemmel és Anton Bernolákkal kapcsolatos írása. A szlovák
nemzeti fejlődés lelkes elemzésében ott van a katolikus lelkipász-
tor figyelmeztetése is: II. József reformjai kapcsán nem dicsérhet-
jük  az  uralkodó  ténykedését,  mivel  az  egyházat  megfosztotta
minden jogától,  és  erőszakosan  beavatkozott  olyan  ügybe,  ami
belügy, mint éppen a papnevelés, mégis, akaratlanul e beavatko-
zásnak jó eredményei voltak a szlovák nemzeti ügyben.30 Hun-
garoszlovakológiai  szempontból igen fontos lenne életművének
tanulmányozása,  különös  tekintettel  az  1960-ban  keletkezett
„Kritický rozbor Rázusovho »Odkazu mŕtvych«” c. kézirata kap-
csán.31 

Művei: 1. Ako sa zrodil  druhý slovenský preklad Písma sväté-
ho? [Hogyan született a Szentírás második szlovák fordítása?], in
Ročenka Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave na
študijný rok 1936/37. 2. Písmo sväté u bernolákovcov. Juraj Pal-
kovič a jeho slovenský preklad biblie [A Szentírás Bernolák köve-
tőinél. Juraj Palkovič és szlovák biblafordítása] (Trnava 1939).

Tanulmányok: 1. Katolíci sa budú hlásiť o svoje práva [A ka-
tolikusok ragaszkodni fognak jogaikhoz], in Kultúra (1933) 1. sz.
2. Po slovenskom sviatku [A szlovák ünnep után], in uo. (1933) 7-
8. sz. 3. Či je u nás prebytok inteligencie? [Vajon értelmiségi fö-
lösleg van nálunk?], in uo. (1933) 9. sz. 4. Veni-vidi, Deus vincit,
in uo. 5. Pomer katolíckej inteligencie ku katolíckej akcii na Slo-
vensku  [A katolikus értelmiség viszonya  a  szlovákiai  katolikus
akcióhoz], in Katolícke Slovensko  (Trnava 1933). 6. Na prielome
dejín?  [A történelem fordulóján?], in  Kultúra  (1933) 11. sz. 7.

30 Písmo sväté u bernolákovcov. Juraj Palkovič a jeho slovenský preklad biblie (Trnava 1939) 96.
31 Rázus az 1918–1945 közötti korszak meghatározó nemzettudat-formáló írója, műveinek jelentős

része természetesen hungarikum. A kézirat magyar címe: „A holtak üzenete”.
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Anton Emanuel Timko, in uo. 8. Bernolákovo Tovarišstvo [Berno-
lák Testvérisége] in uo. (1937) 6. sz. 8.  Národná povinnosť slo-
vanská  oproti  Antonovi  Bernolákovi  [Szláv  nemzeti  kötelesség
Anton Bernolákkal szemben], in uo. (1937) 7-8. sz. 9. Životné di-
elo Antona Bernoláka [Anton Bernolák éltetműve], in uo. (1937)
9-10. sz. 10. Židovstvo a kresťanstvo [Zsidóság és kereszténység]
in  Ročenka  Rímskokatolíckej  bohosloveckej  fakulty  Slovenskej
univerzity  (Bratislava  1939).  11.  Zápas  o  Historického  Ježiša
[Küzdelem a történelmi Jézusért], in Svoradov (1940) 7. sz.

Irod.:  DEBNÁR, J.,  Š. Zlatoš – veľká osobnosť biblických vied
na Slovensku [Š. Zlatoš, a szlovákiai bibliatudományok nagy sze-
mélyisége], in Viera a život (1995) 2; Lexikón… 1533-1535 (Ján
Letz); KÄFER István, Nemzet és egyház a szlovák–magyar szelle-
mi összefüggésrendszerben I, in Magyar Sion (2009) 1/22.

Nem  található  a  szlovák  lexikonban  ZLATTNYÁNSZKY  Ernő  (1849–
1913),  Bart  plébánosa,  a  Párkányi  Espereskerület  esperese,  ZLATT-
NYÁNSZKY  Ev.  János  (1841–1918),  Albár,  Újbars,  Muzsla  plébánosa,
ZNAMENÁK  István  (1850–1914)  nagyszombati  kanonok,  szemináriumi
rektor.

ZOMORI (Zberbik) Mihály Zakariás (1867. április 9., Nyitra –
1907. augusztus 22., Léva, Bars m.) plébános, szlovák hitszónok.
1891. december 20-án szentelték pappá a mariánus ferences rend
címére.  1892-től Pozsonyban sekrestyeigazgató,  szlovák ünnepi
és nagyböjti  szónok, hitoktató. 1898-ban az Esztergomi Főegy-
házmegyébe került, ahol Detrekőváralja káplánja, majd plébánosa
lett. A Lexikón…-ban  nem található.

Nincs a szlovák kézikönyvben az állampolgárságától megfosztott ZÓRÁD
Elek (1914–1995?), Gúta, Kálna plébánosa,  ZOVÁNYI (Jánoska) Mihály
(1839–1900) Csúz, Imely plébánosa, ZSÁK (Žák) János (1878–1957), Nad-
lány plébánosa, nagyszombati szentszéki ülnök, ZSÁK (Žák) Lajos (1891–
1945?), Komját, Verebély plébánosa.

ZSEKÓ/ŽEKO, Karol Bernard (1867. november 4., Zsolna, Tren-
csén m. – 1947. augusztus 8., Pöstyén, Nyitra m.) plébános, drá-
maíró, műfordító. 1891. április 30-án szentelték pappá a ference-
sek címére. 1898-ig több helyen volt hitszónok, hitoktató, amikor
átvette az Esztergomi Főegyházmegye. Alsókorompán káplánko-
dott (1898–1899), majd Ürményben (1899–1900), végül Jablonic
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adminisztrátora, később plébánosa 1944-ig. 1918 után főesperes.
Hitoktató  munkáján  kívül  a  műkedvelő  színjátszás  terén  tevé-
kenykedett,  igen sokat  fordított,  rendezett,  sőt  írt  is  darabokat.
Ezeket 40 olcsó kiadványban tette hozzáférhetővé. Kiadott ima-
könyvet és katekizmust is. Aktív szerepet vállalt a Szent Adalbert
Társulat munkájában. Egy évtizeden át felelős szerkesztője volt a
Strom serafínsky [Szerafin-fa] c. folyóiratnak (1903–1914). 

Művei: 1. Katechizmus pre rodičov k vyučovaniu prvoprijíma-
júcich  dietok  [Katekizmus szülőknek az  elsőáldozó gyermekek
tanítására] (h.n. 1912). 2. Úbohé detičky [Szegény kisgyermekek]
(h.n. 1929). 3. Veľký piatok [Nagypéntek] (h.n. 1930).

Irod.: Lexikón… 1544-1545 (Pavol Parenička).

ŽIŽKA,  Pavol  (1879.  június  1.,  Szakolca,  Nyitra  m.  –  1947.
szeptember 17., Szakolca) író, politikus, pedagógus. Szakolcán,
Esztergomban és Nagyszombatban járt gimnáziumba, a teológi-
át pazmanitaként Bécsben végezte. Ott szentelték pappá 1903.
július 14-én, és 1905-ben doktorált. Ürményben (1903), Nagyta-
polcsányban,  Vágszerdahelyen  (1904),  Szentendrén  (1906–
1914),  Budapest-Józsefvárosban  (1914–1918)  káplánkodott.
1910-ben  egyházmegyei  cenzor  volt.  Korteskedésének  is  kö-
szönhetően Martin Kollár Nagyszombatból bekerült a budapesti
parlamentbe. Ezért az egyházi hatóság magyar környezetbe he-
lyezte, de Szentendrén és a Józsefvárosban is szlovák nemzeti
szellemben pasztorált és politizált. A Szlovák Nemzeti Párt tag-
ja, Andrej Hlinka munkatársa volt. 1918-tól a Szlovák Katolikus
Papi Tanács végrehajtó-bizottságának tagja és a Szlovák Nem-
zeti Tanács budapesti elnöke. 1919–1920 között a Katolícke no-
viny nyitrai szerkesztője. 1921-ben a Szlovák Tanárok Egyesüle-
tének alapító tagja. 1922-től eltávolodott a ludák politikától, és
Hlinka autonómia-törekvéseinek ellenzője lett. 1925-ben a Szlo-
vákiai Csehszlovák Néppárt alapítója és alelnöke. Gyakran tar-
tott beszédeket nemzeti eseményeken, és 1929-től a prágai par-
lament  szenátora.  1938-ban  kivonult  a  politikai  életből.
Életműve a szlovák (és a magyar) egyháztörténet fontos része,
közös feldolgozásra vár. A csehszlovák egységet támogatta szlo-
vák nemzeti elkötelezettséggel.
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Művei: 1.  Vierouka pre vyššie triedy stredných škôl  [Hittan a
középiskolák felsőbb osztályai számára] (h.n. 1924). 2. Učebnica
náboženstva pre vyššie triedy stredných škôl  [A katolikus vallás
tankönyve  a  középiskolák  felsőbb  osztályai  számára]  (Trnava
1919, 1924).

Irod.: Lexikón… 1548-1550 (Ján Letz).

Nem került  a  szlovák kézikönyvbe ZSOLNAI Béla (1888–1920?),  Pobe-
dény plébánosa. Igen feltűnő ZUBEK Géza (1885–1938) hiánya is, aki 1918
után pozsonyi hittanár, majd oktatási érseki biztos és felügyelő.
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