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DR. SZECSKÓ KÁROLY 

Adalékok Farkas Zsigmond római katolikus lelkipásztor 
életéhez és munkásságához. 

Ipolyi Arnold jeles tudósunk, egri kanonok korában 1863-ban, Ma-
gyarország középkori szobrászata emlékei című dolgozatában a követ-
kezőket írta: „Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja, azzal saját 
síremlékét készíti." Ilyen becses emlékérték, nekünk Farkas Zsigmond 
rk. lelkész, tudós. Az emlékezést indokolttá teszi, hogy október 7-én volt 
születésének 145. évfordulója, nem különben az, hogy az utókor mára 
mintha elfeledkezett volna róla. 

1862. október 7-én született Putnokon, ahol édesapja szegény 
mesterember volt. Rajtakívül még 3 gyermek volt a családban. Az elemi 
iskola és a gimnázium elvégzése után elhivatottságot érezve a papi pálya 
iránt az egri Papnevelő Intézetbe, illetve a Hittudományi Főiskolára je-
lentkezett. Egri teológiai tanulmányait 1881. szeptember l-től 1885. jú-
nius 15-ig végezte, s június 26-án szentelték áldozópappá.1 

Ezt követően főpásztora Kistályára nevezte ki káplánnak Marán 
János neves matematikus, paptudós mellé. Első szolgálati helyét au-
gusztus 5-én foglalta el.2 Néhány hónap múlva azonban november 27-én 
érseke két hónapi időtartama a torok.bajban szenvedő Florek József plé-
bános mellé nevezte ki segédlelkésznek3 Szuhogyra. A plébános 1886. 
január 28-án levélben kérte főpásztorát Farkas Zsigmond szuhogyi szol-
gálatának meghosszabbítására, mivel egészségi állapota nem javult. 
Február elsején a Főegyházmegyei Hivatal közölte vele, hogy „eddigi 
minőségében a további intézkedésig Szuhogyon marad."'1 Újabb intézke-
désre március 20-án került sor, amikor is Szuhogyról Nagyfügcdrc ne-
vezték ki káplánnak, Szalonnay András plébános mellé. 5 Az említett 
faluban másfél évet töltött. 1887. szeptember 6-án Gyöngyöshahiszi 
káplánsággal bízták meg, amelyet 16-án foglalt el.6 December 20-án 
plébánosa Deme József az alábbiakat írta a Főegyházmegyei Hivatalnak 
Gyöngyöshalászi szolgálatáról: „eddigi magaviselete szabályszerű. a pa-
pi hivatásnak, tekintélynek, megfelelő kötelességének eleget tesz, józan. 
társalgásban óvatos, szóval eddigi viselete folytán - örömmel - csak 
jót mondhatok felőle, lelkiismerettel nyilatkozva."7 

1889. július 24-én kápláni működésének folytatására Samassa érsek 
a Kápolnán megüresedett „kápláni állomásra" helyezte át, Budeskúty 
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Gyula c. kanonok, plébános mellé.8 Kápolnán még egy teljes évet sem 
töltött, 1890. július 10-én érseke közölte vele, hogy Püspökladányba 
nevezi ki ugyancsak káplánnak. 9 Új állomását július 30-án foglalta el. 10 

Püspökladányban még egy fél évet sem töltött, mivel a községben jelen-
leg már kibogozhatatlan helyzetbe került. Erről 1890. november 8-án 
főnöke, Kiszelák Sándor plébános ezeket írta az érseknek: „minden be-
jelentés és engedelem kérés nélkül többször átrándul Karcagra, hogy ott 
egy nemrégen oda költözött magányos nőnél látogatást tegyen s általa 
fogadtassék. Erről előre nem értesítette. Kár e fiatalemberért, hogy ily 
rossz útra tévedett, kár mert másképp tehetséges." 11 A Samassa érsek 
hitelt adott a Püspökladányi plébános által írottaknak, ezzel magyaráz-
ható, hogy november 2-án Hevesre helyezte káplánnak. 12 

Az eddig elmondottakból kitűnik, hogy Farkas Zsigmond, amikor 
november 22-én kápláni állását elfoglalta, az már a hatodik hely volt 
másfél évtized alatt. Segédlelkészi tevékenysége részleteiről nem valla-
nak a források. 13 Nyilvánvalóan a káplánok szokásos tevékenységét vé-
gezte: helyettesítette főnökét miséken, litániákon, különböző szertartá-
soknál akadályoztatás esetén, hitoktatási feladatokat látott el stb. Zene-
szerető ember lehetett, mivel saját zongorája is volt már ekkor. Kevés 
üres órájában, avagy fáradtan e hangszerrel múlatta az időt. 1 4 

Hevesen több mint két évet töltött, amikor 1893. február 13-án az 
érsek szülőföldjének falujába, Szendrőre nevezte ki ismét csak káplán-
nak. Főnöke Krempászky István plébános, alesperes lett. 15 Szendrői ál-
lását február 20-án foglalta el. 16 Hat hónap elteltével kérelmére főpász
tora augusztus 26-án hangácsi plébánosnak nevezte ki. Kérelme indokai 
a következők voltak: az állás megüresedett, már nyolc éve káplán, sze-
retne már ő is önállóan működni . Szülei elhaltak, s kiskorú testvérei 
Putnokon laknak és szeretne hozzájuk közelebb kerülni. 17 Az érseki ki-
nevezését meleghangú levélben köszönte meg.18 

Hangács szolgálatának utolsó, de időben leghosszabb állomása lesz. 
A hivatalt június 12-én foglalta el, 19 s a községben majdnem három év-
tizedet töltött rendkívül aktívan.20 

Először Farkas Zsigmondról, mint lelkipásztorról szólok. Mint plé-
bános nemcsak Hangács, hanem filiája Nyomár, római katolikus hívei·· 
nek összes lelki ügyei és anyagi kérdéseinek megoldása ráhárult. Plébá-
nosi beiktatása után Hangácson és Nyomáron az alábbi javakat vette át: 
a hangácsi plébánia területe 1 hold 1135 öl volt. Ezenkívül a község 
területén 3 darabban élvezte 4 hold 491 öl szántóföld hasznát. A község 
határában 5 hold 15 öl szántóföld illette, valamint 5 hold 400 öl legelő. 
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Nyomár határában az illetmény földje 15 hold 625 öl volt. Hangácson 
több szobás plébánia épülete volt, valamint magtára, sertésóla, istállója. 
kocsiszíne. 21 

Alig foglalta el helyét, máris gyűjtést indított hívei között a nyomári 
kápolna felszerelésére, ülőpadok készítésére és harmónium vásárlásá-
ra. 22 1893. decemberében a hívek adományaiból új csillárt vett a han-
gácsi ternplomnak.23 Ugyan ebben a hónapban szintén adományokból 
120 forintért 12 db templomi padot, 80 forintért pedig egy db harmóni-
umot vett. 24 Az új kegytárgyak beszerzésének jelentőségét növeli, hogy 
olyan időben történt, amikor a hangácsi plébánia, az istálló és templom 
javítására 692 forintot kellett fizetni. 25 S az egyházközségnek volt 117 
forint adótartozása is. 26 

A következő év október 11-én levélben számolt be a Főegyházme
gyei Hivatalnak plébánosi jövedelmeiről. Ebben elsőként említette meg 
az Egyházmegyei Hivataltól évenként kiutalt pénzösszeget, majd emlí-
tést tett a 30 hold javadalmi föld hasznáról, a párbérről és stóla jövede-
lemről. Kénytelen volt megjegyezni, hogy „A jelen körülményeket te-
kintve a készpénz jövedelem majdnem kizárólag az egyedüli jövedelem, 
a 30 hold különben is partos, és kedvezőtlen helyen fekvő és 4 külön da-
rabban kiadott föld, ugyanis ez régóta árendában felesben minduntalan 
vetve, használva lévén oly rossz karban van, hogy öt forintot nem igen 
adnának meg átlag holdjáért, vagy egyáltalán kivevője sem akadna: mert 
se legelőilleték, se rét nincsen hozzá; mert keveset is terem, hitványmi-
nőségűt is, gazt úgyszólván, úgyhogy vetőmagot mindig máshonnan kell 
beszerezni; mert a 4 külön helyen lévén hozzá utak, s marhajárások 
mellett, tehát károknak kitett helyen - 4 felé kell még őriztetni is." 

629 lélekszám után jár párbér, de kevés jön be, 80-90-100 forint, 
mivel a hívek ,jobbára csak szegény zsellér és cselédekből állnak", a 
stóla évenként kb. 20-25-30 forint. Az évi adó 80 forint. Kocsi és lótar-
tás kell, cselédtartás, „így bizony éppen csak annyi a marad az évi be-
vételből a lelkésznek, hogy a lehető legegyszerűbb és legnagyobb beosz-
tás mellett mégis megélhet. "27 

: ·: A fent leírt jövedelmi viszonyok nem vették el a kedvét, s plébániá-
ját és filiáját állandóan fejlesztette. 1 895-96-ban kijavították a hangácsi 
templom külsejét és a lelkészlakot, valamint a melléképületeket. A bu-
dapesti Oltáregyesülettől ajándékba kaptak egy db díszes fehér miseru-
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hát, egy db kehelyszedőt, 6 db kehelytörlőt, 4 db kéztörlőt , 2 db vállkendőt, 
l db aranyozott bronzból készített 3 harangos oltárcscngö1. 28 

1898-ban elkészült a hangácson építendő népiskola tervc.29 A kö-
vetkező évben az új kántorlakás tervrajza került Lctőal {1. 30 1900-ban a 
tervező elkészítette a nyomári új iskola és tanítói lak építési tervét. 31 

1902-ben a hangácsi templomban új lourdesi-Mária oltúrt építettek.32 

Ebben az évben a hangácsi új iskola és kántortanítói lak{1s építésére az 
egyházmegyei hivatal 1500 koronát utalványozott ki.33 Sőt később ezen-
kívül még 6000 koronát engedélyezett az érsek.34 1908-ban sikerült a 
nyomári új iskolát és kántortanítói lakást is tetőalá hozni. 35 

1909-re betelt a hangácsi rk. temető így új helyet kellett biztosíta-
ni.36 Szerencsére erre a célra egy Miklós Ödön nevű hívüktől kél magyar 
hold földet kaptak. 37 1911 . decemberében irányításával megszervezték a 
Hangács-nyomári Katolikus Ifjúsági Egyesületet. 38 1912. augusztus 21-
én szerződést kötött egy vállalkozóval a hangácsi templom újabb reno-
válására39, ez a munka az év október első felére be is fejeződött.40 

Farkas Zsigmond a rengeteg időt kívánó lelkipásztori munkája 
mellett nem zárkózott el a világtól. 1900 áprilisában 2 hetes római za-
rándokúton vett részt. 41 1901-02-03-ban ott volt a fővárosi katolikus 
naggyűléseken. 42 

Már az eddig leírtak is mutatják, hogy Farkas Zsigmond nem egyol-
dalú elméleti, hanem kiváló gyakorlati szakember is volt. Nem volt ide-
gen tőle a század elején, a gróf Károlyi Sándor által útba indítoll Han-
gya szövetkezeti mozgalom sem. Nemcsak részt vell annak helyi szer-
vezésében, hanem abban hosszú ideig vezető szerepel is vállalt, ő volt a 
szövetkezet igazgatója és pénztárosa is. KivMó munkáját 1911. július 4-
én a Hangya központ levélben ismerte el. 43 A Hangya helyi tagjai ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy igazgatói fimkcióját több cikluson keresztül 
meghosszabbítsák. 44 A helyi rk. énekkar vezetője hosszú időn keresztül. 

Külön szólok Farkas Zsigmondról a természetgyógyász és a mé-
hészkcdő papról. Ilyen irányú tevékenysége bár országos viszonylatban 
is jelentős, mindmáig feltáratlan. Minden lehetőséget megragadott arra, 
hogy szakismereteit e két területen fejlessze. 1898. augusztus 3-án kérte 
az egyházmegyei Hivatalt, hogy tegye lehetővé számára, hogy Bajoror-
szágba utazzék s ott a Kneitt-féle gyógymódot alaposabban elsajátí thas-
sa. Kérését azzal indokolta, hogy „Ma nemcsak lelki, dc testi orvosnak 
is fclillcnék a Jla)l. "45 1906. március 31-én többek között azt írta az 
Egyházmegyei Hivatalnak, hogy" A gyógynövénytennelést igen előnyö
sen össze lehet kapcsolni a méhészkedéssel - azért, mivel például az 
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általam kultivált kereskedelmi gyógynövények jelentős része is eg)úttal 
kitűnő mézelő-növény ... " 46 A fenti év júniusában részt vett ismeretei 
gyarapítása érdekében a gödöllői állami méhészeti taiúolyamon. 4 7 1911. 
nyarán a kolozsvári Gazdasági Akadémiánál gyógynövény-termelési 
tanfolyamon vesz részt. 48 

A gyógynövénytermeléssel és méhészeti munkával tudományos 
szinten is foglalkozott. A témával kapcsolatban két olyan munkája jelent 
meg, amely ma már könyvtári ritkaság. 1904-ben Miskolcon látott nap-
világot, A hosszú élet, jó egészség s a betegségek gyógyulásának tit-
kai ... illetve ezek főtényezői a betegségek gyógyítása e fő tényezők -
különösen pedig otthoni vízkúrák - s egyes gyógyhatású (de soha-
sem mérges) növén)'i és háziorvosságok segélyével. (326 oldal) Ez a 
könyve második kiadásban 1905-ben újból kikerült a nyomdából. Szin-
tén Miskolcon adta ki, Igazi vegetárh\nus szakács- és gyógyfőzőkönp· 

betegek, lábadozók és gyerekek részére címü 111u11káját 1917-ben. 
(LXXXIII, 185 oldal) 

Méltánytalanok lenné11k Farkas Zsigmond emlékéhez, ha nem te-
szü11k említést teológiai munkásságáról, amely még szintén feltáratlan, 
de legalább megemlítem ismert munkái közül, A jó lelki11ásztor ké11e 
című tanulmányát, amelyet még 1887-ben közölt az Egri Egyházme-
gyei Közlöny, avagy szóba hozom a szintén a fenti folyóiratban publi-
kált, A szív világánál című írását, de még számosat említhetnénk. Szép-
számú értékes könyvtárát a helyi egyházra hagyta, mely méltatlanul a 
hangácsi parókia padlásán lesz az enyészeté. 

Farkas Zsigmond Hangácson hunyt cl 1926. március 17-én. A 
helyi temetőben hantolták el, a Kletz családi sírkertben. Síremlékének 
felirata mamár olvashatatlan, a kő nagyon málik. Életének és munkús-
ságának részletes és tüzetes megismertetése a jövő feladata. előadásom 
csupán a témára való figyelem ráirányítást szolgálja. 

Jegyzetek 

1. Egri Érseki Levéltár (EÉL. Personália Sigismundus farkas) PSf a főegy
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2. EÉL. PSF. a Főegyházmegyei Hivatal levele farkas Zsigmondnak 1885. júl. 
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3007/1885. 
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36. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1909. aug. 24.;4669/1909 
37. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangúcs 

1 909. szept. 14. 4669/1909 
38. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1911. szept. 06.; 7285/1 9 11 
39. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1912. au~ 21.;4482/1912 
40. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1912. okt. 11.; 5626/1912 
41. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1900. ápr. 8.; 1663/1900 
42. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1901 . okt. 28,; 4959/1901.; 1902. okt. 1. 4909/1902 - Hangács 1903. szept. 
24.; 4983/1903 

43 . EÉL. PSF A Hangya Központ levele Farkas Zsigmondnak. Bp. 1911 . júl. 07. 
44 . EÉL. PSF. A Hangya Központ levele Érseknek. Bp. 1914. febr. 13.; 

1031/1914 
45. EÉL. PSF Farkas Zsigmond levele Főegyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1898. aug. 3.; 55/1898 
46. EÉL. PSF Farkas Zsigmond levele Főegyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1906. márc. 31.; 28/1906. 
47. EÉL. PSF. Egyházmegyei Hivatal levele Farkas Zsigmondnak Eger. 1906. 

jún. 5.; 2874/1906. 
48. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az egyházmegyei Hivatalnak. Hangács. 

1911. júl. 10., 7011 911. 
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VADÁSZI LÁSZLÓ VÉGRENDELETE 

Vadászy László 1727-ben született Borsodon kisnemesi családban. 
Híres debreceni ügyvéd lesz. 1782-ben, 1787-ben, 1790-ben Debrecen 
városában tanácsnokká választják. 1805-ben a református eklézsia sze-
nátora, ekkoriban épül a Nagytemplom is. 

A Nagytemplomi Református Gyülekezet halolli anyakönyvében ol-
vasható: 1809. „Tekintetes Vadászi László Úr e nemes városnak 28 
esztendeig voll Senátora csendes halállal kimúlt életének 82. évében 
szél ütésben." 

Végrendeletét 1805-ben készíti el, melynek eredeti kéziratos példá-
nyát a Hajdu-Bihar Megyei Levéltár őrzi. 1 

Nyomtatásban 1983-ban jelent meg a levéltár kiadásában. „Debre-
ceni végrendeletek: 1595-1847" címen/ Rácz István szerkesztésében.2 
A kiadványból vellünk át, most kis füzetünkben figyelem felhívásként, 
példaként e nem mindennapi helytörténeti dokumentumot. A végén kö-
zöljük a V ADÁSZY család leszármazási táblázatát napjainkig. A csa-
lád több tagja ma is városunkban él. 

Jegyzetek 

1. HBML. IV.A. 1011/Z No. 1209 
2. Debrecen: HBML, 1983. - p. 50-54. - (HBML forráskiadványai; 8) 

10 



 

Vadászi László (Cegléd u.), 1805. augusztus 20. 
(No. 1209.) 

„Én alább is megírt Vadászi László előttem tartván és meggondol-
ván azt, hogy az Ur Istennek változhatatlan végzése és rendelése szerint 
meg keljen egyszer halni az embereknek és azután ítélet lészen. Én pe-
dig már az én istenemnek jóvoltából és nagy irgalmasságából szép idő
ket értem s töltöttem el, amellyekért áldassék és dicsőitessék szent neve, 
örökkön örökké Ámen. 

Minthogy pedig néhai feleségem nemzetes Pándi Susánna aszszony 
1787-dik esztendőben történt halála után tőlle született s még akkor 
életben lévő három gyermekeim is, ugymint: Sofia leányom, azután ka-
pitány Fodor István uram házastársa Susánna leányom és kedves fiam 
Lajos is már meghóltak és csak egyedül maradtam, kivántam ezért Is-
tennek kegyelmes gondviseléséből még eddig egésségben és ép elmével 
lévén, világi kevés javaimról illyen testamentomi rendelést tenni, amint 
következik: 

Először. Tekintetes nemes Borsod vármegyében, ugyan Borsod 
nevü helységben lévő curialis köztelkünkön lévő házinkban és 
appertinentiaiban, amelly negyedrész engemet illet és amellyel most né-
hai Vad~íszi György testvéröcsém fijai , ugymint: János, Pál és György. 
az én engedelmemből bírnak, azon negyedrész porciócskámat hagyom 
és testalom a megnevezett három testvér atyafiaknak, Vadászi Jánosnak, 
Pálnak és Györgynek s azoknak maradékainak. 

Másodszor. Ugyanazon Borsod nevü helységben, amelly öl telket és 
a borsodi vizimalomnak negyed részét, mellyek eránt a tekintetes Kirá-
lyi Táblán elsőben ugyan néhai Ragályi Sigmond uram özvegye ellen, 
azután pedig a fijai, ugyminl: Ragályi József, Ábrahám és Gedeon urak 
ellen, invaliditarius hoszszas processust, terhes költséggel és fáradsággal 
folytatván s végre a processus a Felséges Curian is általmenvén, sok 
esztendők után megnyertem. De azután bizonyos okokra nézve, ismét a 
megnevezett uraknak, 1000 Rftba zálogba vetettem, mellyről való zálo-
gos contractus egy exemplarban nállam is megvan. Ezen öt telekből és 
malomrészből álló portiomat, minden rajtok lévő épületekkel s 
appertinentiaival edgyüll hagyom és testalom három testvéreim, 
ugymint: néhai Vadászi Éva testvér néném, néhai férjétől nemes Pap 
János uramtól származott és most Borsodban lakó fijának, Pap László-
nak és maradékinak: nemkülönben fellyebb megnevezett néhai Vadászi 
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György öcsém fijainak, ugyszintén néhai Vadászi Sófia testvér hugom, 
néhai férjétől, prédikátor nemes Szikszai Fazekas Htnos uramtól való 
fijának, Fazekas Jósefnek és maradékinak olly feltétellel , hogy azokat a 
zálogos esztendők eltelésével, amellyiknek közzülük abban módgya és 
értéke lészen, kiválthassa vagy kiválthassák és birhassák, mivel jóval is 
többet érnek. A kiváltásban mindazonáltal az elsőség az néhai Vadászi 
György testvér öcsém fijáé, vagy azoknak maradékié légyen. 

Harmadszor. Tekintetes nemes Abauj vármegyékben Bakta nevü 
helységben, amelly curialis telekünkön és házban megnevezett Fazekas 
Jósef öcsém lakik, azon házban és telekben s appertinentiaiban, sőt azon 
teleknek most pör alatt lévő részében is, amellyel örökösen az övé és 
maradékié légyen s tőlle ki ne válthassák és ki ne vehessék a több atyafi-
ak. Továbbá: 

Negyedszer·. Tekintetes nemes Szabolcs vármegyében Saáp nevü 
helységben, amelly curialis teleket rajta lévő házzal s egyéb épületekkel 
a tekintetes nemes egri káptalanban költ perennalis fassio mellett 
acquirallam s darab ideig bírtam is; de azután a környülállások ugy hoz-
ván magokkal, Tordán Bihar várme!,ryében lakozó Szilágyi Bálint uram-
nak 700 Rftba zálogba adtam és mind a perannalis fassio, mind a zálo-
gos contractus megvagynak nállam: azon curiámat minden rajta lévő 
épületekkel és teleknek appertinantiaival edgyütt (minthogy többet ér, 
lévén utánna sok jó szántóföldek, rétek és kasz::íllók) hagyom és testalom 
fellyebb megnevezett néhai Vadászi György testvér öcsém három 
fijainak s maradékinak hagyom azt, kitelvén a zálogos esztendők, ki-
válthassák, vagy amellyiknek közzülök tetszik, kiválthassa s bírhassa. 

Ötödször. Itt ezen városban Cegléd utc{1ban lévő kőházam, 
mellyben most lakom és amellyet néhai idősb Pándi János uram özve-
gyétől vettem meg, nemkülönben ugyanitt a Tóczóskertben lévő nyolc 
kapa szőllőm, mellyel özvegy Kardos Istvánnétól vettem, pajtával és ab-
ban lévő három nagyobb és egy kisebb kádakkal, sajtóval és egyéb 
ottlévő aprólékkal és a pajta belső szobájában lévő mobiliákkal edgyütt 
adódgyanak el kótyavetyén. Hasonlóképpen 

Hatodszor. Minden öltöző ruháim, ugymint: három bunda és a 
mentéim, dolmányaim nadrágokkal edgyütt, azonkívül három selyem 
öveim, mellyek közül egy aranyozott világos kék selyemsinórral vagyon, 
két ezüstös kardom, egy pár flinta, egy stucz és zsebbe való ezüst óra, ti-
zenkét ezüst asztali és egy gazdálkodó ezüst kanalak, hat ezüst kávés 
kanalak, három pár ezüstnyelü kések, U!,>yanannyi pár rézzel kirakott 
nyelű kések, ismét tizenkét pár fekete nyelü kések, mellyek a végén 
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ezüstözve vagynak. Ezeken kívül minden ónedények, ugymint: két leve-
ses tál, tizenkét kisebb-nagyobb tálak, két tucat vagy 24 tányér, mind-
ezek adódgyanak el; továbbá három nyoszolyák, az benne lévő ágyakkal 
edgyütt; de vagyon 2 ágy nélkül; ezek is adódgyanak el, sőt a 4-dik, 5-ik 
és 6-dik is. 

Hetedszer. Minden könyveim, mellyek rész szerint pedig a kishá-
zamban (melly napnyugat felől van) lévő nagyobb thékában vagynak, 
hasonlóképpen adódgyanak el. 

Nyolcadszor. Minden szarvasmarháim, mellyek az eladáskor meg-
maradtak és azólta is szaporodtak, ménesbeli lovaim, ugyszintén a sze-
keres és kocsiban való lovaim, két kocsim: egyik fedeles, másik fedelet-
len, hozzávaló párnákkal s ládákkal s ugyan a kocsihoz való lovakhoz 
valók, mindezek is adódgyanak el és mindezeken kívül is, valami ingó 
jók és házieszközök, akár konyhába, akár kamarúban lévő s lehető edé-
nyek, ugymint: réz, vas és cserépből állók s egyebek, nem különben pin-
cében, udvaron vagy színekben található hordók s egyéb mobiliák, egy-
szóval akár házamban, akar azon kívül található akármi névvel neve-
zendő mobiliák legyenek és még kivül is a szálláson lévő minden épü-
leteket s található ef,>yéb ingókkal edgyütt, adódgyanak el. 

Mellyek mindezek szerint eladódván, ezeknek az ára és ami pénz 
azokon kivül is vagy a temetési költségtől megmaradna. vagy 
contractusokon kinn lévő pénzek is (ide nem értvén a 2000 rénes forin-
tokról szólló két contractust, mellyekről majd alább más rendelés Jeszsz) 
mindezen pénzek egy summában és egy massába tétessenek. Melly 
summa pénzekről illyen rendelést teszek, amint következik, ugymint: 

Kilencedszer. Néhai feleségem testvéröccse, néhai Pándi János só-
gor uram öt árva gyermekeinek egyedül jótetszésemből s hozzájok való 
hajlandóságomból hagyok és testalok mindenkinek 100-100 Rftot és így 
az ötnek 500 Rftot. 

Tizedszer. Néhai testvérnéném Vadászi Éva asszony, néhai férjétől 
nemes Pap János uramtól való fijának Pap Lászlónak hagyok 100 Rftot , 
de azzal a meghatározással, hogy amelly egynegyed része vagyon néki 
több édesanyja maradékival (ha még vólnának) edgyütt, azon borsodi 
curiális telekünkbe s annak appertinetiaiba, amellyen most laknak néhai 
Vadászi György öcsém fijai, János, Pál és György, azokat azért ne há-
borgassa, hanem hagygya meg nálok és ha még több atyalijai vólnának, 
amint már mondatott, azokat is azon negyedrészből elégitse ki : külön-
ben pedig ha azokat azért háborgatná, vagy pört indítana ellenek, vagy 
annyival is inkább, ha történet szerint tőllök el is nyerné, azon esetben 
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azon 100 Rftot elveszítse és benne nem részesülhet, mivel különben is 
az ő édesanyja ki vólt elégitve az én édesanyám néhai szemerei Szemere 
Anna asszony által. Igy annak okáért azon casusba a neki testált 100 Rft 
légyen a Vadászi Györgyé, Vadászi János és Pál tesvér öccsöké. 

Tizenegyedszer. Néhai testvéröcsém Vadászi György leányától 
Susánnától, nemes Polgári István uram első feleségétől, született árvák-
nak hagyok 100 Rftot ugy, hogy azoknak szükségire fordittassék, 
mellyre vigyázni tartoznak a bátyjai, Vadászi János, Pál és György test-
vér atyafiak. 

Tizenkettedszer. Néhai testvérhugom Vadászi Sófia aszszony leá-
nyának Fazekas Sófiának, nemes Balogh György uram házastársának 
hagyok 200 Rftot. De ezzel a regulatioval, hogy fellyebb megírt három 
testvér atyafiakat Vadászi Jánost, Pál és Györgyöt borsodi közös curialis 
telekben és házban s appertinentiaiban (amelly házban most laknak) 
különben is csekélységből álló része eránt ne háborgassa: ha pedig há-
borgatná, ezen 200 Rft legatumot veszítse el és benne nem részesülhet, 
hanem légyen a fellyebb megnevezett Vadászi Györgyé. 

Tizenharmadszor. Megnevezett néhai testvérhugom Vadászi Sófia 
másik leányától, Fazekas Máriától, Borsod vármegyében Oszláron lako-
zó nemes Kovács Mihály uram első feleségétől származott árváknak is 
hagyok 200 Rftot: osztassék egyaránt közöltök, amidőn a törvényes időt 
elérik, mellyre Fazekas Jósef öcsém tartozik vigyázni és gondot viselni. 

Tizennegyedszer. Vadászi Jánosnak, néhai Vadászi Jósef öcsém 
fijának hagyok 100 Rftot. De ajánlom atyafiságos szeretetibe több testvér 
atyafiait is, mikor miben lehet, segítse és gyámolítsa őket, mivel ő job-
ban birja magát, mint azok. 

Tizenötödször. Mind a borsodi, mind a baktai reformátusok temp-
lomára (amelly helységekről oda fellyebb emlékezet vagyon) hagyok és 
testálok 100 Rftot és igy a kettőre 200-at: adódjon ki a Reformata 
Ekklésia előjáróinak; Borsodon ugyan ifjabb Vadászi János, néhai Va-
dászi György fi ja, Baktán pedig Fazekas Jósef által. 

Tizenhatodszor. Az idevaló, ugymint Debreceni Reformata 
Collegiumnak hagyok és testalok 200 Rftot, a sáros Pataki Refonnatum 
Collegiumnak is 200 Rftot és igy a kettőnek 400-at. 

Tizenhetedszcr. Az idevaló Reformata ekklésia árváinak hagyok 50 
Rftot, ugyan az idevaló reformátusok ispotállyának is 50 Rftot. Az éget-
tek cassájába hagyok 100 Rfiot. Mindezen legatwnok annak okáért adódjanak ki 
az felyül megirt swruna pénzből, ugymint a háza.tmmk, szőlőmnek és egyéb elö-
számlált mobiliáknak az árából és rész sz.erint az apróbb pénzbül. Ami pedig: 
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Tizennyolcadszor. Mindezektől ugyanazon massaból megmarad, 
azt hagyom és testalom fellyebb megnevezett néhai Vadászi György 
testvéröcsém három fijainak, ugymint. Jánosnak, Púlnak és Györgynek. 
nemkülönben Vadászi Sófia testvérhugom fijának, Fazekas Jósefnek: 
osztassék fel köztök egyaránt négy részekre, egynek-egynek egy negyed-
rész adódván; az mutua successiot közöltök ad casum, ha valamellyik 
közüllök mag nélkül meghalna, felhagyom. De azonban ezen Iegatumot 
ugy regulalom, hogy valamint Vadászi János, Pál és György a baktai 
curialis köztelekünkből s házból (mellyben most Fazekas Jósef lakik) és 
appertinentiaiból, sőt annak most pör alatt lévő darabjából is, a magok 
rátájokat vagy részeket ki ne vegyék, hanem nála, tudniillik Fazekas 
Jósefnél meghagyják, ugy ellenben Fazekas József is a borsodi curialis 
köztelekünkből s házbul is s appertinantiaibul (amelyek most az megne-
vezett Vadászi János, Pál és György három testvératyafiak birtokában 
vagynak és azon laknak) a maga részit ki ne vegye, s ki ne vehesse. ha-
nem nálok meghagyja. Különben pedig, ha egyik a másikat, akármellyik 
háborgatná, az ollyan nyughatatlan háborgató ezen Iegatumot elveszitse 
s benne nem részesülhet és azé légyen, aki ezen rendelésemet megtartja. 
Ha pedig egyik sem tartaná meg, valamit nékik testaltam, mindazok 
szóljanak a leányágra, ugymint néhai Vadászi György és Sófia lcimy-
ágon lévő maradékira. Sőt ha néhai Vadászi Éva testvérnénémnek le-
ányágon maradéki vólnának, azokra is hasonlóképpen maradjanak. 
Ezeken kívül pedig: 

Tizcnkilencedszcr. Amelly rész szerint eladott marháim, rész sze-
rint pedig ingatlan jószág árából álló 2000 Rft készpénzem 
contractusokon kinn vagyon két helyen, ezer-ezer egy helyen. jó 
securitasban: azon 2000 Rftot hagyom és testalom az reformatusok ide 
Debrecenbe való 1802-dik esztendőben megégett Nagytemplom 
építésére. Ha pedig azon templom addig felépülne és elkészülne, mig 
ezen summa pénznek odafordithatása ad casuba jönne, azon esetben a 
reformatum venerabile ide való consistorium által ugyan az idevaló 
reformata ekklésiának más szükségeire fordillassék. De mindenkor első 
légyen a templom szüksége. 

Huszadikszor. Amelly 500 Rftokat fellyebb a 9-dik punctumban 
néhai Pándi János uram gyermekeinek hagytam, azt ezzel a meghatáro-
zással regulálom, hogy hóltom után semminémü jószágomhoz 
praetensiot ne tartsanak és ne formálhassanak, aminthogy igasságosan 
nem is formálhatnak, meggondolván azt, hogy a közöttünk véghez ment 
atyafiságos mege!,')'ezéskor nyilvánvaló kárommal is, sokat engedtem 
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őkegyelmeknek, mind az uj malomházra nézve, mellyel magam 
épitettem, mint pedig valamint a diószegi hegyi szőllőkön; ugy az ide-
való Kos-kerti szőllőn is általam tett melioratiokra nézve, amint mind-
ezek megtetszenek azon egyességbeli contractusból, amelly két 
exemplarban lévén, nálam is megvan, s alább adnectalom is, 
őkegyelmeknél is. Különben pedig, ha ezekkel netalántán nem gondol-
ván (mellyet ugyan fel nem tészek) akar egy akar más szín és pretextus 
alatt az én legatariusaim ellen, akárminémü praetensiot formálnának 
őkegyelmek s azokat háborgatnák, azon casusba az 500 Rft legatumtól 
elmaradgyanak és akkor azon summa az megnevezett venerabile 
consistorium dispositoja alá adódgyon s oda fordíthassa, ahová 
legszüségesebbnek ítéli; de mindenkor a 19-dik punctumnak értelme 
szerint. Mivel pedig 

Huszonegyedszcr. Az aszszonnyal, özvegy Pándi Jánosné sógorasz-
szonnyal és gyermekeivel az fellyebb emlitett és 1804-dik esztendőben 
febmariusnak 2-dik napján költ contractusunk szerint halálom után 
őkegyelmükre fog maradni az asztali óra, melly most itt a lakóházam-
ban, az úgynevezett commódon áll; azonkívül ugyanazon házamban az 
utca felől a fal mellett egy keskeny asztalon lévő kis fiókos almárium és 
az ebédlőasztal, rajta lévő szőnyeggel együtt, ugy hasonlóképpen a kis-
házamban (melly napnyugotra vagyon) lévő nagyobbik könyves-théca, 
de könyvek nélkül, minekutánna tudniillik a benne lévő könyveim el-
adódnak; ismét a Kos-kerti szőllő is oda fog maradni. Hogy azért ezek 
eránt valami kérdés vagy ízetlenség akkor sem támadjon, kívántam itt is 
megemliteni és írásba hagyni. Minthogy pedig azon egyességbeli 
contractusra provocatiok vagynak, ezért hogy a dolog maga egész 
állapottyában légyen, azon contractust tulajdon maga originalisaban 
adnectalom itten ... " 
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„ Önmagát becsüli meg az a nemzedék, 
amely tudomásul veszi, hogy az élet 
nem vele kezdődik. " 

Híres - neves közéleti emberek 
az edelényi temetőkben 

Sütő András 

Közeledik a halottak napja. Mindenki igyekszik ez időben hozzá-
tartozói sírjait rendbetenni. Városunk temetőiben az új köztemető kivé-
telével - számos olyan sír marad még november l-jén és 2-án is gazban 
virág nélkül, amelyekben városunk múltjának neves közéleti, híres-
neves emberei nyugszanak. Hozzátartozók már nincsenek, vagy nagyon 
távol élnek. 

Elkészítettük városunk régi temetőiben nyugvó közéleti emberek 
nyilvántartását. Bizonyára lesznek hiányosságok, előre is elnézést ké-
rünk. Segítsenek ezek pótlásában Kedves Városlakók. 

- (•) jelöltük meg azon neveket, akiknek sírja rendben tartását 
évközben is felvállalhatná, fel kell vállalja a város (lehetnek ezek intéz-
mények, akár magánszemélyek is), halottak napján pedig szerény virág-
díszítéssel látnák el . 

- (0) jelzéssel azok nevét jelöljük, ahol csak november l-jén kel-
lene virágot helyezni a sírra, 

- a jelzés nélkülieknek közvetlen a városban élő hozzátartozóik 
gondoskodnak a sír renbentartásáról. 

Bízunk a város, a városlakók megértő, támogató segítségében. 
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0 CSAJDA FERENC 
tanár, publiciszta 
* 1883 + 1946 

ODAKOLAJOS 

BORSOD 

NÉMETH JÓZSEF 
református lelkész 
* 1911 + 1984 

• SZAKAL LÁSZLÓ 
borsodi református lelkész 
* 1866 + 1920 

borsodi református lelkész, ala-
pítványtevő 

A Papp - Dako sírboltban nyugszik 

• NAGY SÁNDOR Gesztelyi 
borsodi körjegyző 
* 1865 + 1928 

* 1828 + 1894 

• SZENTMÁRTONY DÁNIEL 
felsőborsodi ref. esperes, híres 
szónok, egyházi író 
* 1871 + 1941 

NAGYSÁNDOR 
tanító 

VADNAY TIBOR, dr. 
rendelőintézeti igazgató főorvos 

* 1898 + 1971 * l929 + l991 

BORSOD - NEMESI SÍRKERT 

• RAGÁL Yl GYÖRGY 
borsodi birtokos s a borsodi ev. 
ref. egyház megye gondnoka 
1848-49-ben a nyárádvölgyi 
nemzetőrök kapitánya 
* 1818 + 1889 

• SZEKRÉNYESI ÁRPÁD 
birtokos, a borsodi református 
egyház főgondnoka, 

* 1849 + 19 l 7 

•BÁRCZAY LÁSZLÓ 
földbirtokos, egyházi főgondnok 
* 1865 + 1936 
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CSÁSZTA 

•LÓNYA Y FERENC 
1848-4 9-ben nemzetőrtiszt, a 
honvéd sereg 22 . zászlóaljának 
hadnagya 
* 1822 + 1857 

• LÓNYA Y LÁSZLÓ 
Borsod vánnegye követe a po-
zsonyi Diétán 1830 nemzetőr, 

őrnagy 1848/49, országgyűlési 

képviselő 1861-1865 
* 1792 + 1865 

EDELÉNY 
EVANGÉLIKUS TEMETŐ 

0 BENCZUR MIKLÓS, dr. 
a járásbíróság elnöke 
* 1862 + 1924 
BENCZUR MIKLÓS, dr. 
ügyvéd 
*1903 +1952 
A sírok exhumálva, az új köz-
temetőben találhatóak 

• KACHELMANN WALTER 
erdészeti főmérnök a Coburg 
uradalomban 
* 1856 + 1921 

SCHULEK GYULA 
gyógyszerész, gyógyszertM tu-
lajdonos 1898-tól 
* 1873 + 1925 

•SZENDREIBALOGHJÁNOS 
királyi járásbíró 
* 1841 + 1897 

• WEINBERGER család 
WEINBERGER GYÖRGY 
hősi halott 

* 1884 + 1919 
FARKA S GYULA, dr. 
ügyvéd, országgyűlési képviselő 
* 1877 + 1962 

REFORMÁTUS TEMETŐ 

0 ALMÁSSY BERTALAN 
református lelkész 
* 1881 + 1957 

•BALOGH GYULA 
volt cs. és kir. 34. gyalogezred 
tart. zászlós, somorjai kir. bíró-
sági jegyző, hősi halott 
* 1883 + 1914 

• BALOGH lSTV ÁN 
református lelkész 
* 1850 + 1934 

•BALOGH ISTVÁN, ifj. 
református lelkész 
* 1897 + 1940 



 

0 BALOGH SÁNDOR 
az edelényi ipartestület alapító-
ja, sokáig vezetője 
* 1877 + 1957 

0 BARTALOS MIHÁLY dr. 
járási tiszti orvos 
* 1902 + 1945 

BAZSÓ BARNABÁSNÉ sz. 
BALÁZS ILONA 
tanítónő 

* 1927 + 1974 

• BOLHA JÓZSEF 
1919-ben vezető személyiség 
* 1883 +1951 

0 BOROSVAI LENGYEL 
GYULA, dr. 
ügyvéd, 1956-os meghurcolt, 
perbefogott 
* 1906 + 1969 

• BUL YOVSZKY VILMOS 
telekkönyvvezető 

*1858 +1931 

•CSAPÓ ISTVÁNNÉ, özv. sz. 
SÁNDOR KLÁRA 
* 1844 + 1919 
CSAPÓ ERZSIKE 
* 1910 + 1919. június 21 
Meghaltak gránátlövés által 

• GRETZÁR ANDOR 
ny. műszaki tisztviselő 
* 1876 + 1942 

GYÁRFÁS SAMU 
edelényi főjegyző 
* 1883 + 1960 

•KEMÉNY MIHÁLY 
betétszerkesztő, telekkönyvYe-
zető 

* 1869 + 1923 

KOFLANOVICS GYÖRGY, id. 
ny. főszolgabíró 
* 1888 + 1945 

KOFLANOVICS MIKLÓS, dr. 
polgári bíró 
*1890 +1950 

•NAGY BARNA, dr. 
edelényi ügyvéd 
* 1879 + 1932 

• NAGY JÓZSEF 
cs. és kir. 34. gyalogezred sza-
kaszvezetője, hősi halott 
* 1886 + 1916 

•ORBÁN JÓZSEF, dr. 
ügyvéd 
* 1857 + 1912 

•SARKADINAGYIMRE 
Borsod vármegye nyugdíjas 
főszolgabírája 

* 1859 + 1906 

• SIMON JÓZSEF 
balajti refonmítus lelkész 
* 1833 + 1908 
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•SZÉKELY FRIGYES, id. vitéz 
útbiztos 
* 1873 + 1963 

D SZEÖKE BÁLINT, dr. 
ügyvéd 
* 1872 + 1930 

• V ADÁSZY DEZSŐ 
bank pénztárnok, igazgató 
* 1880 + 1927 

RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ 

• ALMÁSI SÁMUEL 
közvitéz, hősi halott 
* 1885 + 1915 

D ANTAL GYÖRGY 
1919-ben a járás Vörös Őrségé
nek parancsnoka, mártírhalált halt 
* 1895 + 1919. Perkupa 

•DARVAS LÁSZLÓ, dr. 
orvos 
* 1886 + 1919 
DARVAS ISTVÁN 
ügyvéd 
* 1887 + 1930 

FERENCZ VAZUL 
az edelényi lúres ötkerekű malom 
bérlője a 20-as, 30-as években 
* 1865 + 1943 

D FIEDLER FERENC, dr. 
állatorvos 
* 1928 + 1965 
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• GASZNER IMRE 
erdőmérnök a Coburg urada-
lomban 
* 1851 + 1923 

• GÉCZY JÁNOS 
kir. betétszerkesztő bíró 
* 1882 + 1919 

• GERHARDTER ADOLF 
német katona, hősi halott 
* 1925 + 1944 

HÁRSKUTI JÁNOS 
ny. csendőr tiszthelyettes 
* 1878 + 1939 

HODOSSY LAJOS 
csangő-, kolomp- és kampóké-
szítő „A Népművészet mestere" 
* 1892 + 1979 

JOÓ MIKLÓS 
az egresi iskola tanára 
* 1930 + 1966 



 

•KIS BENEDEK JÁNOS 
római katolikus kántortanító, az 
EDELÉNY e. kismonográfia 
írója 
* 1889 + 1965 

•KISS LAJOS 
m. kir. telekkönyvvezető 
* 1864 + 1925 

D LOHRMANN KERESZTÉL Y 
bányamérnök, bányavezető 
* 1887 + 1957 

•MÓGAJÁNOS 
m. kir. postamester 
* 1857 + 1925 

•MÓGA JÓZSEF 
hősi halált halt 
*1897 +1918 

•NAGYGÉZA 
romai katolikus plébános 
* 1862 + 1910 
NÉMETH PÉTER 
közvitéz, hősi halott 
* 1890 + 1919 

•PONGRÁCZ FERENC 
volt hangácsi főjegyző, majd 
edelényi segédjegyző 
* 1880 + 1957 

SINKOVICS ISTVÁN 
rk. tanító 
* 1900 + 1972 

SZ1L V ÁSSY JENŐ 
római katolikus esperes 
* 1877 + 1938 

SZILVÁSSY LÁSZLÓ 
erdészeti főmérnök a Coburg 
uradalomban 
* 1868 + 1934 

TÓTH ISTVÁN 
1956-ban az Ifjúsági Szervezet 
elnöke, perbefogott 
* 1934 + 1973 

VOZÁR FERENC 
VOZÁR LAJOS 
testvérek, kiket az ágyúgojó ölt 
meg 1919. május 31-én 

0 WÁGNER ELEK 
bányamérnök, bányafőtanácsos 
* 1876 + 1946 

ZÁMBORSZKY ISTVÁN 
honvéd alezredes 
* 1921 + 1973 
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FINKE 

FÜRJ ALAJOS 
rk. tanító 
* 1901 + 1975 

FÜRJ ALAJOS 
tanár 
* 1928 + 1988 

FÜRJ MIKLÓS 
1883-tól rk. kántor tanító 
* 1861 + 1927 
FÜRJ NÁNDOR 
rk. tanító, tanár 
* 1895 + 1976 

0 lVÁNCSY JÓZSEF, dr. 
járásbíró, rendőrparancsnok m. 
kir. államrendőrség főtanácsosa 
* 1885 + 1963 
A Domen sírboltban nyugszik 

JOÓ KÁROLY, dr. 
a járásbíróság elnöke, könyvtáros 
* 1903 + 1979 

• LESZKA Y KÁROLY, dr. 
Finke és Borsodszirák körjegy-
zője 

* 1903 + 1982 

MAGY ARl MIKLÓSNÉ 
sz. CZIRAI ÁGNES 
tanítónő, igazgató 
* 1941 + 1994 

0 MIKLÓS GYULA 
borászati kormánybiztos, or-
szággyűlési képviselő 

* 1832 + 1894 

OSGYÁNI JÓZSEF 
református kántortanító 
* 1904 + 1938 

SZÁRAZ DÉNES 
református kántortanító 
* 1909 + 1990 

Összegyűjtötte és összeállította: Laki Lukács László 
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„Minden nemzet, mely e névre érde111es, 
tiszteletben tartja azon férfiait, kik 
tevékenységüknek magasabb célokat tiízve 
ki, akár a közélet, akár a tudomány 
vagy 111űvészet körében, kitűnő érdemeket 
szereztek maguknak s ünnepnek tekinti 
a napot, melyet valamely dicső fia 
emlékének szentelhet. " · 

Eötvös József 

A Bódva mente évfordulónaptára 
1997. július 1. - december 31. 

Augusztus 10. 

100 éve született 

Összeállította: 
Hadobás Pál és Laki Lukács László 

FÁBRY ZOLTÁN 
Stósz, 1897 - Stósz, 1970 
író, publicista, kritikus 

A rozsnyói evangélikus főgimnáziumban tanult 1908-1915 között. 
1915 októberében besorozták „önkéntesnek" a Monarchia hadseregébe. 
1916-18-ban a fronton szolgált Galíciúban, Olaszországban. 1918 júni-
ustól magyar-történelem szakos bölcsész Budapesten. 1919 novemberé-
ben hazatért Stószra. 1920-ban kiújult tüdőbetegsége. Számos lap mun-
katársa, 1927-39 között a Korunk szlovákiai szerkesztője; 1931-36-ban 
Az Út szerkesztője volt. 193 9-ben és 1941-ben az illavai várbörtönbe 
zárták. 193 9 szept. - 1948. dec. 15. között a Szlovák Államban, majd a 
kisebbségi jogfosztás idején nem publikálhatott. 1949-ben a Csehszlová-
kiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete örökös díszelnökké vá-
lasztotta. 1948. dec. 15-től az Új Szó, 1953-56-ban a Fáklya munkatár-
sa. 1958-ban Ideje már bizony című beköszöntő írásával indult az Iro-
dalmi Szemle, melynek haláláig főmunkatársa volt. 1967-ben csehszlo-
vák és magyar kormánykitüntetéseket kapott. 

Munkásságának etikai irányát az antimilitarizmus és antifasizmus 
határozta meg. 
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Munkái 
- Tanú és tanulság voltam, Visszaemlékezések, vallomások, állásfoglalás-

ok, kiad„ bev. Sándor László, Pozsony. - Bp., J 977. 
- Válogatott levelezése 1916-1946, kiad. Csanda Sándor és Varga Béla, 

uo., 1978. 
- Összegyűjtött írásai, 1-9, kiad. Fónod Zoltán, 1980-1990. 
- Merre vagy Európa? , Válogatott esszék, újságcikkek, kiad. Kövesdi Já-

nos, bev. Turczel Lajos, Pozsony-Bp., 1991. 
- Üresjárat 1945- J 948, Napló a jogfosztottság éveiből, bev. Tóth László, 

uo., 1991. 

lrotlalom 
- Kovács Győző: Fábry Zoltán, 1971. 
- Zsilka Tibor: Fábry Zoltán nyelvi stílusáról = Zs. T., A stílus hírértéke, 

Pozsony-Bp., 1973. 
- Fábry Zoltán kortársai szemével, uo. , 1973. 
- Csanda Sándor: Fábry Zoltán, uo., 1980. 
- Reguly Emő: Fábry Zoltán, bibi. 1980. 
- Görömbei András, A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1980, 1982. 
- Fónod Zoltán, Megmozdult világban, Fábry Zoltán élete és mtui.kássága, 

Pozsony-Bp., 1987. 
- Tanulmányok és emlékezések, uo., 1987. 
- Barta György, Színek Fábry Zoltán portréjához, uo. , 1990. 
- Új Magyar Irodalmi Lexikon 1-3, Bp. 1994. 

H. P. 
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Augusztus 15 

100 éve született 
LÁNCZY MARGIT 

Bódvarákó, 1897 augusztus 15 - Budapest, 1965 április 5 
színésznő 

A Színművészeti Akadémián 1915-ben kapott oklevelet. A Nemzeti 
Színház szerződtette a drámai szende, majd a fiatal drámai hősnők sze-
repkörére. Kulturája és intelligenciája a színpadon és társadalmi életben 
is az állag fölé emelte, ezt származásának is köszönhelte. Szerelem-
gyermekként született, nem mindennapi szülőktől. 

Édesanyja LÁNCZI ILKA drámai színésznő (Borszék. l 861-
Budapest, 1908). Vidéki pályakezdés után 1884-ben a Nemzeti Szinház 
tagja, majd a Vígszínház és 1900-tól újra a Nemzeti Színház tagja. Sze-
repeit sok szellemmel, finomsággal és kitűnő beszédtechnikával szemé-
lyesítette meg. 

Édesapja gróf KEGLEVICH ISTVÁN (Bécs, 1840 - Bp .. 1905) töb-
bek között Bódvarákó ura, politikus. Császári katonatisztnek indul, 1mtjd 
több alkalommal országgyűlési képviselő. 1867-től Bars vármegyében 
gazdasági tevékenységet fejt ki a mezőgazdasági szövetkezetek érdeké-
ben földműves iskolát alapít, kórház, kisdedóvó alapítását segíti, a bor-
termelők és szesztermelők országos egyesületében tevékenykedik. 1885-
től az Operaház és Nemzeti Színház intendása (a színház föfelügyeleté-
vel megbízott személy) 1886-1894, 1898-1902.Hencz Károllyal vívott 
párbétjában lelte halálát. Kérésére Bódvarákón alussza örök álmát. 

Margit 1934-ben Magyar Szivárvány néven színtársulatot alapít és 
beutazza velük Olaszországot, színdarabokat fordít olaszról magyarra. 
194 7-ben a rövid életű Kis Színháznak volt tagja, majd visszavonult a 
színpadtól. Tíz év múlva a Madách Színházban újból színpadra lép. 
Utolsó szerepe Crescentia Németh László Széchenyi című darabjában. 
Férje Feiks Jenő 1878-1939 festőművész. 

Lánczy Margit születésének 100. évfordulója alkalmából az Edelényi 
Városi Könyvtár munkatársai a település számos tagjának részvételével 
koszorút helyeztek el Keglevich István bódvarákói temetőn lévő sírjún. 
1997. augusztus 10-én. 
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Róla szóló irodalom 
- Abaítj-Toma vánnegye /szerk. Molnár Endre. - Bp., 1935. - 334. p. 
- Magyar szímnüvészeti lexikon: A magyar színjátszás és drámairodalom 

enciklpédiája /szerk. Schöpflin Aladár. - Bp.,? 
3. köt. - p. 81-82., fotó 

- Magyar életrajzi lexikon / fószerk. Kenyeres Ágnes. - Bp.: Akad. K., 
1969. 
3.köt. - L-2.- p.23-24. 

L. L. L. 

* * * * * * * 
Szeptember 4. 

105 éYe született 
HODOSSY LAJOS 

Martonyi, 1892 - Edelény, 1979 
kovácsmester, a népművészet mestere 

Édesapjától tanulta meg a falusi kovácsmesterséget. Kovácsműhely
ében a legrégebbi hagyományos technikai módszerekkel készítette a 
pásztorélet különböző kellékeit, szerszámait, csengőket, kutyapergőket, 
juhászkampókat, fokosokat, csikósok, juhászok, gulyások számára. Vas-
és rézlemezből készítette a bárányok, juhok és általában a legelőre haj-
tott állatok nyakába a kolompokat a néhány deciliterestől az ötliteres 
nagyságig. 

Ezen eszközökön kívül igényes munkával egyaránt javított cséplőgé
pet, nehéz terhet hordó falusi szekeret, készítette és javította a paraszti 
lakóház és gazdálkodás kellékeit, munkaeszközeit, a bányászok munka-
eszközeit, csákányt, karbidlámpát, stb. 

Irodalom 
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- A rézöntés teclmikájához : Az edelényi juhászkampó / Bodgár Ferenc == 
Etnográfia 1959 évi 1-3 száma, p. 369 - 391. 

- Magyar Életrajzi Lexikon ( 1978 - 1991 ), Bp., 1994. 
- Egy nyájat adtak cserébe /Kiss Géza == Szanatórium a völgyben és más 

történetek/ Kis Géza. - Bp. : Littera Nova kiadó, 1996. - p. 94 -97. 
H.P. 



 

Szeptember 22. 

85 éve született 
MARTINKÓ ANDRÁS 
Szuhogy, 1912 - Budapest, 1989 

nyelvész, irodalomtörténész 

A budapesti egyetemen mint az Eötvös Kollégium tagja végezte ta-
nulmányait. 1938-tól Rozsnyón, Ungvárt, végül Budapesten tanított, 
1950-től az MTA Nyelvtudományi Intézetében, 1956-tól az EL TE ide-
gen nyelvi lektorátusán dolgozott. 1959-től nyugalomba vonulásáig az 
MTA Irodalomtudományi Intézetének volt munkatársa. Márton András 
néven több elbeszélése jelent meg. 

Munkái 
- Báró Kemény Zsigmond pályafordulata, Pécs, 1937. 
- A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése, tan. , 1965. 
- Petőfi életútja, szerk. , 1972. 
- Költő, mű és környezet, Kérdőjelek a Petőfi irodalomban, 1973. 
- Teremtő idők, tan., 1977. 
- Értjük, vagy félreértjük a költő szavát?, tan., 1983. 
- Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben, Bevezetés és 

vázlat, 1988. 

Irodalom 
- T. Erdélyi Ilona, Martinkó András, Petőfi életútja, Kritika, 1972. 
- Mezei Márta, Martinkó András, Prtőfi életútja, Irodalomtörténeti Közle-

mények 1973. 
- Szigethy Gábor, Martinkó András, Költő, mü és környezet, Irodalomtör-

ténet, 1976. 
- Mezey Márta, Martinkó András tanulmányai, Kritika, 1978. 
- Jrodalomt:udósaink fónuna, Martinkó A.ncl.rással beszélget Szörényi László, 

Jelenkor, 1979. 
- Barta János, Egy tanulmánykötet margójára, Irodalomtörténeti Közlemé-

nyek, 1980. 
- Kiss József, Martinkó András hetvenéves, Irodalomtörténeti Közlemé-

nyek, 1982. 
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- Szörényi László, A kíváncsi ember, Élet és Irodalom, 1982, 39. sz .. 
- Csűrös Miklós, Martinkó András, Értjük, vagy félreértjük a költő szavát?, 

Irodalomtörténet, 1984. 
- Büky László, Martinkó András, Az Ómagyar Mária-siralom hazai és eu-

rópai tükörben, Magyar Nemzet, 1989. április 17. 
- Sipos Lajos, Meghalt Martinkó András, Élet és Irodalom, 1989, 6. sz. 
- Szörényi László, Martinkó András, Irodalomtörténeti Közlemények, 1989. 
- Új Magyar Irodalmi Lexikon 1-3, Bp. , 1994. 
- Tálenturnom megőriztem, gyarapítottam. .. : Három neves szuhogyi / szerk. 

Laki Lukács László. - Edelény: Városi Könyvtár 1996. - p. 7 - 42. 
H . P. 

* * * * * * * 
Október 7. 

135 éve született 

FARKAS ZSIGMOND 
Putnok, 1862. október 7. - Hangács, 1926. március 17. 

hangácsi római katolikus plébános, természetgyógyász szakíró 

Életéről, munkásságáról lásd e közleményünkben dr. Szecskó Ká-
roly: Adalékok Farkas Zsigmond római katolikus lelkipásztor életéhez 
és munkásságához című tanulmányát. 

Munkái még 
- Az ördög kelepcéje, v. ki találta ki a pálinkát? - Bp. 1898.- 12 p. -

(Népiratkák;53) 
- Emlékül főtisztelendő Krempászky István szendrői alesperes plébános 

aranymiséjéről : Szendrő, 1901 . október 17. - Miskolc, 1901. - 9 p. 

Róla szóló írások 
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- Egri egyházmegyei papok irodalmi téren / összeáll. Koncz Ákos. - Eger: 
Érseki Líceum, 1892. - 80.p. 

- Magyar írók élete és munkái: 8 / Gulyás Pál. - Új sorozat. - Bp. 1992. - p. 
383-384. hasáb. 

L. L. L. 



 

Október 16. 

105 éve hunyt cl 
BESZE JÁNOS 

Szendrő, 1811 -Arad, 1892 
politikus, író 

Iskoláit Szolnokon, Kassán, Miskolcon, Egerben és Pesten végezte. 
1829-ben Kassán beállt katonának és a 34. sorezredben szolgált két évet, 
ahonnan apja kiváltotta és folytattatta vele a jogi tanulmányokat Kassán 
és Egerben. 1832-ben Zemplén megyéből az országgyűlési követek 
mellé rendelik. Pozsonyban jurátus lett, és minden zajosabb ifjúsági 
mozgalom élén ott volt, s emiatt több ízben megdorgálták. Gyalog Ola-
szországba indult, ahonnan tíz hónapi kalandokkal teli barangolás után 
visszatért Pozsonyba, ahol 1834-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 

1835-ben Komárom megyében, Szemerén a Balogh-családnál mint 
házi nevelő tevékenykedett. 1836-ban Esztergomban telepedett le, s a 
megyei életben mint ellenzéki szónok figyelmet keltett és a vidék nép-
szerű embere lett. 

A fegyveres polgárság őrnagyparancsnokává, a megyei nemesség 
hadnagyává, s 1848-ban országos képviselőnek választollák. István mí-
dor rendeletére 2000 fegyveres polgárt vitt fel Pestre a király fogadására, 
és ő üdvözölte az u_üonnan kinevezett magyar minisztériumot az ország 
népének nevében. 

A szabadságharcban Komárom várát biztosította az esztergomi nem-
zetőrökkel Jellaschich ellen. Harcolt, szónokolt, lelkesített és Kossuth 
jobb keze volt. A szabadságharc bukása után l l hónapig bujdosott, majd 
kézrekerülve tíz évi várfogságra ítélték, melyből hét évet letöltött. 

186 l-ben ismét Esztergom képviselőjévé választották. A határozati 
pártnak volt a híve, 1865-ben Deák híve lett. 1869-ben a pénzügyi tör-
vényszék elnöke lett, s annak kúriába olvasztása után nyugdíjazták, és 
visszavonultan élt haláláig. 

Elbeszélései, visszaemlékezései, politikai cikkei jelentek meg a la-
pokban, és több műve jelent meg önálló kötetként. 
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Munkái 
- Szózat a haladás barátail10z, Esztergom, 1841. 
- Papi nőtlenség, Esztergom, 1848. 
- Der Schlüsel w1serer schöneren Zukunfi, Pest, 1865. 
- Az életunt betyár 1848-49, Pest, 1872. 
- Helyzetünk fekete rámába foglalt tükre, Budapest, 1875. 
- Történelmi bölcsészet vázlata, Szeged, 1885. 
- Öreg szabadkőmüves hattyúdala, Nagy-Szent-Miklós, 1888, (Ismertető: 

Vasárnapi Újság, 36. sz„ 1888.). 

Irodalom 
- Magyar írók élete és munkái 1. köl., / Szümyei József, Bp„ 1891. 
- Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49 / Bona Gábor, 

Bp„ 1987. 

* * * * * * * 
Október 22. 

275 éve született 

IPACH FERENC XAVÉR 
Edelény, 1722 - Kassa, 1774 

jezsuita áldozópap, tanár, egyházi író 

H. P. 

Húszéves korában lépett a rendbe s a bölcseletet tanította Kolozsvárt. 
Sajnos életéről és munkásságáról nem rendelkezünk bővebb infonnációval. 

Munkája 
- Thalia legitima, sive de ternpore, loco et personis religiose conciviurn 

instituentibus, Claudiopoli, 1752. 

Irodalom 
- Magyar írók élete és munkái 5. köl. / Sziimyei József, Bp„ 1897. 

H.P. 
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November 26. 

165 éve született 
MIKLÓS GYULA 

Finke, 1832 - Budapest, 1894 
szőlész-borász, szakíró 

Iskoláit Eperjesen (ma Presov - Szlovák Köztársaság), majd Miskol-
con végezte. Még nem volt 16 éves, amikor beállt a szabadságharc 
honvédei közé. Kitűnő lovas hírében állt, igen rövid idő alatt hadnagyi 
rangot kapott. Világos után büntetésből őt is besorozták a császári had-
seregbe. 1855-ben szerelt le, megnősült és hazatért a finkei birtokára 
gazdálkodni. Aktívan bekapcsolódott a politikai életbe, a bécsi udvarral 
való kiegyezés gondolatát támogatva. Az 1860-as években - megszakít<Í-
sokkal - a szendrői járás főszolgabírája volt, majd 1875-től 1881-ig az 
edelényi választókerületet képviselte az országgyűlésen. 

Az 1879. évi székesfehérvári tennénykiállítás keretében tartott gaz-
da.kongresszuson figyeltek fel a jónevű szőlőbirtokosra, aki gazdasági 
iskolai végzettség nélkül meglepő tájékozottságot ámlt cl szőlészeti

borászati szakkérdésekben. Nemcsak a problémákat vetette fel , s a hibá-
kat ostorozta, hanem ésszerűnek tűnő javaslatokat is tett azok megoldá-
sára . Így azután már kevesen csodálkoztak, amikor még abban az esz-
tendőben a földművelés-, ipari és kereskedelemügyi miniszter borászati 
kormánybiztosnak nevezte ki. 

A múlt század végi filoxérajárvány a magyarországi szőlőkultúra 

legkritikusabb időszaka volt. Mint kormánybiztosnak ugyan a filoxéra 
elleni védekezés volt az elsődleges feladata, de a szőlő- és bortermelés 
korszerűsítésével, gazdaságosabbá tételével kapcsolatos minden teendő 
az ő vállára nehezedett. 

Létrehozta a központi minta pincét a szakszerű borkezelés oktatására. 
Fellendítette a konyakipart a rossz minőségű borok felhaszn;ílására. Ö 
kezdeményezte a felsőbb szőlészeti és borászati tanfolyamot hazánkban. 
Rendszeresen ellenőrizte és szaktanáccsal látta el az alsó fokú szőlészeti , 

borászati szakemberképzést is. 
Szerkesztője volt Magyarország első borászati törzskönyvének. Szá-

mos amerikai vesszőszaporító telepet létesített, többek között a szomszé-
dos Sajószentpéteren, Szendrőn és Tarcalon. Kisérleti telepeket hozott 
létre amelyek között kiemelkedik az 1884-ben felavatott és azóta is a 
nevét viselő kecskeméti „Miklós-telep" . 
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Működési ideje alatt lendült fel a Borászati Lapok című folyóirat, 
amelynek éveken át szerkesztője és számtalan szakmai és mezőgazda
ság-politikai cikk írója volt. 

Életének 62. évében szívszélhűdés kövelkeztében hunyt el. A finkei 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Munkái 
- Gróf Széchenyi Pál földmüvelés-, ipar- és kereskedelmügyi ... miniszter-

hez jelentése Miklós Gyula országos borászati konnánybiztosnak 1882-
1884. évi hivatalos müködéséröl, Bp., 1885. 

- Hazai szölészetünk és a pholoxera, Bp., 1888, 73 lap. 

- Néhány szó hazai szölészetün.k rekonstrukciójához, I-IV. köt., Bp., 1892 -
1894. 

Róla szóló írások 
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- Magyar írók élete és munkái 8. köt. I Sziimyei József. - Bp., 1902. 
- Magyar agrártörténeti életrajzok: 1-2. köt. - Bp., 1988. - p. 520-525. 
- Miklós Gyula halálának 100. évfordulóján : Emlékülés, emléktábla avatás 

Edelényben / Slezsák Imre == Szülőföldünk : A megyei honismereti moz-
galom közleményei. - 23-24. sz. ( 1995. június), p. 92-96., ill. 

H. P. 



 

December 9 

100 éve született, 50 éve halt meg 

KACHELMANN KURT 
Edelény, 1897. december 9 - Szarvas, 1947. Október 4 

okleveles gazdasági tanár, szakíró 

Apja, Kachelmann Walter (1856-1921) Cóburg herceg föerdésze volt 
Edelényben. Ősei 1792-ben Wallsdargból kerültek Selmecbányára. 
Kúnó ikertestvére (Róbert apja) gazdatiszt lett, az idősebb Ottó erdő
mérnök. 

Elemi iskoláit Edelényben járta. A gimnázium alsó négy osztályát 
magánúton, a felső négyet Pozsonyban végzi. A Mezőgazdasági Aka-
démiára Kassán járt. Gazdasági gyakornok Pusztaláncon, 1918-ban. se-
géd- majd kinevezett tanár Kehidán. 1932. november 14-én kerül Szar-
vasra a Tessedik Sámuel Középfokú Tanintézethez gazdasági tanárnak, 
ahol 1941 szeptemberétől igazgatóként dolgozott. 

Tanári, igazgatói, szerzői és agrárpropagandista tevékenysége ki-
emelkedő az intézet életében. Az oktatás nemcsak foglalkoztatást jelen-
tett számára, hanem élethivatásának tekintette. Minden állattenyésztési 
tárgyat ő tanított, a tanszék számára jegyzeteket, tankönyveket készített. 
Nagy gondot fordított a szarvasi és megyei parasztság szakmai képzésé-
re. Számos társadalmi megbízatást vállalt. 

Számos ismeretterjesztő cikket közölt a különféle hazai folyóiratok-
ban és a korabeli szarvasi újságokban. Néhány műve Selmeci Kurt írói 
néven jelent meg. A háborús évek megtörték a pályáját, 1945-ben nyug-
dijazták 

Felesége Nandrássy Margit, akivel Kehidán köt házasságot 1929. 
március 12-én. Gyönyörű kézimunkái kerültek a Kachelmann textil-
gyűjteménnyel múzeumunkba. 

Kachelmann Kurt sírját a szarvasi evangélikus Ó-temctőbcn 1997. 
július 24-én az olt járt Miklós Gyula Kertbarátkör a kettős évforduló al-
kalmából kegyelettel megkoszorúzta. 
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Művei (a teljesség igénye nélkül) 
- Szarvas állatenyésztésének fejlődése a legrégibb kortól napjainkig I 

társszerz. Benczúr Béla Lajos. - Szarvas, 1935. 
- Népszerű állategészségtan és járványtan. - Szarvas, 1936. 
- Állattenyésztési ismeretek: 1-4. Köt. - Szarvas, 1938-1944. 
- Tejgazdaságtan. - Szarvas, 1935; Bp. , 1940, Bp., 1942. 
- Magyarország állattenyésztése. - Szarvas, 1944. 

Róla szóló írások 
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- Kachelmatm Kurt emlékezete / Dr. Palov József== Szarvas és Vidéke. -
1986. 3. p. 

- Kachelmatm Kurt élete és munkássága 1897-1947 / Némethyné Fülep 
Katalin. - Szarvasi Tájoló. - 1986. November. - p. 1-5. 

L . L. L. 



 

December 16 

130 éve született 

BERZEVICZY GYÖRGY 
Szendrőlád, 1867 december 16. - ? 
szendrőládi földbirtokos, emlékíró 

Édesapja Berzeviczy Imák (1835-1889), aki az edelényi kerület or-
szággyűlési képviselője 1879-től két választási időszakban. Édesanyja 
Fáy Konstaczia (1850-1894). Magántanuló, majd Budapesten jár gim-
náziumba, külföldi utazást tesz s hazatérve beiratkozik jogé1sznak a bu-
dapesti egyetemre, melyet soha be nem fejez. Bohém világfi, vidám ba-
rát, megszállott kártyás. 

1893. január l-jén veszi feleségül Szendrőből gróf Csáky-Pallavicini 
Gabriellát (szül.1873). E házasságból születik Frigyes fia 1909. Április 
12-én Lausanne-ban, akit a műben világ Friedrich von Berzeviczy-
Pallavicini néven ismert. Iparművész, díszlettervező, jelmeztervező, bel-
sőépítész, aki főként Amerikában él, Hollywood kedvence, lapszerkesz-
tő, szakíró. 1989 november 11-én halt meg New Yorkban. 

György egy ideig gazdálkodik, majd eladva szendrőládi . szendrői 
birtokát Nizzában telepedett le, mai Svájcban, nagylábon élt, bejárta a 
világot. 1933-ban egy hamiskártyázási ügybe keveredik, börtönbüntetés-
re is ítélik. 

1936-ban adja ki memoárját, melyet több kötetesre tervez. A megje-
lent első kötet az ifjú kor emlékeit eleveníti fel , így számunkra 
Szendrőlád, Szendrő vonatkozásában számos értékes, forrásértékíí anya-
got tartalmaz. Háború utáni sorsáról sajnos ezideig semmit sem sikerült 
felkutatni. 

Műve 

- Az én első hatvanöt életévem. - Bp.: Gergely R. Könyvkereskedés, 1936. -
356 p. 

Róla szóló írások 
- Magyar írók élete és munkái : 3 I Gulyás Pál. - új sorozat. - Bp., 1995. -

163. hasáb. 
L. L. L. 
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December 20 

125 éve halt meg 

FINKEY JÓZSEF 
Szendrőlád, 1824. január 7 - Sárospatak, 1872. december 20 

sárospataki tanár 

Édesapja Finkey Sámuel borsodi prédikátor Ábrahám fia (Borsod, 
1871-Hegymeg, 1849). Édesanyja nemes Paksy Erzsébet, egy borsodi 
földbirtokos lánya. 

Gimnáziumi és akadémiai pályáját a sárospataki főiskolában végezte. 
Mindig a legelső tanulók egyike volt, különösen a görög nyelvet ked-
velte. Az akadémia elvégzése után hamarosan köztanító lett s már 1848-
ban tanár, majd 1849-től rendes tanárrá választatott a görög nyelvi tan-
székre, melyen haláláig megmaradt. 

Fáradhatatlanul szorgalmas, a szaktudás szenvedélyével, nagy becs-
vággyal kívánta szolgálni és előrevinni a görög műveltség ügyét ha-
zánkban. 

Latin és görög nyelvtant írt és több tanártársával együtt részt vett a 
legnagyobb magyar-görög szótár kidolgozásában. Sokat müfordít 
(Lucanus, Sophokles). Az MTA kiadásukat elutasítja, de tudóstársai el-
ismerik. Erdélyi János írja róla: „túlmenve a tankönyv és a szótár szá-
razságain, az óvilág szellemébe merült és azt élvezve másokat másokat 
is annak élvezetére tanított". Mint író és műfordító többre vitte bátyjá-
nál, Pálnál ( 1820-1872) és nagyobb emléket hagyott hátra. 

Háromszor nősült. Második felesége Vass Imre barlangász Róza lá-
nya. 1872. december 20-án kolerajárvány áldozataként halt meg 48 éves 
korában. 
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Művei 

- Görög nyelvtan / Kríger K. W. és mások után készítették F. J. és Soltész 
Ferenc. - Sárospatak, 1860. - 8.p. 

- Latin nyelvtan / Finkey József és Soltész Ferenc. - 2. Köt. - Sárospatak. 
1858. - 8.p. Putsche K. Edvárd nyomán. 

- Magyarok története / algim. számára összeáll. Finkey József. - Sárospa-
tak, 1862. - 114 p. 

- Nevelés és oktatástan 
- Phaedrns meséi magyarázatokkal / Finkei József és Kírészy István 

Sárospatak, 1886. 
- Sophokles színmüvei /ford. FJ. 1-4 darab. Sárospatak, 1858-1859. 

Róla szóló irodalom 
- Finkey Pál... és Finkey József... volt pataki diákok emlékezete / írta 

Finkey Ferenc. -Bp., 1943. -p.16-18. -(PatakiKrónika;4). 

L. L. L. 

- •. .„„.,, .„.„ .• „ . t;'1''.~~~~~:;~_~: .·· !4:. ::\ 

. ,\. . '. ·~- '. 

Sárospataki Református Kollégium 
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December 22. 

100 éve született 

GYÜLVÉSZI ISTVÁN 
Kenderes, 1897 -Miskolc, 1976 

edelényi református lelkész, egyházi író 

Elemi iskoláit Kenderesen, a gimnáziumot Kisújszálláson végezte el. 
1916-ban kezdi meg teológiai tanulmányait Debrecenben, ahol 1920 
őszén kápláni, majd 1922 októberében lelkészképesítő vizsgát tesz. 
Közben a baseli egyetemen is tanul. Rövid ideig káplán szülőfalujában, 
majd segédlelkész Debrecenben. 1923. aug. 19-én iktaiják be, mint 
rakacaszendi rendes lelkészt. 1925. július 5-től Ládbesenyő lelkésze, 
majd 1929. június 29-től - 1966. február l-ig az edelény-finkei refor-
mátus gyülekezet lelkipásztora. 1923-ban köt házasságot Mezőtúron 
Tóth Margit okleveles gimnáziumi tanárnővel, aki hű társa és születő 
négy gyermekük szeretett édesanyja, az edelényi iskola megbecsült taná-
ra. Gyülvészi István 1976-ban halt meg Miskolcon, feleségével együtt 
az edelényi református temetőben nyugszanak. 

A jó képességű, több nyelven beszélő lelkésznek az aktív gyülekezeti 
szolgálat mellett jut ideje írásra, publikálásra is. Prédikációi, bibliama-
gyarázatai, versei, fordításai önálló és gyüjteményes kötetekben, számos 
korabeli egyházi folyóiratban látnak napvilágot. 

Munkái 
- Báránybőrbe bújt farkasok I P. Scheurlen műve alapján összeállította 

Gyülvészi István, Debrecen, 1923. 
- Én vagyok az Út. Egyházi beszédek, Tahitótfalu, 1926. 
- Új Jeruzsálem felé: Beköszöntő egyházi beszéd, Edelény, 1929. 
- Új Jernzsálem felé I Gyülvészi István; szerk. Laki Lukács László. -

Edelény : Városi Könyvtár, 1993. - 24 p„ ill. - (Edelényi Füzetek; 8) 
Egyházi beköszöntő beszéd és életrajza. 

Fordítás 
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- 100 ellentmondás és homályos hely a bibliában, írta Modershon Emő, 
Bp„ 1943. 

L. L . L. 



 

December 30 

125 éve halt meg 
FINKEI PÁL 

Szendrőlád, 1820. December 30. - Sárospatak, 1872. December 26. 
Református lelkész - tanár 

Finkey József (1824-1872) bátyja, 1834-ben került a pataki kollégi-
umba. 1846-ban lett esküdt diák. A szabdságharcban a híres 
vörössipkásoknál szolgált. 1849. áprilisában került haza, ekkor letette a 
segédlelkészi vizsgát és Abaújszántóra ment segédlelkésznek. 1850-52-
ben a szikszói algimnázium, 1852-54 között a miskolci református gim-
názium tanára volt. 1854-től haláláig a sárospataki református gimnázi-
um tanára volt. Bátrabb és élénkebb természetű volt öccsénél, az inkább 
szobatudós hajlamú Józsefnél. Egyike volt a pataki főgimnázium leg-
népszerűbb és legszeretettebb tanárainak. 

A latin nyelv és a klasszikus világ iránti olthatatlan szerelme miatt 
különösen a latin nyelv tanításának ,kérdése foglalkoztatta. E tárgyról 
gyakran írt a Sárospataki Füzetekbe. Irt latin tankönyveket, készített la-
tin szótárt, latinról magyarra fordított több fontos egyházi munkát. 

Felesége Tatár Eszter népes nagy családja volt. Az 1872-ben fellépő 
kolerajárványkor fivérétől történt elbúcsúzásakor, tőle kapta el a beteg-
ség csíráját, december 26-án meghalt. Felesége a férje halála feletti szív-
bénulásban halt meg másnap december 27-én. Négy gyermeküket az 
anyai nagymama nevelte fel fáradozást nem kímélve. 

Művei 

- Latin nyelvtan a ginmáziumi első osztály számára / Finkey Pál. - Sáros-
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sárospataki igazgató-tanár kéziratából fordítva Finkey Pál által == Súros-
pataki Flizetek 1858-iki 1. évf. 236. p. 

Róla szóló irodalom 
- Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. - 1874. évf. 9. flizet. 

(Irodalmi munkássága). 
- A miskolci evangélikus refonnátus fóginmázium története / Kovács Gá-

bor. - Miskolc, 1885. - 125. p. 
- Finkey Pál és Finkey József volt pataki diákok emlékezete / Finkey Fe-

renc. - Bp., 1943. - p. 13-16.- (Pataki krónika; 4). 
- Finkey Ferenc élete és mwi.kássága Ködöböcz József - Miskolc-

Sárospatak: Felsőmagyarorsz. K., 1995. - 9.p. 

L. L. L. 
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December 31. 

250 éve született 

CSENKESZFAI POÓTS ANDRÁS 
Edelény, 1747? - Ungvár, 1815 

református lelkész, költő 

Édesapja Edelényben volt református lelkész 1748 márciusáig, azt 
követően Tiszanánánra került. András atyja házánál elvégzi elemi isko-
lai tanulmányait és a sárospataki főiskolára kerül. 1772-ben fejezi be Sá-
rospatakon teológiai tanulmányait. Két évet külföldön is tanul. 

1776-ban édesapja mellett segédlelkész Tiszanánán. Megházasodik, 
de szerencsétlen házassága egész életére rányomja bélyegét. A feleség 
hűtlensége teljesen feldúlja addigi kiegyensúlyozoll életét, s felesége ál-
tal 1785-ben rákényszerített válóper teljes erkölcsi bukást okozott 
Poótsnak. Felesége párthívcket toborzott a tiszanánai polgárok között, s 
a válóper egyik pontja házasságtöréssel vádolta. Ennyi arcátlanság láttán 
annyira elborult egy alkalommal elméje, hogy az egyház ládáját felszag-
gatva, abból az úrvacsorai edényeket és egyéb egyházi tárgyakat az utcá-
ra dobálta. 

A heves megyei törvényszék ezen tettéért hat hónapi elzárásra ítélte. 
A börtönben írta elegyes verseinek több darabját, és itt készítette el A 
sénai Lukrécia históriája című munkáját. Szabadulása után egy évig 
nem tudott elhelyezkedni, míg végül jóakaróinak köszönhetően 

Bodrogkeresztúrban kapott lelkészi állást. Itt sem sokáig volt nyugton, 
de jóakarói mindig segítettek rajta. 1797-ben az Ungváron épült refor-
mátus templom lelkészének lúvták meg, ahol - az újabb kutatások sze-
rint - 1815-ben meghalt. 

Munkái 
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- Csenkeszfai Poóts András ifjúi versei. Kél darab. - Pozsony - Komárom, 
1791. 

- Házi kereszt. - Bécs, 1793; Miskolc, 1817. 
- Század eleire készíttetett.„ Pest, 1802. 

(Ungváron elmo11dott papi beszéd a XL'(. század első 11apjá11.) 



 

Irodalom 
- Csenkeszfai Poóts András élete / Mitrovics Gyula == Protestáns Szemle, 

1890, 505 - 622. p. 

- Magyar írók élete és munkái : 10. / Szinnyei József. - Bp„ 1905. 

- Három veréb hat sze1mnel: 1-2. /Weöres Sándor. - Bp., 1982. 
- Miskolc és borsod az irodalomban/ Csorba Zoltán, Miskolc, 1994. 
- Csenk:eszfai Poóts András a „trágyadombi Baudelaire" / Kovács Sándor 

Iván== Holmi. - 1. sz. ( 1995 ), p. 76 - 87. 
- Csenkeszfai Poóts András élete és költészete / szerk. Hadobás Pál; a szö-

vegeket ell. és jegyz. Koncz Attila. - Edelény : Városi Könyvtár, 1997. -
135 p. - (Edelényi füzetek; 16). 

H.P. 

Edelé11yi Református Templom 
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A Borsodi Tájház gyűjteményének 
gyarapodását segítették 1997-ben 

1. Drótos János (1907-1997) hagyatékból 

2. Hodossy Gyula Edelény, Antal György út 34. 

3. Kachelmann Róbert Budapest. 

4. Kasvinczki János (1915-1997) hagyatékból. 

5. Kasvinczki Józsefné Edelény, Antal György út. 

6. Korbély Istvánné szül. Gazdik Erzsébet Edelény, Tóth Árpád út. 

7. Kormos László Edelény, Borsodi út 

8. Motkó Bálintné Edelény-Borsod. 

9. Nagy Béla Edelény, Ifjúság út. 

10. Nagy Ferenc Edelény, Dózsa György út. 

11. Nagy Sándorné sz. Schulek Ilona Rudabánya. 

12. Sinka Dezső Attila Edelény-Borsod. lvócsanak. 

13. Slezsák Imréné sz. Laczkó Erzsébet Edelény, Pást út. 

14. Dr. Tóth Kálmánné sz. Schulek Éva Rudabánya. 

15. Veres Dániel Edelény-Borsod. 

16. Vadászi Dániel Edelény-Borsod. 

KÖSZÖNJÜK! 
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