„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.

Összeállította:
Hadobás Pál és Laki Lukács László
Augusztus 10.

100 éve született

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 júniustól magyar-történelem szakos bölcsész Budapesten. 1919 novemberében hazatért Stószra. 1920-ban kiújult tüdőbetegsége . Számos lap munkatársa, 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 Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete örökös díszelnökké választotta. 1948. dec. 15-től az Új Szó, 1953-56-ban a Fáklya munkatársa. 1958-ban Ideje már bizony című beköszöntő írásával indult az Irodalmi Szemle, melynek haláláig főmunkatársa volt. 1967-ben csehszlovák és magyar kormánykitüntetéseket kapott.
Munkásságának etikai irányát az antimilitarizmus és antifasizmus
határozta meg.
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Munkái
- Tanú és tanulság voltam, Visszaemlékezések, vallomások, állásfoglalások, kiad„ bev. Sándor László, Pozsony. - Bp., J977.
- 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 János, 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.
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H. P.

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 szerepkörére. Kulturája és intelligenciája a színpadon és társadalmi életben
is az állag fölé emelte, ezt származásának is köszönhelte. Szerelemgyermekként született, nem mindennapi szülőktől.
Édesanyja LÁNCZI ILKA drámai színésznő (Borszék. l 861Budapest, 1908). Vidéki pályakezdés után 1884-ben a Nemzeti Szinház
tagja, majd a Vígszínház és 1900-tól újra a Nemzeti Színház tagja. Szerepeit sok szellemmel, finomsággal és kitűnő beszédtechnikával személyesítette meg.
Édesapja gróf KEGLEVICH ISTVÁN (Bécs, 1840 - Bp .. 1905) többek között Bódvarákó ura, politikus. Császári katonatisztnek indul, 1mtjd
több alkalommal országgyűlési képviselő. 1867-től Bars vármegyében
gazdasági tevékenységet fejt ki a mezőgazdasági szövetkezetek érdekében földműves iskolát alapít, kórház, kisdedóvó alapítását segíti, a bortermelők és szesztermelők országos egyesületében tevékenykedik. 1885től az Operaház és Nemzeti Színház intendása (a színház föfelügyeletével 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.
1947-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. Vasés rézlemezből készítette a bárányok, juhok és általában a legelőre hajtott 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 munkaeszközeit, csákányt, karbidlámpát, stb.
Irodalom
- 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.
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Szeptember 22.

85 éve született

MARTINKÓ ANDRÁS
Szuhogy, 1912 - Budapest, 1989
nyelvész, irodalomtörténész

A budapesti egyetemen mint az Eötvös Kollégium tagja végezte tanulmányait. 1938-tól Rozsnyón, Ungvárt, végül Budapesten tanított,
1950-től az MTA Nyelvtudományi Intézetében, 1956-tól az ELTE idegen 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
-

Petőfi

-

Költő, mű

-

Teremtő idők,

fejlődése,

tan. , 1965.

életútja, szerk. , 1972.
és környezet,

Kérdőjelek

a Petőfi irodalomban, 1973.

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,
mények 1973.

Prtőfi

- Szigethy Gábor, Martinkó András,
ténet, 1976.

életútja, Irodalomtörténeti Közle-

Költő,

mü és környezet, Irodalomtör-

- 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 Közlemények, 1980.
- Kiss József, Martinkó András hetvenéves, Irodalomtörténeti Közlemények, 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 európai 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 Károly: 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

Krempászky István szendrői alesperes plébános
: Szendrő, 1901 . október 17. - Miskolc, 1901. - 9 p.

főtisztelendő

aranymiséjéről

Róla szóló írások
- 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.
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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 Olaszországba 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 népszerű embere lett.
A fegyveres polgárság őrnagyparancsnokává, a megyei nemesség
hadnagyává, s 1848-ban országos képviselőnek választollák . István mídor 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 nemzetőrökkel 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 törvényszék elnöke lett, s annak kúriába olvasztása után nyugdíjazták, és
visszavonultan élt haláláig.
Elbeszélései, visszaemlékezései, politikai cikkei jelentek meg a lapokban, 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.
H. P.

*******

Október 22.
275 éve született

IPACH FERENC XAVÉR
Edelény, 1722 - Kassa, 1774
jezsuita áldozópap, tanár, egyházi író
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 Miskolcon 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 hadseregbe. 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<Ísokkal - a szendrői járás főszolgabírája volt, majd 1875-től 1881-ig az
edelényi választókerületet képviselte az országgyűlésen.
Az 1879. évi székesfehérvári tennénykiállítás keretében tartott gazda.kongresszuson figyeltek fel a jónevű szőlőbirtokosra, aki gazdasági
iskolai végzettség nélkül meglepő tájékozottságot ámlt cl s zőlészeti
borászati szakkérdésekben. Nemcsak a problémákat vetette fel , s a hibákat ostorozta, hanem ésszerűnek tűnő javaslatokat is tett azok megoldására . Így azután már kevesen csodálkoztak, amikor még abban az esztendőben a földművelés-, ipari és kereskedelemügyi miniszter borászati
kormánybiztosnak nevezte ki.
A múlt század végi filoxérajárvány a magyarországi sző lőkultúra
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 szől észe ti ,
borászati szakemberképzést is.
Szerkesztője volt Magyarország első borászati törzskönyvének. Számos amerikai vesszőszaporító telepet létesített, többek között a szomszédos 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 ... miniszterhez jelentése Miklós Gyula országos borászati konnánybiztosnak 18821884. 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
- 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 mozgalom közleményei. - 23-24. sz. ( 1995. június), p. 92-96., ill.

H. P.
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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 Akadémiára Kassán járt. Gazdasági gyakornok Pusztaláncon, 1918-ban. segéd- majd kinevezett tanár Kehidán. 1932. november 14-én kerül Szarvasra a Tessedik Sámuel Középfokú Tanintézethez gazdasági tanárnak,
ahol 1941 szeptemberétől igazgatóként dolgozott.
Tanári, igazgatói, szerzői és agrárpropagandista tevékenysége kiaz intézet életében. Az oktatás nemcsak foglalkoztatást jelentett számára, hanem élethivatásának tekintette. Minden állattenyésztési
tárgyat ő tanított, a tanszék számára jegyzeteket, tankönyveket készített.
Nagy gondot fordított a szarvasi és megyei parasztság szakmai képzésére. Számos társadalmi megbízatást vállalt.
emelkedő

Számos ismeretterjesztő cikket közölt a különféle hazai folyóiratokban és a korabeli szarvasi újságokban. Néhány műve Selmeci Kurt írói
néven jelent meg. A háborús évek megtörték a pályáját, 1945-ben nyugdijazták
Felesége Nandrássy Margit, akivel Kehidán köt házasságot 1929.
március 12-én. Gyönyörű kézimunkái kerültek a Kachelmann textilgyűjteménnyel múzeumunkba.
Kachelmann Kurt sírját a szarvasi evangélikus Ó-temctőbcn 1997.
július 24-én az olt járt Miklós Gyula Kertbarátkör a kettős évforduló alkalmából 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
- 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.
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December 16

130 éve született

BERZEVICZY GYÖRGY
Szendrőlád,

1867 december 16. - ?
emlékíró

szendrőládi földbirtokos,

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 gimnáziumba, külföldi utazást tesz s hazatérve beiratkozik jogé1sznak a budapesti egyetemre, melyet soha be nem fejez. Bohém világfi, vidám barát, 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 BerzeviczyPallavicini néven ismert. Iparművész, díszlettervező , jelmeztervező, belsőépítész, aki főként Amerikában él, Hollywood kedvence, lapszerkesztő, 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, börtönbüntetésre is ítélik.
1936-ban adja ki memoárját, melyet több kötetesre tervez. A megjelent első kötet az ifjú kor emlékeit eleveníti fel , így számunkra
Szendrőlád, Szendrő vonatkozásában számos értékes, forrásértékíí anyagot 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 kedvelte. Az akadémia elvégzése után hamarosan köztanító lett s már 1848ban tanár, majd 1849-től rendes tanárrá választatott a görög nyelvi tanszékre, melyen haláláig megmaradt.
Fáradhatatlanul szorgalmas, a szaktudás szenvedélyével, nagy becsvággyal kívánta szolgálni és előrevinni a görög műveltség ügyét hazánkban.
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 elismerik. Erdélyi János írja róla: „túlmenve a tankönyv és a szótár szárazságain, az óvilág szellemébe merült és azt élvezve másokat másokat
is annak élvezetére tanított". Mint író és műfordító többre vitte bátyjánál, Pálnál ( 1820-1872) és nagyobb emléket hagyott hátra.
Háromszor nősült. Második felesége Vass Imre barlangász Róza lánya. 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. - Sárospatak, 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.
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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 református 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 tanára. 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, bibliamagyarázatai, versei, fordításai önálló és gyüjteményes kötetekben, számos
korabeli egyházi folyóiratban látnak napvilágot.

Munkái
-

bújt farkasok I P. Scheurlen
Gyülvészi István, Debrecen, 1923 .

Báránybőrbe

műve

alapján összeállította

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

Emő,

L. L . L.
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December 30

125 éve halt meg
Szendrőlád,

FINKEI PÁL

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

Finkey József (1824-1872) bátyja, 1834-ben került a pataki kollégiumba. 1846-ban lett esküdt diák. A szabdságharcban a híres
vörössipkásoknál szolgált. 1849. áprilisában került haza, ekkor letette a
segédlelkészi vizsgát és Abaújszántóra ment segédlelkésznek. 1850-52ben a szikszói algimnázium, 1852-54 között a miskolci református gimnázium tanára volt. 1854-től haláláig a sárospataki református gimnázium tanára volt. Bátrabb és élénkebb természetű volt öccsénél, az inkább
szobatudós hajlamú Józsefnél. Egyike volt a pataki főgimnázium legnépszerűbb 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 latin 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 betegség csíráját, december 26-án meghalt. Felesége a férje halála feletti szívbénulásban 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. - Sárospatak. 1868.
- A szatmárnémeti zsinat történeti elbeszélése / Szilágyi Benjámin István
sárospataki igazgató-tanár kéziratából fordítva Finkey Pál által == Súrospataki 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 Gábor. - Miskolc, 1885. - 125. p.
- Finkey Pál és Finkey József volt pataki diákok emlékezete / Finkey Ferenc. - Bp., 1943. - p. 13-16.- (Pataki krónika; 4).
- Finkey Ferenc élete és mwi.kássága Ködöböcz József - MiskolcSárospatak: Felsőmagyarorsz. K., 1995. - 9.p.

L. L. L.
41

December 31.
250 éve született

CSENKESZFAI POÓTS ANDRÁS
Edelény, 1747? - Ungvár, 1815
református lelkész, költő
Édesapja Edelényben volt református lelkész 1748 márciusáig, azt
Tiszanánánra került. András atyja házánál elvégzi elemi iskolai tanulmányait és a sárospataki főiskolára kerül. 1772-ben fejezi be Sárospatakon 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 által 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 felszaggatva, abból az úrvacsorai edényeket és egyéb egyházi tárgyakat az utcára 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 református templom lelkészének lúvták meg, ahol - az újabb kutatások szerint - 1815-ben meghalt.
követően

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

H.P.

Edelé11yi Református Templom
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