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Cívisvárosi Ungváry és Bisothka felmenQim

Apai nagyanyám ágán, dédapám révén a debreceni Ungváry, dédanyám révén a Bisothka 
családokból származom. A lengyel eredet_ Bisothka család 1654-ben kapott nemességet 
III. Ferdinándtól; Gömör megyében hirdették ki a címeres levelet, melyet Bisothka Miklós 
és fia, János nyertek el egy Nagy nev_ rokonukkal együtt. A címer kék pajzsban hármas 
zöld halmon nyugvó leveles koronából kinövQ kétfarkú oroszlánt ábrázol, jobbjában kard-
dal.1 FelmenQim a Rákóczi-szabadságharcban Rákóczi mellett, a kuruc oldalon harcoltak. 
Általában nem azok a (protestáns) nemesek gyarapították folyamatosan a javaikat az év-
századok folyamán, akik a Habsburg uralom elleni felkelésekben és szabadságharcokban 
részt vettek. A Bisothkák a XVIII. század elején, Gömör, majd Nógrád megyébQl lentebb 
és lentebb jQve, Debrecenben telepedtek le. Szabó Magda, Debrecen szülötte, s múltjának 
megörökítQje írja az Ókút cím_ regényében, hogy kiskorában nem is tudta felfogni, hogy 
hogyan lehetnek idegen hangzású nevek viselQi magyarok. „Az idegen keresztneveket 
éppoly gyanakodva vettem tudomásul, mint azt, ha valakit Müllernek vagy Bisothkának 
hívnak.”2 Azután, felnQve, Q is tudta, hogy nem az a lényeg, hol született Dembinszky, mi 
volt az anyanyelve Bemnek vagy Damjanichnak.3

A XVIII. század végén játszódó, Csokonai Vitéz Mihályról szóló közkedvelt anekdo-
tában, amikor az író fogadást kötött tudós társával, hogy Debrecenben, a mesterségeket 
tekintve orvosból van a legtöbb, nemes Bisothka uram (gubásmester) is tanácsot ad a 
költQ fogfájásának hatékony gyógyítására.4 Az anekdoták szereplQi többnyire neves, vala-
mirQl híres emberek; politikusok, arisztokraták, történelmi személyek, m_vészek. A maga 
korában az Q fia, Bisothka gubásmester sem csupán Debrecen szerte volt híres és ismert 
személy, hanem országos hírnévre tett szert az írók és hírlapírók róla szóló említései, írá-
sai és tudósításai révén.

A guba speciális szövési technikával készült, az iráni, arab és kelet-európai népeknél is 
megtalálható, archaikus szabású gyapjú „kabát,” amely mind az anyaga, mind a szabása ré-
vén az Qsi magyar viseletekhez tartozik.5 A cívis szó debreceni (gazdálkodó) módos polgárt, 
Qslakos jelent.6 A guba készítQjét (guba)csapónak hívták; mesterségüket Qrzi a híres debreceni 
Csapó utca.7 

A cívis város utolsó nagyhír_ gubásmestere is egy Bisothka volt. A suba- és ködmönkészítés 
terén a szegedi mesterek voltak híresek, míg a gubakészítésben8 a debreceniek. „Debrecenben 
még ma is m_ködik húsz-huszonegy gubás-mester, azonban az úri gubások rendje kipusztult 
az utolsó nemzetes Bisothka István úrral, aki négyszáz, ötszáz forintos, sQt jóval drágább gu-
bákat is remekelt. Az «öreg» József fQhercegnek is csinált egy ilyen úri gubát” – olvasható 
Móricz Pál Régi magyar élet. Történetek és feljegyzések (1913) cím_ könyvének abban az írá-
sában, amelyben a régi, kihaló és változó mesterségeket részletezi. Majd így folytatja: „Jókai 
Mór is jól ismerte Bisothkát, aki még minden tekintetben eredeti «muskotály civis» volt.”9 
Ugyanebben a könyvben egy másik helyen is szerepel Bisothka István az asztaltársaságokról 
írt fejezet egyik, az aradi Kossuth-asztalról szóló írásában. Itt említ az író egy illetQt, „akihez 
fogható cikornyás felköszöntQket csupán a debreceni hírneves sz_csmester, nemes Bisotka 
István uram mondogatott különféle »borközi álláspontokból«”.10

A Magyar anekdotakincs-ben11 olvashatók róla az alábbi mondatok: „Nemes Bisothka 
István uram debreceni gubásmester volt. Híres ember a mesterségében. Nem eshetett 
meg nélküle országos vásár, s az Q gubáihoz foghatók nem valának messze földön. Mikor 
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kirakodott a vásáron, egy vagyon volt a sátrában, mert gubái között a százforintos csak 
parasztszámba ment. Csinált Q válogatott szQr_ ötszáz forintos gubát is; József fQherceg-
nek meg épp ezer pengQset küldött egyszer ajándékba. De – mint Qt az egész világ hívta 
– Bisutka bácsi igazán híressége mégis csak a politika, és a poézis, fQképpen pedig az 
áldomás vala. Törhetetlenebb negyvennyolcast nem szült még nálánál a haza.”12 

Bisothka István úri gubáit az 1867-es Párizsi Világkiállításon – és más ipari kiállítási 
vásárokon is – megcsodálhatták a látogatók; uralkodók és polgárok. Egy fehér gubát ezzel 
a felirattal mutatott be a világkiállításon: „Készítette nemes Bisothka István, választó-
polgár.”13 1881 augusztusában többnapos országos iparkiállítást és iparos vándorgy_lést 
rendeztek Debrecenben. „Huber József kiállítási elnök és Simonffy Imre polgármester 
beszédével nyittatott meg a fellobogózott fQiskola udvarán vasárnap a debreczeni iparki-
állítás, mely dicsQségére válik Debreczen város iparosainak, dicsQségére válik Debreczen 
városnak.” – olvasható a Debreczeni-Nagyváradi ÉrtesítQ augusztus 28-i számában.14 A 
megnyitón 2500 fQs közönség volt, s folyamatosan özönlöttek az emberek a kiállításra. 
A Nagytemplom mellett felállított díszes diadalkapun keresztül juthattak be a fQiskola 
épületébe, melynek udvarán vendéglQ volt; a kiállítást, a mesterremekek sokaságát pedig 
az iskola tantermeiben tekinthették meg. A bíráló bizottságok fQként helyi és budapes-
ti kiválóságokból álltak. Néhány mesterm_ létrehozóját név szerint említi a tudósítás: 
„Általában a debreczeni ipar kit_nQen van képviselve. Elismerést érdemelnek Bisothka 
István gubái, Keszler Jakab kalapjai. […] Felt_nQen szépek a zsoboki márványgyár 
gyönyör_ tárgyai, Lédeczky Sándor zongorái s GyQrösi Mihály hadházi tanító új talál-
mányú méhkasa…”15 Az iparkiállítás elnöke Ráth Károly16 híres szalmakalapgyáros, 
az Országos Iparosszövetség elnöke volt BudapestrQl. Minden napra jutott valamilyen 
esemény: dalárdák bemutatói, díszebéd, kirándulás a Hortobágyra, gQzfürdQ, „majális”, 
azaz szabadtéri vigadalom, ahol – Harmathy Pál derék kereskedQ jóvoltából – t_zijáték 
is volt, bácskai fiatalok tamburás zenetársulatának bemutatója a jó nev_ vendéglQsnél. A 
hortobágyi kiránduláson, melyet Vadon Sándor ügyvéd szervezett, a résztvevQk városok 
szerinti említésénél olvasható: „Debreczen városából Huber József, Boros Sándor és fia, 
Bisothka István, Gyulai László” stb. vettek részt.17 Az eseményekkel mindenki elégedett 
volt. Köszönetét fejezte ki az újságban a kolozsvári iparos ifjak önképzQ és betegsegé-
lyezQ egyletének küldöttei nevében az iparos vándorgy_lésen18 való szíves debreceni fo-
gadtatásért Endesz Dániel egyleti titkár is. A következQ évben Kolozsvár látta vendégül a 
magyar iparosok színe-javát.19

1920-ra az Qsi, középkori posztóm_ves céhbQl kinövQ egyik legrégibb debreceni céh, 
a gubacsapó ipartestület feloszlott. Volt elnöke a Déri Múzeumnak ajándékozta a nagy 
múltú testület XV–XIX. századból származó relikviáit. A múzeum gyarapodását lajst-
romba vevQ felsorolásban, illetve leírásban olvashatjuk: „Átadott Salánky úr […] egy 
szarvasbQr zacskót, és négy darab kiállítási bronzérmet, amelyet a társulat egyik érdemes 
és érdekes tagja, nemes Bisothka István nyert kitüntetésül.”20 Mikszáth Kálmán az 1885-
ben írt Falusi vendégek és A rendjelek cím_ rövid elbeszéléseiben említi nemzetes Bisutka 
uramnak, a híres gubásmesternek az iparkiállításon látható munkáit, amelyeken sokaknak 
megakadt a szeme.21 A Mikszáth Kálmán által szerkesztett Országos Hírlap 1889. januári 
számában egy korábbi, a Függetlenségi Párt és a Kossuth Párt közötti politikai csatározást 
humoros történettel bemutató kis írásban szerepel „nemzetes Bisutka uram”.22

A XIX. század második felében Bisothka felmenQim jómódú építési és ács vállalko-
zók voltak. Felvidéki erdQkbQl úsztatták a Tiszán a jó minQség_ fát Debrecenbe, ahol 
máig fennmaradó, híres épületek létrehozásában jeleskedtek. Ükapám, Bisothka Gábor 
(1841–1903) építész-vállalkozó építQmester Debrecenben született. Tanulmányait elvé-
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gezve, Debrecenben kezdte pályafutását. P volt a Debreceni Csokonai Színház építési 
és ácsmunkáinak helyi kivitelezQje. Bécsben templomot, Prágában ugyancsak színházat 
épített. P építette Debrecen városában nemcsak a híres színházat, hanem a szintén szép 
építészeti emléknek számító „Pavillon” Huszárlaktanyát. Református presbiter volt.23 A 
Debreczen-Nagyváradi ÉrtesítQ c. hetilap 1880–1890-es évfolyamainak több számában 
felbukkan a neve ipartestületi, valamint – feleségével együtt – földvásárlásokról, ingat-
lanok forgalmáról beszámoló híradásokban.24 1881-ben, többedmagával, a „debreczeni 
iparos ifjak önképzQ és beteg segélyezQ egylete által rendezett tánczvigalom alkalmából 
fölülfizettek”, azaz az adományozók között szerepel.25 Az 1893-as évfolyam egyik számá-
ban a Debreceni Faárú Szövetkezet elQzQ évben elért szép eredményérQl, a részvényesek-
nek juttatandó nyereségrQl, s az újból megválasztott vezetQségrQl szóló hírekben említik: 
ismét igazgatósági tagnak választották.26 Egy 1899-es felhívásban, amely az Arany Bika 
Szálloda dísztermében tartandó, zártkör_ iparos bált hirdeti, „ellenQr” tisztségre megvá-
lasztott vezetQségi tagként szerepel.27 A korabeli dokumentumokból és a családi emlé-
kezetbQl is az derül ki, hogy megbecsült, jómódú vállalkozó volt, aki a debreceni iparos 
vállalkozói élet egyik vezetQ alakjaként tevékenykedett.

Bisothka Gábor és Pataky Mária (ükszüleim) házasságából 1878 és 1887 között több 
gyermek született. A legidQsebb dédanyám volt, Bisothka Mária. Négy fiútestvére közül 
hárman folytatták az apai hivatást. Az 1881-ben született Bisothka István 1906-ban szer-
zett oklevelet, s két év múltán önálló vállalkozásba kezdett; Debrecenben és környékén 
dolgozott. Az Q nevéhez és építész tevékenységéhez f_zQdik az 1911-ben épült hajdúszo-
boszlói, ma Gönczy Pál nevét viselQ, volt Református Fiúiskola,28 a debreceni volt Iparos 
Tanonciskola épülete a Csapó–Burgundia utca sarkán,29 ezenkívül számos középületet 
és magánházat épített. P is, mint majdnem az összes Bisothka fiú,30 részt vett az I. vi-
lágháborúban. HQsiességéért kétszer Signum Laudis és más kitüntetéseket, 1937-ben, 
világháborús érdemeire való tekintettel Qrnagyi rangot kapott.31 Debrecenben élt, lányai 
születtek.32 A harmincas évek második felétQl a Hortobágy Téglagyár Rt. egyik fQ rész-
vényesei közé tartozott.33 1947-ben az egyedüli élQ, illetve itt élQ részvényesként a cég 
felszámolását és törlését kérte.34 „A Bisothka-levél alapján a cégbíróság 1947. április 23-i 
keltezéssel megsz_ntnek nyilvánította a téglakartellt.”35 A valóságban már jóval hamarabb 
megsz_nt, 1945 májusában erQszakkal elfoglalták azt – a proletárdiktatúra kezdeteként. 
„A felszabadulás történelmi ténye döntQ fordulatot hozott a debreceni téglagyárak tör-
ténetében is. […] Végülis a debreceni téglagyártulajdonosok mesterkedésének végére 
– 1945-ben, a megváltozott politikai helyzetnek megfelelQen – a munkásszövetkezetek 
tettek pontot” – olvashatjuk a pár évvel késQbbi, 1952-es történelmi munka marxista-le-
ninista töltet_ értékelését.36 A régi világ minden „mesterkedését” és mestereit elsöpörték 
az új rend képviselQi…

A második fiú, az 1879-ben született Bisothka Gábor a Debreceni Fazekas Mihály 
Gimnáziumban érettségizett 1898-ban,37 majd a Budapesti kir. József M_egyetemen 
szerzett építész diplomát. Ékes, impozáns diplomáján a nagyméret_, díszes viaszpe-
csét két oldalán az egyetem rektora, Hauszmann Alajos, és dékánja, Rados Gusztáv38 
aláírása szerepel.39 A Kiskunhalas Városháza fQbejáratán látható, 1906-ban felhelyezett 
márványtábla felirata a következQ: Ezen városháza, Városi Fogadó és Színház Q csá-
szári és apostoli királyi felsége I. Ferenc József magyar király uralkodása alatt Gulner 
Gyula fQispán, Fazekas Ágoston alispán, dr. Nagy Mór polgármester, Kovács Károly 
fQjegyzQ, Szekér Pál rendQrkapitány, Kozits István és Bisothka Gábor városi mérnökök 
hivatalkodása idejében Hikisch RezsQ építQm_vész és Kotál Henrik építész tervei sze-
rint épült az 1905 és 1906 években.40
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Bisothka Gábor a m. kir. debreceni 3. honvéd gyalogezred tartalékos hadapród Qrmes-
terrQl (1905) majd kinevezett tiszthelyettesrQl (1907) vezetett katonai kartonon olvas-
ható személyi adataiból kiderül, hogy „építész és vállalkozó fia”, a budapesti m_egye-
tem elvégzése után mérnökként dolgozott a Szatmári Magyar Királyi Folyammérnöki 
Hivatalnál. 1900-tól a törvény adta szolgálati kötelezettség mellett a császári és királyi 
4. tiroli császár vadászezredhez osztották be, majd egyéves önkéntesként a 3. honvéd 
gyalogezrednél szolgált. Az iskolát itt jó eredménnyel végezte, a tartalékos tiszti vizsgán 
megfelelt s így tartalékos tiszt lett. 1904-ben okleveles mérnökként 2880 korona évi jö-
vedelemmel rendelkezett, hasonló jövedelemmel 1905-ben is, 1906-ban tényleges szol-
gálatot nem teljesített.41 1907-ben századszolgálatot teljesített, fegyvergyakorlaton volt. 
A „különös ügyessége” pontnál a következQket sorolják fel róla: „jó úszó, kerékpáros, 
vívó, tornász, fényképezQ, jól hegedül, elég jól lovagol. […] Magyarul folyékonyan és 
szabatosan beszél és ír, németül tökéletesen beszél és ír, franciául szükségképpen.”42 Víg 
kedély_, egyenes, nyílt, Qszinte jellem_, igen jó szellemi képességgel és igen jó felfogás-
sal rendelkezQ fiatalembernek tartották a feljebbvalói. „Elöljárói irányában engedelmes és 
kötelességszer_en nyílt. Egyenrangúak irányában barátságos és elQzékeny. Alárendeltek 
irányában határozott, következetes, jóakaró. A fegyelmet és szolgálati rendet fenntartani 
képes, a szellemre elQnyösen hat. AlárendeltjeirQl gondoskodik, azok bizalmát és gon-
doskodását bírja.”43 Majd azt írják róla, hogy: „jó bajtárs […], feljebbvalókkal szemben 
elQzékeny és udvarias, alantosokkal szemben barátságos. ElQkelQ társaságban forog.”44 
A jellemzésbQl egy jó neveltetést kapott, okos, intelligens, nyitott, érdeklQdQ, kulturált 
és szeretetreméltó fiatalember képe rajzolódik ki. Katonai jellemzései korábbról valók, 
de csak megerQsítik a késQbbi, jó kiképzést szerzett, tisztként szolgáló honvéd emberi és 
katonai érdemeit: ahogyan több Bisothka fiú, Q is hQsiesen helytállt az I. világháborúban. 
Nem véletlen, hogy Gyóni Géza a „Magyar asszony írja” cím_ szép versét „Bisothka 
Gáborné úrnQnek”45 dedikálta… Bisothka Gábor késQbb Pozsony város megbecsült fQ-
mérnöke volt. Jó anyagi körülmények között élt feleségével, zeneszeretete megmaradt; 
s_r_n látogatták a Bécsi Opera elQadásait. Nem volt élQ leszármazottja.

Bisothka János (1883) 1901-ben érettségizett a Debreceni Fazekas Mihály 
Gimnáziumban.46 P is építészmérnök lett, s már viszonylag fiatalon LQcse város fQ-
mérnöke volt. 1913-ban, LQcse szabad királyi város pályázatot írt ki a pénzügyi palota 
megtervezésére. A bírálati jegyzQkönyvbQl megtudjuk, hogy jelen voltak: Prihradny 
Oszkár polgármester elnök, Hedry Pál kir. tanácsos, kir. pénzügyigazgató, mint LQcse 
szab. kir. város képviselQtestületének, Magyar Vilmos m_építész, mint a Magyar 
Mérnök-ér Építész-Egyletnek, Orbán JenQ budapesti m_építész, mint az ÉpítQm_vészek 
Szövetségének, Bisothka János városi fQmérnök, mint LQcse szab. kir. város képviselQtes-
tületének kiküldöttje, mindnyájan a lQcsei pénzügyi székház tervpályázatára beérkezett 
tervek bíráló-bizottságának tagjai. A bizottság jegyzQjévé Bisothka János városi fQmér-
nököt […] kéri fel.47 Ahogyan fivérei, Q is részt vett a világháborúban. P azonban 1917 
februárjában Doberdónál, az olasz fronton hQsi halált halt. Közel száz évvel a halála után, 
2012 decemberében „találtam rá” – egy tanulmányozásra és másolatok készítésére hoz-
zám került családi relikvia, egy kis kézzel írott cetli alapján – az olaszországi Fogliano 
hatalmas katonai temetQjének magyar parcellájában a meglévQ, ép sírjára…48

A lánytestvérek Mária (1878), Júlia (1885) és Rózsa (1886) férjhez mentek. Dédanyám, 
Bisothka Mária a jó nev_ kerék-, kocsi- és hintógyártó fiához, Ungváry Mihályhoz ment 
nQül; Júlia dr. Tóth János ügyvédhez; Rózsa a város késQbb igen jó nev_ és jómódú or-
vosához, Báthory Sándorhoz. Dédanyámnak négy, Júlia nev_ húgának egy gyereke volt, 
egy – késQbb Budapesten szintén ügyvédként dolgozó – fiú. Rózsa nev_ húga a férje elsQ 
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feleségétQl született leányt, Báthory Júliát nevelte fel gyermekeként. Báthory Júlia – né-
metországi és párizsi tanulmányok után – a magyar üvegm_vészet és az üvegm_vész-kép-
zés megteremtQje lett,49 férje, Szilágyi János festQm_vész, templomfestQ volt. P a házas-
ságba három árván maradt gyereket vitt, akiket Báthory Júlia nevelt fel gyermekeiként. 
A Bisothka lánytestvérek Debrecenben éltek, s Qk, majd az Q gyerekeik, nagyanyámék és 
Báthory Júlia (Jule), az unokatestvérek életük végéig szoros kapcsolatban voltak.

Dédanyám 1944 telén naplót írt.50 Mindennapos aggodalmának adott teret benne, kiírta 
magából a félelmet, a gyötrelmes kételyeket: szerettei egy részérQl nem tudott ugyanis 
semmit. Egyik lánya (Ungváry Margit, a nagyanyám), a saját lánytestvérei és vejének a 
rokonsága (Kövendy család)51 Debrecenben voltak. Nagyobbik fia (Ungváry József) és 
annak családja, kisebbik leánya (dr. Ungváry Ilona), veje (Kövendy István), két kamasz-
korú fiú unokája (Kövendy István és Gyula)52 Budapesten, illetve nem tudta, hol voltak. 
A budapesti bombázásokat és a háborút szerencsére mindannyian túlélték. Dédanyám és 
nagyanyám a napló szerint sokat imádkoztak.53 A „felszabadulás” Debrecenben, illetve 
Bocskaikertben érte az otthon lévQket. Ükanyám, Bisothka Gáborné Pataky Mária, a régi 
szép napok úri viselkedéséhez szokott, akkor már meglehetQsen idQs hölgy ösztönösen 
hátrahQkölt, s „ellenkezést mutatott”, ahogy az orosz katona – a melle felé nyúlva – a 
nyakában (aranyláncon) lógó aranyórát le akarta tépni. Erre az orosz katona olyan erQvel 
és dühvel vágta ököllel mellbe az idQs, kilencven felé közeledQ hölgyet, hogy az úgy esett 
hanyatt le a hátára a földre, hogy nem kelt fel többet. Pár nap múlva belehalt a sérülésbe. 
Ez volt családunk számára a „felszabadulás üdvözlete”.54 Bisothka Gábor, híres debre-
ceni cívis polgár felesége, aki hét gyereket szült és nevelt fel, így végezte. Dédanyám 
a harmincas években, a debreceni temetQk felszámolásakor és átrendezésekor átvitette 
szülei és nagyszülei porait és a századfordulón készült (Bisothka) obeliszk síremléket a 
mai, NagyerdQn található temetQbe. Ott nyugszanak szépapámék, nemes Bisothka István 
(1796–1850) uram és felesége, Bányay Sára (1808–1873); ükapámék, Bisothka Gábor 
(1841–1906) és felesége, Pataky Mária (1859–1944).55

***

Dédapám, Ungváry Mihály is debreceni cívis családból származott, apja, Ungváry József 
kerék,- kocsi- és hintógyártó mester m_helye a Hatvan utcán volt; díszes kovácsoltvas cé-
gére a Déri Múzeumban található.56 Ungváry Józsefnek feleségével, Báthory Juliannával 
két élQ gyermeke volt: Mihály és Mária. Mihály a reál tanulmányok és iskolák elvégzése 
után az apja m_helyében dolgozott; remekül rajzolt, kocsikat-hintókat tervezett. S_r_n 
utazott Bécsbe, ahol új módikat, új stílusokat, motívumokat és megoldásokat tanult el.57 
Bécs, a Monarchia központja Európa-szerte is mintául szolgált mind az ipar, a kereske-
delem, a kultúra területén. A század végén Debrecen virágzó és fejlQdQ alföldi nagyváros 
volt. A XIX. század végén a legelsQ városok között volt, ahol közvetlen autóbuszjáratot 
létesítettek – Bárdi József automobil-kereskedQnek köszönhetQen – két város, Debrecen 
és Nagyvárad között.58 Ungváry Mária, dédapám testvére férjhez ment Riesz Henrik 
kocsigyártómester és kocsigyároshoz; három fiuk és egy lányuk született. A két cég, az 
Ungváry és Riesz együttm_ködését a családi összefonódás és a szakmák kiegészítése 
biztosította. Riesz Henrik 1878-ban alapított kocsigyárából különféle kiállításokon díj-
nyertes minQség_ kocsik kerültek ki.59 Halála után, 1921-tQl egyik fia, dr. Riesz Kálmán 
vette át a hírneves üzem irányítását.60 Ungváry Mária és Riesz Henrik lánya, Vilma férj-
hez ment Wolfinau Józsefhez, a késQbbiekben a MÁV fQigazgatóság vezetQjéhez, akitQl 
öt lánya született. A Wolfinau lányok közül Magda a háború befejezése után, a Svetits 
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Leánygimnázium utolsó, még nyolcosztályos gimnáziumi osztályát megkezdQ évfolya-
mának osztályfQnöke volt. Testvéreivel együtt hívQ, hitüket minden idQben gyakorló ka-
tolikus volt. „Az akkori hatalom eltávolította az iskolai munkától”61 – olvashatjuk a finom 
megfogalmazást a halálára írt emlékezésben a Szent Anna Székesegyház és FQplébánia 
honlapján. A hitüket nyíltan felvállaló lánytestvéreket megfigyelték és jelentéseket írtak 
róluk az államvédelem emberei.62 

Ungváry Mihálynak (1868–1911) és Bisothka Máriának (1878–1951), a dédszüleimnek 
négy gyermekük volt, két fiú és két lány: Ungváry József (1896–1971), Ungváry Margit, 
a nagyanyám (1897–1990), Ungváry Béla (1899–1980) és Ungváry Ilona (1903–1994). 
Debrecenben és a városhoz közeli, akkor még „Dorogiás mezeje” néven hívott homokos föld_ 
szQlQskertben, a késQbbi Bocskaykertben volt földjük és házuk. A mai Bocskaikert63 alapító 
Qslakosai közé tartoztak, nagyanyámék (részben) itt nQttek fel. Ungváry Mihály 1911-ben, 
amikor a gyerekek még kisebbek voltak, egy végzetes megfázásból fakadó tüdQgyulladásban 
meghalt. Dédanyám lényegében önerQbQl négy gyereket felnevelt és taníttatott. 

A legkisebb gyerek is, Ungváry Ilona, a kor szokásaitól eltérQ módon, egyetemi 
diplomát szerzett. A Református Leánygimnáziumban érettségizett, a Tisza István 
Tudományegyetemen vegyészmérnöki diplomát, majd 1934-ben doktorátust szerzett.64 A 
doktori vizsgák fQ tárgya kémia, melléktárgyai fizika és filozófia voltak. Mivel abban a 
korban a diplomás nQk ritkaságszámba mentek, egy ilyen kifejezetten férfiasnak számító, 
természettudományi szakterületen nem kapott állást. Díjazás nélküli gyakornokként dol-
gozott 1928–1936 között a Debreceni Tudományegyetem Orvos-Vegytani Intézetében, 
ahol Straub János65 professzor mellett ásványi analízissel foglalkozott. Doktori disszertá-
cióját is ebben a témában írta, „Ásványvizek és anorganikus anyagok katalitikus hatása” 
címmel. Kutató munkája mellett az egyetemi klinikai osztályok laborvizsgálataiban is 
részt vett Szendi Balázs66 (akkori adjunktus) nQgyógyászati kutatómunkájában. A fize-
tés nélküli munkát nem tudta a végtelenségig vállalni, ezért gyógyszertárakban vállalt 
állást, melynek eredménye egy gyógyszerészi vizsga lett 1939-ben. A magángyógy-
szertárak tulajdonos vezetQi kiváló, páratlan munkatársként jellemezték. A negyvenes 
években vegyészeti területen dolgozott Debrecenben, 1942–45 között pedig Budapesten 
a Ruggyantaáru Gyárban, ahová vegyészi munkára hívták. A hadiüzemnek nyilvání-
tott gyárban dolgozva élte meg (és túl) Budapest ostromát. A budai lakást, amelyben 
lakott, bombatalálat érte. A háború után visszament Debrecenbe. ElQször a Debreceni 
MezQgazdasági FQiskola MezQgazdasági Kémiai Tanszékén volt (Pallagon) szakoktató 
és gyakorlatvezetQ, 1948-tól ugyanitt – de már az újjáalakult egyetemhez tartozóan – 
vegyész tanársegéd volt a Talajtani Tanszéken Arany Sándor67 hírneves professzor meg-
hívására. Az intézet létrehozásában komoly szerepet játszott. 1949-tQl a MezQgazdasági 
Tudományos Központban, késQbb az Agrokémiai Intézetben dolgozott, ezután ugyanott, 
de immár a Debreceni MezQgazdasági Kísérleti Intézetben, ahol Szelényi Ferenc68 talaj-
tani kutatásaihoz értékes kísérletekkel járult hozzá; majd 1953-tól áthelyezték a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemre. Innen ment nyugdíjba. Gyakorlatilag Pallagon dolgozott 
mindévig, de az intézetek nevei változtak.69 Ungváry Ilona nem ment férjhez, a zeneszere-
tet és a hegedülés, valamint a bocskaikerti szQlQ- és kertm_velés, a kultúra és a természet 
iránti szeretet vele is folytatódott a családban. Szabad idejében csillagászattal és madár-
tannal is foglalkozott. 

Nagyanyám, aki szépen zongorázott, nagyobb lánygyerekként és második legidQsebb 
gyerekként nem tanulhatott. A fiúk esetében nem volt kérdéses, hogy tanulniuk kell, de a 
lányok akkoriban a polgári vagy a középiskolai tanulmányok után nem tanultak tovább, 
hanem férjhez mentek és gyerekeket szültek. Nagyanyám a közgazdasági-kereskedelmi 
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iskola elvégzése után munkába állt, hiszen az apja halála miatt a családnak szüksége 
volt az Q fizetésére; dr. Tóth János, nagybátyja ügyvédi irodájába került titkárnQnek. A 
húszas évek elején férjhez ment Kövendy István70 nagyapámhoz, és Debrecenben, illetve 
Bocskaikertben (saját házban) éltek. Nagyanyám, az ötvenes évek közepétQl már özve-
gyen, kiváló üzleti érzékkel és szervezQkészséggel vezette és intézte a több holdas szQlQs 
és gyümölcsös ügyeit: irányította a gyümölcsöknek a kofaasszonyokhoz, s azokon keresz-
tül a debreceni piacra való eljuttatását, a szQlQ- és bortermeléssel kapcsolatos munkála-
tokat és teendQket mind a régi szülQi örökségben, mind a saját kertjében. A bocskaikerti 
ház és a hatalmas kert több generáció boldog gyerekkorának és felnövekedésének, s a 
XX. század második felében is nagy, nyári családi összejöveteleknek és találkozásoknak 
volt kedves színhelye.71

Nagyanyám fiútestvérei, József és Béla jól tanultak, Qk maguk is részt vállaltak a 
taníttatásuk költségeibQl. Mindketten gépészmérnöki képesítést szereztek. FelsQfokú 
tanulmányaik elQtt azonban, a hazafias indíttatásnak és a családi mintaadásoknak72 kö-
szönhetQen, mindkét fiú önkéntesként – a szükséges katonai kiképzés73 után – részt vett 
az I. világháborúban. József – egy géppuskás osztag hadnagyaként, amelyben öccse is 
szolgált – Doberdónál meg is sebesült.74 1934-ben Horthy Miklóstól mindketten, mivel a 
vitézség elnyeréséhez elQírt kitüntetésekkel és érdemekkel rendelkeztek, hQsies és bátor 
helytállásukért vitézi címet75 kaptak. A háború, furcsán hangzik, de igen jó hatással volt 
mindkét fiúra. Komolyságukat és felelQsségtudatukat, kitartásukat, jellemüket, embersé-
güket, empátiájukat fejlesztette. Az életet, amelyet egy olyan mérték_ halálos áldozatok-
kal járó, az európai fiatal férfi lakosság szinte egészét elpusztító öldöklés után „kaptak,” 
mint amilyen a Nagy Háború, és különösen a magyarok, így az Ungváry (és Bisothka)76 
fiúk számára is az olasz (Isonzó, Doberdó) front volt – megbecsülték. Az élet megbecsü-
lése szeretteinknek és embertársainknak munkával, hittel-szeretettel és becsülettel való 
szolgálatában mutatkozik meg. 

József, az idQsebbik fiú Kassán végezte cseregyerekként a felsQs iskolai tanulmányait, 
jól tudott németül, majd Németországban77 végzett m_szaki, gépészeti fQiskolát, s egy kis 
ideig ott dolgozott az autóiparban. KésQbb, már az Ikarus osztályvezetQjeként is gyakran 
utazott hivatalos utakkal Németországba, Ulmba, Karl Kässbohrer 1893-ban alapított 
autógyárába. Hazajövetele után, a húszas években a magyar autóiparban, a karosszéria-
gyártásban híres Uhry Imre cégénél helyezkedett el.78 Az 1929-ben, az ezredik karosz-
széria elkészülte alkalmából készült autóipari kortörténeti dokumentum csoportképen az 
idQs (cégalapító) Uhry és a fiatalabb Uhri tulajdonosok között áll középen a fiatal, kiváló 
mérnök, Ungváry József.79 

Az 1920-as években a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) bekapcso-
lódott a háború után újjáéledQ magyar autógyártásba. 1926-ban együttm_ködésre lépett 
a német Mercedes Benz gyárral, gyártási jogot vásárolva tehergépkocsik és autóbuszok 
alvázainak gyártására. Ez hatalmas lökést adott a karosszériagyártásnak, mivel a felépít-
ményt magyar tervezések és kivitelezések alapján állították az alvázakra. Az Uhry gyár a 
vidéki buszközlekedést kiépítQ MAVART80 számára teherautó- és autóbusz-felépítménye-
ket épített a MÁVAG–Mercedes alvázakra; Q készítette a Bécs–Budapest között közle-
kedQ MÁVAG–Mercedes távolsági autóbusz felépítményét is a harmincas évekre. Ekkor 
már, apjuk halála után a két Uhri fiú vezette a gyárat, amely irányításukkal sikeresen állt 
talpra a nagy gazdasági világválság után. A negyvenes évekre közel ezer embert foglal-
koztatott az üzem.81 Ungváry József azonban a harmincas években munkahelyet váltott; 
a MÁVAUT-nál, a Magyar Államvasutak Autóközlekedési Vállalata Rt.-nél dolgozott a 
XIII. kerületi LQportál utcában, a karosszériaszerelési részleg vezetQjeként.
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A világháború alatt hadiüzemként m_ködött a MÁVAUT is. A hadsereg felhasználá-
sára készültek terepjárók, teherautók és egyéb járm_vek. Ungváry József, katonaviselt 
embert82 tették meg légóparancsnoknak. A légitámadások során a légóparancsnok irányí-
tásával és ellenQrzésével mentek az emberek a légoltalmi helyekre; a föld alatti pincékbe, 
bunkerekbe, védett helyekre. Budapest bombázásakor két munkaszolgálatos, a gyárban 
dolgozó zsidó származású ember, aki a kora reggeli sziréna jelzésére, akkor, amikor 
Ungváry még nem is ért be a munkahelyére, megtagadta az óvóhelyre való lemenetelt, 
meghalt egy bombatámadásban. Ezt a háború után, a kommunista diktatúrában, a koráb-
ban nem az üldözött pártállású (kommunista) vagy származású (zsidó) emberek elleni 
kitervelt és módszeresen véghezvitt megtorlások során szándékos antiszemita akcióként 
interpretáltak, s többször igyekeztek is bebizonyítani, azaz kiverni Ungváryból ezt a 
feltevést az Andrássy út 60-ban.83 Ungváry József természetesen senkinek nem okozta a 
halálát szándékosan, sQt, zsidó ismerQsei vagyonát mentette meg kiskamasz fia segítségé-
vel, és adta vissza nekik azt a háború után, noha a nyilasok és az orosz katonák is szeret-
tek volna eldugott vagyonok és kincsek nyomára bukkanni. A zsidó értékek rejtegetése, 
mentése tilos és statáriummal büntetendQ volt. Nyilvánvaló, hogy egy zsidó üldözött az 
aranyba fektetett vagyonát, a családi kincseit és ékszereit, értékes tárgyait csakis olyan 
személynek adta oda megQrzésre, akiben teljesen megbízott. 

Ungváry József nem kapott munkát jó ideig, mert B-listázták, osztályidegennek nyil-
vánították, s ahol csak jelentkezett munkára, a felvétele után nem sokkal elbocsátották. 
Az ilyen szülQk gyerekeit is rendszerint az iskolákban megbélyegezték; a tanár elvtársak 
szabadon becsmérelhették a szüleiket, sokszor az iskolákból eltanácsolták Qket. Végül 
Ungváry József, a munkahelyekrQl történQ sorozatos kidobások után egy gépészmérnök 
társával84 együtt autó-motor és karosszériaszerelQ m_helyt nyitott a Lehel úton. Szinte 
mindent visszaforgattak, a bevételek javarészét a kis üzem fejlesztésére fordították. A 
Lehel úti, pár munkással m_ködQ m_helyt is nemsokára állami tulajdonba vették. Ez lett a 
sorsa az Uhri-féle gyárnak is, amely ekkorra már repülQgépgyártással is foglalkozott, s jól 
felszerelt, hatalmas telephellyel rendelkezett. Az Uhri fivérek természetesen a kommunis-
ta hatalomnak nem tetszQk népes táborába tartoztak. Uhri Imre 1945-ben, Uhri Zsigmond 
1947-ben hagyta el Magyarországot,85 amely Qket, és a hozzájuk hasonló embereket 
ellenségnek tekintette, kifosztotta, elüldözte. Az Uhry/i cég86 az Ikarus Karosszéria és 
Járm_gyárral folytatódott,87 amelybe, az eredeti Ikarus gyárral együtt beolvadt. Az Ikarus 
megszületése a magyar autóbuszgyártás – a háború utántól a kilencvenes évekig tartó – új 
fejezetét nyitotta meg. 

Ungváry a karosszéria részleg vezetQjeként dolgozott Zerkovitz Béla88 fQmérnöksége és 
igazgatósága idején; egyebek között a híres farmotoros Ikarus busz létrehozói közé tarto-
zott.89 A magyar háború utáni autóbuszgyártás korai büszkeségei voltak az Ikarus 55–66-os 
buszok. Egy ilyen horderej_ találmány és konstrukció – de bármely korábbi és késQbbi típu-
sú autóbusz vagy trolibusz – soha nem egyetlen ember, egyetlenegy vezetQ vagy gyárigaz-
gató érdeme, hanem egy csapat, egy mérnökökbQl (és egyéb szakemberekbQl) álló csoport 
munkáját dicséri.90 Az olyan megbízható, külföldön tanult, óriási szakmai tapasztalattal ren-
delkezQ szakemberekre, mint amilyen Ungváry József is volt, szüksége volt a kommunista 
diktatúrának. Tudásukat felhasználta, ám kelletlenül, vagy sokszor sehogyan nem ismerte 
el azt a tényt, hogy nélkülük, azaz csakis a saját, a háború után gyors tempóban kitermelt 
munkás-paraszt származású értelmiségével, annak hiányos és hézagos tudásával semmire 
sem menne. Ungváry Józsefnek nem is volt szüksége a kommunista diktatúrák elismerése-
ire, vörös csillagos, sarlós-kalapácsos kitüntetéseire. Volt már neki másféle, idQtálló, nem is 
egy… Utódai, leszármazottai ma is jogos büszkeséggel Qrzik Qket.
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altábornagya lengyel volt; Damjanich János, az-
az Jovan Damjanić, a szabadságharc tábornoka 
szerb volt; Bem József, azaz Józef Zachariasz 
Bem, 48-as honvéd altábornagy lengyel volt.

4 Tóth Béla: A magyar anekdotakincs 1–6. (Gy_jtötte 
és magyarázza Tóth Béla, Mühlbeck Károly rajza-
ival), Singer és Wolfner, Budapest, 1898. II. köt. 
164–167. Debrecenben mindenki doktor. Csokonai 
fogadást kötött tudós költQtársával, hogy arra a 
kérdésre, hogy mely mesterségbQl van a legtöbb 
Debrecenben, a doktor a válasz. Úgy tett, mintha 
fogfájás kínozná, s elindult a városban a piac felé. 
Az elsQ ember, akivel – rögtön a házból kilépve 
– összetalálkozott, nemes Bisothka uram volt, aki 
nyomban tanácsot adott neki, majd aki csak látta – 
egy diák, a kofaasszonyok stb. –, mindenki javasolt 
valami gyógymódot; meleg hamut, jeget, kQrisbo-
garat, fodormentát stb. 

5 Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar nép-
rajz. Corvina, Budapest, 1980. 2. kiad. 311–
314. Kabátszer_ felsQruhák. Digitális változat. 
Hungarológiai Alapkönyvtár. In: http://mek.oszk.
hu/02700/02789/html/index.html

6 Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. A 
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Intézetének Kiadványa, szerk. Jakab László, 83. 
szám. Debrecen, 2005. Digitális változat. In: 
http://mnytud.arts.unideb.hu/sorozat/dcsz/dcsz.
pdf (letöltés 2013. január 25.)

7 Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1977–1982. 1–5. Digitális változat.  In: 
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/index.html 
(letöltés 2013. január 25.)

8 Lásd a Magyar Néprajzi Lexikon, i. m. köteteiben 
lévQ leírásokat a „guba, gubacsapó, gubasz_r, 
gubafestés” és a „csapó” szavaknál. 

9 Móricz Pál: Régi magyar élet. Történetek és 
feljegyzések. Magyar mesterségek. Singer és 
Wolfner. Budapest, 1913. 203. Digitális változat. 
In: http://mtdaportal.extra.hu/books/moricz_pal_
regi_magyar_elet.pdf (letöltés 2013. január 25.)

10 Móricz: i. m. 144.

11 Tóth Béla: i. m.
12 Tóth Béla: i. m. IV. köt. Bisothka. 156–161.
13 Debreczeni-Nagyváradi ÉrtesítQ (a további-

akban DNÉ) 1881. 39 évf. 35. szám. 2. In: 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/
handle/2437/406 (letöltés 2013. január 24.)

14 Uo. 1.
15 Uo. 
16 Ráth Károly, a Magyar Kereskedelmi Múzeum 

igazgatója, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara alelnöke, szalmakalapgyáros, 1872-
tQl az Országos Iparosszövetség elnöke, Pápa 
országgy_lési képviselQje, 1896-tól az iparügyek 
(múzeum, iparos vásárok szervezése) terén szer-
zett érdemeiért királyi tanácsosi címet kapott.

17 DNÉ, 1881. 39 évf. 35. szám. 1. In: http://ganymedes.
lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/406 (letöltés 
2013. január 24.) 

18 IV. országos iparos ifjúsági vándorgy_lés.
19 DNÉ, 1881. 39 évf. 35. szám. 2.
20 Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen szabad királyi 

város múzeumának 1921. évi m_ködésérQl és álla-
potáról Debreczen sz. kir. város múzeumának kiad-
ványa XVI., Debreczen sz. kir. város és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Könyvnyomda-
Vállalata, 1922–1231. 8–9. Digitális változat. In: 
http://www.derimuz.hu/files/konyvtar/DERI_1921.
pdf (letöltés 2013. január 26.)

21 Mikszáth Kálmán: Rövid elbeszélések. Mikszáth 
Kálmán m_vei IV. Digitális változat. In: http://
mek.oszk.hu/00900/00908/html/02.htm (letöltés 
2013. január 26.)

22 Országos Hírlap, 1898. január 9. 20. Digitális vál-
tozat. In: http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/
dea/bitstream/2437/107365/7/DNE_1881_35.pdf 
(letöltés 2013. január 26.)

23 Bisothka Gábor - 1841. Debrecen Hajdú 
Vármegye és Debrecen sz. királyi város személyi 
adattára (Fülöp Gabriella szíves közlése). In: 
http://pepigabi.hu/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=1&Itemid=194

24 DNÉ, 1893 (51. évf.), 12. szám. 2. In: 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/
bitstream/2437/107499/7/DNE_1893_12.pdf (le-
töltés 2013. január 23.)

25 DNÉ, 1881 (39. évf.), 35. szám. 2. In: 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/
bitstream/2437/107365/7/DNE_1881_35.pdf (le-
töltés 2013. január 26.)

26 Serly Ede, Berger JenQ, Horváth János és 
Bisotka Gábor igazgatósági tagok; DNÉ, 1896 
(54. évf.), 10. szám, 2. In: http://ganymedes.lib.
unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/107778/5/
DNE_1896_10.pdf (letöltés 2013. január 26.)

27 DNÉ, 1899 (57. évf.), 5. 2. „A debreczeni Iparos-
kör által 1899. évi január hó 29-én (vasárnap) az 
„Arany bika” szálloda dísztermében megrende-

JEGYZETEK
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zendQ zártkör_ tánczvigadalom e legkellemesebb 
mulatságok egyikének igérkezik. Belépti-díj 1 
frt. Jegyek elQre válthatók Szedlák József és 
Nagy András urak üzletében és este a pénztár-
nál. Felülfizetések köszönettel elfogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 6 órakor. A 
bálon a Magyari testvérek zenekara játszik. A ren-
dezQ-bizottság tagjai: Tóth Kálmán elnök, Veréb 
Lajos és Zelinger Ede alelnök, Jobbágy Imre 
pénztárnok, Bisutka Gábor ellenQr, Komlóssy 
Miklós jegyzQ és 50 kiváló tag.”

28 „A XIX. sz. elsQ felében a 7–13 éves gyerekek 
mintegy fele járt iskolába. Amikor 1868 után a 
tankötelezettséget törvény szabályozta, jelentQ-
sen megnövekedett az iskolai tanulók száma, 
több tanteremre lett szükség. A több, mint 2000 
tanköteles számára csak 1911-ben épült meg a 
»nagyiskola«. A ma is álló épületet Bisothka 
István debreceni építész készítette.” Lásd 
Református Fiúiskola (Erdei Gyula: SzülQföldünk-
lakóhelyünk Hajdúszoboszló, 2001. könyve alap-
ján) a Hajdúszoboszló képeskönyve honlapon. In: 
http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/nevezetes/
reformatus_fiuiskola.php (letöltés 2013. január 23.)

29 h t t p s : / / p i c a s a w e b . g o o g l e . c o m / 
111632595102347837174/FemipariSzakiskola 
EsAzIparos TanonciskolaAzazAMechwart EsAVegyi
pariRegenEsMa#slideshow/ 5544713321981862818 
(letöltés 2013. január 23.)

30 Bisothka Béla volt a legkisebb fiútestvér. P nem 
vett részt a háborúban.

31 Debrecen Hajdú Vármegye és Debreczen szabad 
királyi város személyi adattára. Bisothka István. 
(Fülöp Gabriella szíves közlése). In: http://
pepigabi.hu/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1&Itemid=194 (letöltés 2013. ja-
nuár 29.)

32 Szútor Izabellával két lányuk volt; Bisothka 
Izabella és Edit.

33 Sz_cs ErnQ: Téglakartell kialakulása és m_kö-
dése Debrecenben, 1936-1944. in Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltár évkönyve 1952, szerk. Gazdag 
István. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 
1974-A 21. kötettQl szerk. Radics Kálmán. 
Digitális változat. In: http://hbml.archivportal.hu/
data/files/144551665.pdf (letöltés 2013. január 
24.)

34 Sz_cs: i. m. 84.
35 Uo.
36 Uo.
37 Jaszencsák Sándor osztályában, Fazekas Mihály 

Gimnázium honlapja, érettségizettek névsora 
1876–2011. In: http://fmg.hu/erett1893-1909 (le-
töltés 2013. január 21.)

38 Hauszmann Alajos építQm_vész, az MTA tagja, a 
magyar historizmus kiemelkedQ alakja. Számos 
munkája közül Budapesten a mai Néprajzi 
Múzeum, a mai M_egyetem központi épületének, 
a Budavári Palota bizonyos részeinek tervezQje. 

Rados Gusztáv matematikus, az MTA tagja, 
m_egyetemi tanár, többször az egyetem rekto-
ra, az Eötvös Loránd kezdeményezésére alakult 
Matematikai és Fizikai Társulat alapítója, késQbb 
elnöke.

39 Bisothka Gábor Ungváry Gábor tulajdonában 
lévQ diplomája alapján.

40 Kiskunhalas Városháza építésének emléktáblá-
ja. Kiskunhalas honlap. In: http://www.halas.hu/
almanach/fejezet/15szobor2.htm (letöltés 2013. 
január 20.)

41 Bisotka Gábor, Akvi 20402, Hadtörténeti 
Levéltár, borító, 1-2.

42 Uo. 5.
43 Uo.
44 Uo.
45 Gyóni Géza összes versei. Magyar asszony ír-

ja... (Táb. Ujs. febr. 12.: »Bisothka Gáborné 
úrnQnek« - B. H. máj. 16. - Bocskai Hirl. 
máj. 17.). Digitális változat. In: http://mek.oszk.
hu/00600/00664/00664.htm (letöltés 2013. január 
20.)

46 Dr. Horvay Róbert osztályában. Fazekas Mihály 
Gimnázium honlapja, érettségizettek névsora 
1876–2011. In: http://fmg.hu/erett1893-1909 (le-
töltés 2013. január 21.)

47 A lQcsei pénzügyi palota tervpályázata. Magyar 
ÉpítQm_vészet, 1913 (XI. évfolyam), 11–12. 
szám. Digitális változat. In: https://kolibri.omikk.
bme.hu/digit/index.php?page=article&id=15170 
(letöltés 2013. január. 18.)

48 Köszönetem fejezem ki a sír beazonosításában 
és a mai sír felkeresésében, lefényképezésében 
nyújtott önzetlen segítségéért Pintér Tamás tör-
ténész-levéltárosnak, a Nagyháború.hu. I. világ-
háborús történelmi blog szerkesztQjének és egyik 
állandó szerzQjének. http://nagyhaboru.blog.
hu/; Ugyanezen a történelmi blogon olvasható a 
HQsök és hQsi halottak – Bisothka János sírja  c. 
fotókkal kiegészített rövid írásom családunk (a 
Kövendy–Bisothka–Ungváry családok) férfi tag-
jainak I. világháborús részvételérQl és hQsi halot-
tairól. In: http://nagyhaboru.blog.hu/2013/05/30/
hosok_es_hosi_halottak_bisothka_janos_
sirja#more5332959 (letöltés 2013. augusztus 9.)

49 Báthory Júlia, Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas 
üvegm_vészrQl lásd többek között az Artportal.hu 
lexikon szócikkét. In: http://artportal.hu/lexikon/
muveszek/bathory_julia (letöltés 2013. január. 18.)

50 A napló, köszönet keresztanyámnak, Kövendy 
Istvánnénak, hozzám került.

51 A Kövendy családról lásd Kövendy Katalin: 
„Nyírábrány koronázatlan királya” – családtör-
ténet Kövendy Gyula önéletrajzi írása alapján. 
Valóság, 54. évf. 1. sz. 2011. 48–63.

52 Lásd Kövendy Katalin: Hunyadista kamaszok. 
Valóság, 53. évf. 7. sz. 2010. 90–105.

53 Dédanyám, Ungváry Mihályné Bisothka Mária 
naplója alapján.
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54 Családi elmesélés.
55 Családunk dédanyám legkisebb testvérével, 

a legfiatalabb Bisothka fiúval igen, de annak 
családjával nem tartott semmilyen kapcsolatot. 
Bisothka Béla elvált a feleségétQl, fiát, aki az 
ország másik részében élt, kitagadta. Bisothka 
Bélát az én nagyanyám temettette el 1973-ban 
ebbe a sírba. Az Q elvált feleségének az urnáját 
(1974) viszont – a Nagyanyám és a családunk 
tudta és engedélye nélkül – minden bizonnyal 
BudapestrQl a fia helyeztette ide, az „ingyen” 
sírba. Ugyanez az illetQ – a Bisothka felmenQk és 
leszármazottak közmegegyezését kijátszva – ki-
kérte, és a vezetékneve miatt meg is kapta azokat 
az Qsöket ábrázoló festményeket, amelyek a Déri 
Múzeumban letétben voltak elhelyezve. A család 
és a rokonok tudta nélkül azokat eltulajdonította. 
Ebben a sírban nyugszanak még dédanyám Rózsa 
nev_, s egy másik, még csecsemQkorban meghalt 
leánytestvérei. A sír Bisothka Mária révén a 
Kövendy család gondozásában volt és van.

56 A Debreceni Déri Múzeum építési munkálatai 
miatt nem tudtam személyesen megnézni 2011-
es debreceni utam során. A Déri Múzeum nem 
adott választ és információt többszöri e-mailben 
elküldött kérésemre.

57 Családi elmesélés.
58 Történelemportál. Magyar történelmi és kulturá-

lis portál, szerk. Virág István.: Technikatörténet. 
A magyar autógyártás hQskora. In: http://
to r tene lempor ta l .hu /2009/10/a-magyar-
autogyartas-hoskora/ (letöltés 2013. február 6.)

59 Négyesi Pál: A magyarországi karosszériakészí-
tQk összefoglaló enciklopédiája 1899-1949. Riesz 
Henrik. A hazai automobilizmus története és doku-
mentációja. Négyesi Pál és Hajdú Csaba Magyar 
járm_. hu. honlap. In: http://magyarjarmu.hu/ipar/
karosszeriakeszitok/ (letöltés 2013. február 6.)

60 Dr. Riesz Kálmán 1887-ben született 
Debrecenben, anyja Ungváry Mária volt, ap-
ja Riesz Henrik kocsigyáros. Kolozsváron és 
Budapesten tanult s szerzett jogi diplomát, majd 
apja üzemében, valamint Bécsben kocsigyári se-
gédként szerzett gyakorlatot. „1921-ben lett önál-
ló, mikor atyja, néh. Riesz Henrik elhalálozásával 
átvette annak nagy tökéletességgel berendezett, 
országszerte ismert üzemét. Gyárt: luxuskocsikat, 
gyászkocsikat és autókarosszériákat.” Kemény 
László szerk.: Debrecen sz. kir. Város és Vidéke 
Díszalbuma. Dr. Riesz Kálmán. 1928. 63. (Fülöp 
Gabriella szíves közlése). In: http://pepigabi.hu/
index.php?option=com_content&view=article&i
d=1&Itemid=194 (letöltés 2013. január 29.)

61 Lásd a Szent Anna Székesegyház és FQplébánia 
– Debrecen honlapján Búcsú Wolfinau Magda 
nénitQl írást. In: http://www.szentannaplebania.
dnyem.hu/a_wm.htm (letöltés 2013. január 25.)

62 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

M39266/1, Wolfinau Paula, Katalin, Ilona, 
Magda, Márta. 

63 Hivatalosan Bocskaykert hajdúhadházi földek parcel-
lázásával alakult hegyközséggé, s vette fel a Bocskay 
nevet 1899-ben. Lásd az errQl szóló híradást DNÉ 
1899. 57. évf. 10. szám. 2. In: http://ganymedes.lib.
unideb.hu:8080/dea/handle/2437/406 (letöltés 2013. 
január 25.)

64 Oklevél száma 3224/1933–34.
65 Straub János (1893–1956) vegyész, egyetemi ta-

nár, a kémiai tudományok kandidátusa, a debrece-
ni egyetem tanára. A golyva és a jód-háztartás, va-
lamint a fogszuvasodás és az ivóvíz fluortartalma 
közötti összefüggésekre vonatkoztak kutatásai.

66 Dr. Szendi Balázs (1904–1986), az orvostudo-
mányok kandidátusa, szülész-nQgyógyász orvos. 
JelentQs kutatói munkát is folytatott. 

67 Arany Sándor (1899–1984) talajvegyész, 
Kossuth-díjas (1958), a mezQgazdasági tudo-
mányok doktora (1954). A szikesedési folya-
matok tanulmányozása, a szikes talajok javítása 
és mezQgazdasági hasznosítása területén végzett 
munkájával világszerte elismerést szerzett. A 
talajjavításoknál lejátszódó kémiai folyamatokat 
kutatta egyebek között a Hortobágyon.

68 Szelényi Ferenc (1909–1991) a mezQgazdasági 
tudomány doktora orvos, talajbiológus. 1949-ben 
került Debrecenbe. 1953-ban az agrár-felsQok-
tatás újjászervezésekor megbízták a Debreceni 
MezQgazdasági Akadémia (a késQbbi Debreceni 
Agrártudományi Egyetem) Kémiai-Talajtani 
Tanszékének szervezésével és vezetésével mely 
1964-ben a Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék 
nevet kapta. 1972-ig volt tanszékvezetQje.

69 Dr. Ungváry Ilona iratai: önéletrajzok, mun-
káltatói jellemzések, a társadalombiztosítás és 
a nyugdíjbeszámításhoz szükséges igazolások, 
kérelmek és beadványok, kinevezések stb. Saját 
tulajdonomban lévQ iratok.

70 Lásd Kövendy Katalin: „Nyírábrány koroná-
zatlan királya”. Családtörténet Kövendy Gyula 
önéletrajzi írása alapján. Valóság, 54. évf. 1. sz. 
2011. 48–63.

71 Nagyanyámék itt nQttek fel; itt gyerekeskedtek apá-
mék is együtt a Gulyás, a Sztanó és a SzöQr fiúkkal, 
a Wolfinau lányokkal és Tormássy Irénnel; nQvé-
remmel mi is teljes nyári szünidQben, minden nyarat 
itt töltöttünk az 1950-es évek második felétQl.

72 Talán Bisothka nagybátyjaiknak köszönhetQen is.
73 Königgrätzben kaptak tartalékos tiszti kiképzést.
74 Dr. Verebély Tibor (1875–1941) sebészprofesszor 

végezte a nagy m_tétet Budapesten.
75 Vitézségi Díszoklevél Ungváry József tart. 

hadnagy részére, Horthy Miklós, a Vitézek 
FQkapitánya aláírásával, 1934. június 3.; Az 
1934. évben felavatott tiszti vitézek névsora in 
vitéz Szécsy Imre et alii szerk.: A tíz éves Vitézi 
Rend 1921–1931. Budapest, Országos Vitézi 
Szék, Pest, Királyi Vár. 8. Ungvári József, tisztvi-
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selQ, Budapest. 3594–1934.; Ungvári Béla, mér-
nök, Budapest, 3595–1934. 8.; Vitézek Albuma. 
Merkantil, Budapest, 1939.

76 Az idQsebb Ungváry fiú és a legfiatalabb Bisothka 
fiú, a nagybácsi között tizenkét év korkülönbség volt.

77 Ingeneur Akademie Oldenburg I. O. 1925.
78 Uhry Imre m_helyérQl, az Uhri testvérek 

Autókarosszéria és Járm_gyáráról, a gyár háború 
alatti m_ködésérQl, a repülQgépgyártásról lásd: Dr. 
Jenei Károly: Az elQdvállalatok története az alapí-
tástól az államosításig (1859–1948) in Farkas Béla 
szerk.: Az IKARUS Karosszéria- és Járm_gyár tör-
ténete. Ikarus Karosszéria- és Járm_gyár, Budapest, 
1981. 13–62.; Négyesi Pál: A magyarországi ka-
rosszériakészítQk összefoglaló enciklopédiája 1899-
1949. Uhry/Uhri. A hazai automobilizmus története 
és dokumentációja. Négyesi Pál és Hajdú Csaba 
Magyar járm_. hu honlap. 

 http://magyarjarmu.hu/karosszeria-gyartok-2/
uhryuhri/ (letöltés 3013. január 27.)
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