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Szentmártoni Szabó Géza

Tiszanagyfalu
A falu a nyíri mez�ségen, Rakamaztól délre, a Tisza kanyarulatának nagy és kis 

morotvái mellett, Tokajjal átellenben fekszik, 95 méternyire a tengerszint felett. 

El�ször 1245-ben említik, amikor IV. Béla a tatárjárás után lakatlan, de koráb-

ban a szabolcsi várispánsághoz tartozó területet a Guth-Keled nemzetségbéli 

István comesnek adományozza. A tatárjárás után egy ideig néptelen, majd az 

egri káptalané. Az 1332-es pápai tizedjegyzék szerint temploma és papja volt. 

Egy 1364. május 19-én kelt oklevélben a Sz�z Máriáról elnevezett parochiá-

lis egyház kegyuraságáról esik szó. Ugyanez a patrocinium 1428-ban is: „in 

 eadem Possessione Nagyfalu est ecclesia parochialis in honorem B. V. Mariae 

fundata.” 1459-ben Egyházas-Nagyfaluként említik a leleszi konvent iratai. 

A XV–XVI. században a Téthy és Csomaközi család birtokolta. Az 1549. évi ro-

vásadó-összeírás szerint Téthy Györgynek 12 jobbágyportája volt itt. 1556-ban 

69 dézsmafi zet� jobbágya volt, ami 350 lakost jelent. Ebben az id�ben érkezett 

ide a reformáció. 1580. július 19-én a török Sásvár bég pusztítja a falut, amint 

arról Szepesi György Balassi Bálintot is említ� históriás éneke tudósít:

Tizenhatodik napján júliusnak

Indulása l�n Szolnakból töröknek,

Harmadnappal azután az faluknak,

L�n veszése Nagyfalunak, Gávának.

1672-ben a falu Hartyáni Andrásnak (?–1676), a Szepesi Kamara tanácsosá-

nak tulajdonában volt. 1683-ban Thököly Imre Hatházi Gergely kuruc kapitány-

nak ajándékozta. 1705. május 24-én a nagyfalui jobbágy-katonák sérelmeik 

orvoslását kérték Rákóczi fejedelemt�l, mert otthon lév� családjukat szolgálat-

tal, dézsmával és kilenceddel terhelik, jóllehet pénzükön szerzett paripájukon, 

a maguk fegyverével híven szolgálnak. A  fejedelem csak a szolgálat alól való 

mentesítést hagyta jóvá.

A XVIII. század közepéig Nagyfalu nagyobb részét a református Báji Patay 

család birtokolta és népesítgette. A család birtokai a Tisza mindkét partjára kiter-

jedtek, ugyanis Szabolcs vármegye Dadai járása ekkoriban a Tisza jobb partján 

fekv� Taktaközt is magában foglalta. A birtokközpont a Takta vize menti Bájban 

volt, ahol 1726-ban id�sb Patay Sámuel (1679–1749) és felesége, Udvarhelyi 

Mária, kastélyt épített. Fiuk, ifjabb Patay Sámuel (1709–1788) felesége Szuhaf�i 

Szuhay Erzsébet (1710–1765) volt. Ez a Sámuel arról nevezetes, hogy magyarra 

fordította a Pancsatantrát (A régi indusok bölcselkedések, azaz példákkal jó er-

kölcsökre tanító könyvecske, Eger, 1781). Ugyan� 1782–1784 között reformá-

tus templomot épített Bájban, amelynek csehsüveg-boltozatos belsejét Lieb Fe-

renc (?–1788 körül) ornamentális falfestményei borítják. A falakra a család címe-

re, a kastély ábrázolása és az építésr�l szóló versek is felkerültek. Vélhet�leg ez 

a templom adhatta a mintát az öt évvel kés�bb felépült nagyfalusi templomhoz.
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1751. október 28-án, egy Tiszaeszláron lefolytatott boszorkányper során, 

azzal vádolták meg az egykor Nagyfaluban lakozó Varga Miklósnét, hogy az asz-

szony hét esztend�vel korábban a Nagyfaluban lakozó, a per idején 74 éves Sza-

kács János tehenét, másoknak pedig a lábát megrontotta. A sértettek az ügyben 

akkoriban a tiszttartónál, Ajtai Gábornál tettek panaszt. Az eszláriakon kívül két 

nagyfalusi tanú is akadt, Fejes János, a község csordása, és Czagány György, 

Báji Patai Sámuel úr megbízottja. Egy tiszalöki tanú azt vallotta, hogy Nagy-

faluban laktában a vele veszeked� Varga Miklósné „háromszor megfenyegette, 

ilyenformán: Várj te, mert megtanítlak, hogy még akit az anyádbúl kiszoptál, az 

is keser� lész!” A tanú lába másfél hét múlva megdagadt, s ezért azt követelte 

Vargánétól, hogy gyógyítsa meg. Az asszony azt üzente neki, hogy „egy tölgyfa 

széket fordítson fel kegyelmed, és eleven szenet törjön rajta, a kegyelmed lába 

meggyógyul”. Az asszonyt a tehén megrontása miatt „megfenyegették, hogy 

majd az úrhoz mennek Bájra, mindjárt a tehénnek semmi gondja nem lett”.

1755. augusztus 9-én, Tarcalon készítette el Kéghly Lipót, a királyi kincstár 

Tokaji uradalmának elöljárója, Nagyfalu község rövid ismertetését (Conscriptio 

Praedii Nagy-Falu in Comitatu Zabolcsensi, Anni 1755.). A latin nyelv� irat sze-

rint a falu a Bónis családé, de az „iure Hypothecario”, azaz zálogjogon, Patay 

Sámuelné tulajdonában van. Továbbá szó esik az ezer szarvasmarhát eltartani 

képes legel�kr�l, a  jó kaszálókról és a morotva halb�ségér�l; a Vas-kapunak 

nevezett helynél, az országút mentén fekv� csárdáról és annak görög bérl�jér�l.

1756-ban a református Tolcsvai Bónis család Báji Patay Sámuelt�l, bir-

tokcserével, megszerezte Levelek, Tét, Dada és Vasmegyer falvakkal együtt 

Nagyfalut, amelyet ekkor újratelepítenek. A két családnak továbbra is maradtak 

közös birtokügyei a térségben. Erre utal az is, hogy Nagybányai Horthy Lász-

ló (1761–1806 után) zálogban lév� tiszadadai jószágát, osztályos atyafi aival 

együtt, 1784. június 10-én, Bájban, örökösen eladta Báji Patay Sámuelnek és 

Tolcsvai Bónis Lászlónak. A szoros családi kapcsolatot az is jelzi, hogy Bónis 

László és Losontzy Terézsia fi ának, az 1780. április 16-án Nagyfaluban született 

Sámuelnek, Patay és menye, Fáy Borbála lettek a keresztszülei.

A Bónis család a XVII. század során a Zemplén vármegyei Tolcsván volt bir-

tokos, el�nevét is innen kapta. A család nemesi oklevelét 1606-ban II. Mátyás 

királytól kapta Bónis György. A címerszerz� Bónis unokaöccse volt az a Bónis 

Ferenc (1627–1671), akit 1671. április 30-án, a Wesselényi-féle összeesküvés-

ben való részvétele miatt, Pozsonyban lefejeztek. Fennmaradt egy neki tulaj-

donított vers is, Bónis Ferenc keserves éneke címmel, amelyet kivégzése el�tt 

két héttel írt börtönében.

1772. augusztus 24-én jegyezték fel a nagyfalusi úrbéres lakosok kilenc in-

vestigatióra, azaz kilenc vizsgálati kérdésre adott vallomását, amely jól tükrözi a 

község akkori állapotát. Ezt a fontos dokumentumot Takács Péter (*1941) törté-

nész tette közzé (Parasztvallomások a dadai járásból 1772, Nyíregyháza, 1987, 

127–130.). A vizsgálat els� három kérdésére összefoglaló válasz született:

„Minthogy ezen helység nem régt�l fogvást szálléttatott meg lakás végett, 

és portióbéli adózások is csak attúl fogvást vagyon, semmi urbáriuma, vagyis 

contractusa nincsen, s nem is volt, hanem csak az tekintetes uraság akaratjátúl 

függtek minden adózásban, és most is attúl függnek.” Az irat a IV. kérdésben 

14 pontban sorolja fel a falunak és határának haszonvételeit, és csupán 3 pont-
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ban a kárait. A károk egyike az, hogy „az helységnek se kaszálója, se szántó 

földje, se korcsmája, azaz kántora különösön nem légyen”. Az V. kérdésre 

adott válasz szerint a szántóföldeket és a kaszáló réteket még nem osztották 

fel a telekméretek arányában. A VI. kérdés a jobbágyi terhekr�l, a robotolásról 

és a szolgáltatásokról szól, megállapítva, hogy „Ezen helységnek lakosai nem 

egyformán teszik jobbágyi kötelességeket.” A továbbiakban azt taglalják, hogy 

mivel tartoznak Bónis András és id�sb Bónis László tekintetes urak örökös 

jobbágyai, valamint Bekény Sándor, ifjabb Bónis István és ifjabb Bónis László 

tekintetes urak szabad menetel� jobbágyai.

A VII–IX. kérdésekre adott válaszok: „VII. Ezen helységnek lakosai az uraság 

engedelméb�l mindenféle mezei veteményekb�l tizedet szoktak eleit�l fogvást 

adni. Ezen helységhez közel lév� helységekben szokásban vagyon az kilenced. 

Egyéb féle adózás pedig sem pénzb�l, sem más egyébb�l ezideig szokásban 

nem lévén, nem teljesítettek. VIII. Ezen helység pusztából most kezdvén népe-

sedni, egészlen nem osztódott fel telekekre, kihez képest puszta teleket sem 

tudnak az lakosok nevezni. IX. Ezen helységnek mostani lakosi rész szerint örö-

kös, rész szerint szabad menetel� jobbágyok.” A vallomást a falusiak kereszt-

vonással, az összeírók aláírásukkal hitelesítették: „F�bíró: Kelemen János +. 

Lakosok: Dankó Péter +, Kis Mihály +, Babótsy Mihály +. Összeírók: Csákányi 

József, T�rös Ferenc, Molnár Ábrahám.”

A  falu leomlott középkori templomának a maradványai még megvoltak a 

XVIII. század végén, amikor „az erd� alatt, a két morotva között, a régi temp-

lom fundamentomából kiásatott, mintegy 14 öl k�, melyek között találtatott 

a cathedra alatt lév� faragott k� is”. A községben ma is meglév�, torony nélküli 

református templomot, amelynek alapkövét 1788. június 3-án tették le, Sza-

bolcs vármegye hites mérnöke, Sexty András (1759–1827) terve alapján, a falu 

birtokosa, Tolcsvai Bónis László (?–1794) építtette. Az 1789 szeptemberére el-

készült templom bejárata felett, TBL bet�kkel, az � címere látható. A templom 

hajóját három és fél csehsüveg-boltozat fedi. A báji református templom hajója 

is hasonló szerkezet�. Elképzelhet�, hogy az építtet�k talán a nagyfalusi temp-

lom falaira is szántak ornamentális festményeket. Bónis László, aki 1789–1793 

közt a sárospataki református kollégium vicekurátora volt, Nagyfaluban halt 

meg, 1794. február 21-én.

Mikófalusi Bekény István (?–1754) és Tolcsvai Bónis Mária fi a, Bekény 

Sándor (?–1799 el�tt) földesúr 1774-ben Sajónémetib�l költözött Nagyfaluba. 

A gyülekezet 60 fontos harangja el�ször az � udvarában volt felállítva. A Mikó-

falusi Bekény család egyik �se Bekény Benedek (1490 k.�–�1544 e.) nádori 

ítél�mester, humanista író, aki 1514-ben Werb�czy Istvánnak írt ajánlást Janus 

Pannonius tíz elégiájának Johannes Camers-féle bécsi kiadásában. A Bónis és 

a Bekény család tagjai 1782-ben úrasztali terít�ket és úrvacsorai edényeket is 

adományoztak a nagyfalusi református eklézsiának.

A  református egyházközség anyakönyvei 1764-t�l kezdve maradtak fenn. 

Az 1779. évi visitatio szerint a faluban csupán egy sárból és vessz�b�l készült 

ima- és iskolaterem volt. Már akkor állt az a harangláb, amelyet 1974-ben le-

bontottak. Az 1784–1787 között tartott, els� magyarországi népszámláláskor 

Nagyfaluban 77 házat, 127 családot és 565 lakost írtak össze. 1771. január 

6-án az els�, 1773. január 8-án a második tanítómester érkezett a faluba a 
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Sárospataki Református Kollégiumból. Pénzbeli és anyagi juttatásaikat a föl-

desurak és a köznép biztosították. A mindennapi tanítás mellett, imádkozniuk, 

énekelniük, harangozniuk és evangéliumot olvasniuk kellett vasárnaponként, 

illetve lelkész híján prédikálniuk is.

1784-t�l a sárospataki f�iskoláról érkezett Balótzi Ferenc volt a falu le-

vitája, azaz református lelkészi szolgálatot végz� „oskolatanítója”. 1789-ben 

Bunyitai László, 1792-ben pedig Nemes Sámuel lett a tanítómester. A jegyz�-

könyv szerint „1805. május 9-re készült el azon asztal és egy egyes karszék az 

oskolai házhoz, amelynek árát fi zettük azon kegyes alamizsnából, melyet tett 

volt 10 levonás forintokig Tekintetes N. Márjásy Erzsébet asszony, a Tekintetes 

N. Toltsvai Bónis István úr kegyes istenfél� özvegye.”

1806-ra az új fi ú- és leányiskola is felépült. 1804-t�l általában hároméven-

te kerültek Nagyfaluba a Sárospatakon végzett tanítómesterek. Ezek nevei 

sorrendben a következ�k: Koris János, 1804; Jakab György, 1807; Borsi Pál, 

1810; Kalán István, 1812; Fejér József, 1813; Terjék István, 1814; Ferenczi 

János, 1814; Nagy József, 1814; Miklós László, 1816; Cseresnyés István, 1816; 

Papp István, 1817; Gyarmati Sámuel, 1820; Diós István, 1822; Nádaskai Ger-

gely, 1823; Laskai Dániel, 1827; Dobos Imre, 1829; Pamlényi János, 1837; 

Béres Bálint, 1842; Márkus Ábrahám, 1849/50.

A  falu tanítóinak köszönhet�, hogy egyszer� családokból is kikerülhettek 

iskolázott emberek, miként Nagy József, aki saját feljegyzése szerint, 1778. 

augusztus 26-án született Nagyfaluban. Szül�helyén kezdett tanulni, majd 

1795-ben Sárospatakon lett deákká. Ott végezvén, 1803-tól három esztendeig 

tanítói hivatalt viselt Tokajban. 1807-ben, Zemplén vármegyében „a szomotori 

eklézsiának rendes prédikátorává rendeltetett”. 1810-ben a híres professzor, 

Kövy Sándor húgát vette feleségül. Fiuk, ifjabb Nagy József (1811–1876) szin-

tén e falu lelkésze lett.

1810–1821 között Terhes Sámuel (1783–1863) költ� volt Nagyfalu reformá-

tus lelkésze, aki itt lakozván t�zött össze a Weöres Sándor Psychéjében (1972) 

szerepl� Ungvárnémeti Tóth László (1788–1820) medikus-poétával. Korábban 

mindketten Sárospatakon tanultak. Tóth 1808-ban kezdte meg tanulmányait, 

amikor Terhes Sámuel már utolsó éves teológiai hallgató volt. Ekkoriban jelent 

meg Csokonai Vitéz Mihály verseskönyve, a Lilla. Érzékeny dalok III könyvben 

(Nagyvárad, 1805), amely a költészettel próbálkozó pataki diákok körében is 

nagy tetszést aratott. Ekkor írogatta Tóth László Niza, vagyis másképpen a 

zsenge szerelem dallokban cím�, végül kéziratban maradt versciklusát (Nysa 

a h�tlen pásztorleány Vergilius VIII. eclogájában). A szentimentális hangvétel� 

dalok közt a leggyakrabban el�forduló versforma a Faludi Ferenc által és a 

Lilla- versekben is s�r�n használt, 8 és 7 szótagot váltogató, keresztrímmel 

kísért strófa. Terhes Sámuel olvashatta a Niza-dalokat, hiszen � is hasonló 

versformákat választott, s�t a Nizából alakított egy nem klasszikus n�i nevet, 

a Zizát. A nagyfalusi lelkész vélhet�leg szatirikus célzattal írta Ziza, vagy az én 

tüzem (Sárospatak, 1811) címmel, az Ifjú Érzéki álnévvel kiadott, népies hang-

vétel� ötven szerelmes dalát. A szerz� ironikus el�szavában utal is erre:

„Édes olvasóm! Minap, éppen mikor asztalomra könyökölve ott búsúltam, 

hogy engem Ziza nem akar szeretni, hát bétoppannak hozzám nagy lármá-

val egynehány jóbarátok, s  mondják, hogy hamar hamar mutassam nekik 
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dallaimat, mert �k hallották, mert �k tudják, hogy én írtam. Kéntelen voltam 

egynehanyat megmutatni, hát �k rákezdik a dicsérést; engem érzékenynek, 

természetesnek, poétának, mindennek mondanak. No, tudni való, a dolog bor 

közt esett; én �ket csak nevettem, az � beszédekre hát csak nem hittem el, 

hogy én oly Derékfi  vagyok: mert �k engem igen szeretvén a csillagot is mind 

rám ragasztanák, ha lehetne, s azt is csak tüzességb�l és szeretetb�l mondták, 

meglehet; de nem is hiszem el soha, ha csak az egész világ nem mondja, vagy 

az egész világ helyett hat vagy hét nemes ízl�k, kiknek lelkeket igen esmérem. 

Ott van köztök Kazinczy, ott van Rozgonyi, a magyar Rabner, akit hallgattam 

én Patakon tanulván, be felségesen beszélt a szépr�l s annak természetér�l, de 

nem tudtam mind megtanulni.

Te Olvasó! ezen kisded munkámról, melyben mást senkit egy lelket se kö-

vettem; hanem csak tulajdon érzéseimet, ítélj amint tetszik, csak azt ne mondd, 

hogy én a magyar nyelvet, a magyar katonát, s a magyar bort és a magyar szé-

pet nem szeretem; egyébért meg nem haragszom. – Légy egészségben. Érzéki.”

Rozgonyi József (1756–1823), a Kant nézeteit vitató professzor, 1798-tól 

Sárospatakon tanított fi lozófi át, esztétikát és görög nyelvet. A professzor néha 

pamfl et jelleg� el�adásai némileg hajaztak az akkoriban népszer� Gottlieb 

Wilhelm Rabener (1714–1771) szatíráira, amelyek 1786-ban magyarul is meg-

jelentek. Terhes Sámuel el�szava tehát azt sugallja, hogy a kötet verseit pamf-

letnek szánta a Tóth László által képviselt klasszicizáló líra lejáratására.

1816-ban a Nagyfaluban birtokos Mikófalusi Bekény János (?–1834) tábla-

bírónak „böcsös” neve napját fi a, ifjabb Bekény János (1801–1891) és a nagy-

falusi iskola akkori praeceptora, Cseresnyés Sándor (1786–1854), valamint 

két barátjuk, Ungvárnémeti Tóth László és Rácz István nyomtatásban kiadott 

versekkel köszöntötték (Pest, 1816). A könyvecske második verse latin nyelv�, 

és egy Cicero-idézettel kezd�dik (De offi ciis, I. 7,5.): „Non nobis solum nati su-

mus” (Nemcsak magunknak születünk), ennek szerz�je „Filius Joannes Bekény 

physicus in Regia Scientiarum Universitate Pestana”.

A könyvecske szerz�i ekkoriban Pesten voltak orvostanhallgatók. Tóth Lász-

ló, a jobb érvényesülés kedvéért, 1816. október 16-án, Budán áttért katolikus-

nak. A  János-napi köszönt�vel egy id�ben jelentek meg Ungvárnémeti Tóth 

László Versei, mégpedig a szerz� Nárcisz, vagy a gyilkos önn-szeretet cím� 

tragédiájával együtt (Pest, 1816). A Mayerffy Xavér Ferenc (1776–1845) tabáni 

serf�z�- és borászmesternek ajánlott kötet végén, a Romanze cím� glosszá-

ban, egy Terhes Sámuel Zizájára és a bodrogkeresztúri Sas Mihály Éti és Filis 

(Kassa, 1809) cím� könyvére tett kritikus utalás olvasható: „Micsoda örömmel 

hallanám én azt, ha egy magyar vérb�l származott kisasszonyka Hunyadit vagy 

Kinyisit éneklené guitárja mellett, s Attilát, vagy Árpádot pengetné ujjain! Óhaj-

tani lehetne, hogy feles versíróink holmi hitván, s fonóba való danáik helyett, 

milyenek: Ziza, Damét, Éti, Fillis, s a többi hasonlók, vagy undorító holmi üres 

ántalaghoz, s pipához iratott ódáik helyett, inkább egy szép románzéval, vagy 

balládéval köszöntnék meg szépeiket, s nemzetöket.”

A Jean-Pierre Claris de Florian (1755–1794) meséib�l való fordításokat ma-

gyarázó glosszában Tóth ugyancsak utal Érzékire: „Sajnálom, hogy Florian me-

séib�l hatnál többet nem magyarázhaték! Különben, úgy hallom az Ifjú Érzéki 

fordítgatja, distrophákban-e, vagy rithmuszokban, vagy Alexandrinuszokban, 
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nem tudom, annyit mindazáltal tudok, hogy rímes versekben. Legfeljebb sem 

várhatni többet t�le, mint a Gellért Medvéje magyarázójától!” Az utóbbi meg-

jegyzés Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) német író Táncos medvéjére 

utal, amelyet Láczai Szabó József alexandrinusokban fordította magyarra (Ma-

gyar Múzsa, 1767). A Ialemósz-név glosszájában azt veszi el� Tóth László, hogy 

A halhatatlanság oszlopa, vagy halotti versek (Sárospatak, 1813) cím� könyv 

írója, azaz Láczai Szabó azt mondja „valahol El�beszédében, hogy tudniillik a 

metrumos fi czkó poéták csak azért nem szeretik a cadenciás verseket, mert 

olyanokat nem tudnak koholni.”

Terhes Sámuel olvasván Tóth László verseskötetét és a János-napi köny-

vecskét, egy névtelenül megjelent gúnyiratban csepülte le a költ�t (Tükröcske 

egy fi czkó-poéta számára, Pest, 1816), t�le kölcsönözve a lekicsinyl� fi czkó- 

poéta megnevezést. Terhes kifejti az antikizáló stílussal szembeni ellenérzését:

„Elhagyhatná már valaha a keresztyén világ nem csak a tragédiákban, de 

egyéb poétai darabokban is a sok görög s deák mythologiai haszontalansá-

gokat; én ugyan testembe-lelkembe meguntam. Hiszen már annyira ment a 

visszaélés, hogy három-négy verset sem tud némely poéta írni, hogy tele ne le-

gyen Vénussal, Cupidóval, Phébussal, sat. Miért ne lehetne az Isten hatalmáról 

beszélni szépen anélkül, hogy a Cyclopsokkal Jupiter számára menyköveket ne 

kalapáltatnánk? Miért kell a háromágú villás Neptunust el�ször megharagítani, 

s vele a tengert felkavartatni, hogy a hajótörést szenyved�k ínségeket leírhas-

suk? És miért kell mai id�ben Nárczisról írni tragédiát, holott tele a história 

számtalan keserves történetekkel.”

Két évvel kés�bb jelent meg Ungvárnémeti Tóth László Görög versei 

magyar tolmácsolattal (Pest, 1818) cím� könyve, amelyet Almási Rudics Jó-

zsefnek (1792–1879), Bács-Bodrog vármegye aljegyz�jének ajánlott. A szerz� 

Pesten, Tavasz havának huszadik napján írt el�szavában megemlíti, hogy neki 

is van rosszakarója:

„A derékségnek két kísértete vagyon azt mondja egy költ�, egyik jó, másik 

rossz: dics�ség, és irigység. Így, ha volt Homérnak Zoila; Hesiodnak Kerkopsza, 

Virgilnek Maeuiusza, Pindarnak Amphimanesze: nekem is vagyon Érzékim; s ha 

voltak tisztel�ik amazoknak, vagynak nekem is barátim.” A célzás a Ziza-versek 

Érzéki álnev� szerz�jére, azaz a nagyfalusi lelkészre, Terhes Sámuelre utal. 

A könyv XX. görög epigrammája, és annak magyar fordítása ugyancsak Terhes 

Sámuelnek szól:

ÉRZÉKIHEZ

Ismerlek régóta ki légy! s ha megostorozálak

�A’ minap, elnyertem célomat. Azt akarám:

Újra magát más is. Félhettem volna; de nyertes

�Általam a’ község: Szarvadon a’ venyige!

A szerz� egykori professzoráról, Rozgonyi Józsefr�l bezzeg dicsér�en szól 

a neki címzett XXXI. epigrammában. A nagyfalusi Bekény Jánost köszönt� ba-

ráti társaság negyedik tagja, az orvos Rácz István kapta a XXXIV. elmés epig-

rammát. A  kötet végén az epigrammákhoz magyarázó jegyzetek is kerültek. 
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A  XX.  magyarázatban a szerz� ismét szóba hozta Érzékinek mérges epéjét, 

s újabb görög epigrammával veri el rajta a port; hozzátévén magyarul, hogy „Ez 

az Érzéki született poétasággal dicsekszik, de poétának sem lehet mondani, 

csak rímel�nek. Aki az igaz költ� nevét megérdemleni akarja, sokat kell annak 

tudni, s tanulni.”

Tóth László és Cseresnyés, Terhes Sámuel gúnyiratára további válaszul, ifjúi 

pajkosságból egy merész csínyt eszelt ki. A Magyar Kurir cím� bécsi folyóirat 

1818. évi, szeptember 1-jei számában, Terhes Sámuel nevében, egy olyan 

hirdetést adtak ki, amelyben a lelkész a következ� könyveit ajánlja: „1. Magyar 

Árpádiás (kis alexandrin); – 2. Flórian meséi (nagy alexandrin); – 3. Ziza vagy 

az én tüzem. Foglal magában ezen kívül némely jeles észrevételeket Kazinczy, 

Vályi Nagy Ferencz, Berzsenyi, Kölcsei, Szemere, Csokonai, Kis János újabb 

íróinkra nézve. (…) Találtatnak ezen munkák nálam Nagyfaluban.”

Ugyancsak �k, a Tudományos Gy�jtemény 1818-as évfolyamában, a X. kö-

tetben, az új könyvek rovatban is megjelentettek egy hirdetést: „101) Magyar 

Arpádiás, vagy is Els� Vitéz Magyar Vezéreink életeknek ’s viselt dolgaiknak 

leírása, kis alexándrin Cadencziás Versekben. Terhes Sámuel Nagyfalusi Ref. 

Préd. által 1818. 8. Sáros-Patakon, Nádaskay bet�ivel.”

A két hirdetés egyrészt azért volt kínos Terhes Sámuel számára, mert az fel-

fedte valódi kilétét az addig álnéven vagy névtelenül megjelent munkái tekinte-

tében, másrészt pedig azért, mert tervezett, de soha el nem készült munkáját, 

az Arpadiast is beharangozták. Jean-Pierre Claris de Florian (1755–1794) me-

séib�l való fordításai az Ungvárnémeti Tóth Lászlót névtelenül gúnyoló Tük-

röcske függelékében jelentek meg. Tóth vele szemben elkövetett „pajkosságá-

ra” és görög verseire válaszul, a még akkor is Nagyfaluban lelkészked� Terhes 

Sámuel egy újabb, ismét névtelenül kiadott, héber epigrammákat tartalmazó 

könyvecskével felelt meg (ראי םוצק תנינות vagy újra amalgamázott üveg-tábláts-

ka, Buda, 1819). Különösen a honfoglalási eposz félrevezet� emlegetése miatt 

orrolt, s Voltaire eposzaival példálózva oktatja ki Tóthot:

„Árpádiást írni egész életében elég egy költ�nek. Szerencse még akkor is, 

ha a dics� Henriás és a gyáva La Pucelle közt középútra találhat. Ha húsz esz-

tendeig el nem készül is hát, várakozzon az Úr, s álljon addig Tótágast. – Tré-

fálódni, bohóskodni egy személlyel inkább lehet, de a közönség sérthetetlen, 

– ezt nem szabad ámítgatni s bolonddá tenni. A tisztelt Kurir írójának hitele is 

szenyved az Úr miatt, mert ha minden jelenteni valót hasonló hiteles kútf�k-

b�l merítene, kevés olvasókat kapna, s utoljára kenyerének botja is könnyen 

eltörhetne.”

Kazinczy Ferenc így összegezte a történteket: „Terhes Sámuel és Cseresz-

nyés Sándor közt, aki Nagyfaluban lakó Bekény úr mellett praeceptoroskodott, 

kedvetlenségek történtek. Cseresznyés barátja vala Ungvár-Némethinek, s mi-

d�n mindketten Bécsben tanultak, emlegették a Nagyfaluban történteket. Gon-

dolatlan pajkosságból egy hosszú »Új könyvekr�l való jelentés«-t nyomtattattak 

a Magyar Kurirban, Terhes Sámuel minden híre nélkül, amelyben Terhesnek 

egy sereg megjelenend� költ�i m�vét hirdetik, a  könyvárusok jegyzékével 

együtt, akiknél kaphatók lesznek. Terhest már bántották az Ungvár-Némethi 

Tóth versei mellé tett jegyzések is. Minthogy Tóth László görög verseket is 

nyomtattata ezen kötet versei mellé. Terhes neki el�bb a maga Kis Tükörében 
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felelt, azután zsidó epigrammjaiban. A két bántó nagyon megbáná meggon-

dolatlan tréfáját.”

1813-ban Nagyfalu határában több darabból álló régészeti lelet, kard, 

dárda, bronzedény és kétkarú csákány került felszínre. Ezeket a tárgyakat a 

templomépít� Bónis László és Losontzy Terézia fi a, id�sb Bónis Sámuel (1780–

1833) a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Nyomtatásban is megjelent az a két 

beszéd, amelyet az id�sb Bónis Sámuel alispán mondott 1830. augusztus 1-én 

és 2-án, Szabolcs vármegye határszélénél és Nagykállóban, Teleky Józsefnek 

a vármegye f�ispánjává való beiktatásakor. 1833. június 9-én bekövetkezett 

halála után két héttel a Bétsi Magyar Kurirban nekrológ jelent meg róla.

Id�sb Bónis Sámuel és Vargyasi Dániel Borbála (?–1851) két leánya: Terézia 

(1802–1836) és Mária (1804–1889), valamint Bekény János (?–1834) és Vatai 

Vattay Mária (1774–1812) két leánya: Mária (1803–?) és Borbála (1805–1865) 

Széphalmon, Kazinczy Ferenc házánál tanultak. Kazinczy 1816. március 20-án 

arról írt Terhes Sámuel református lelkésznek Nagyfaluba, hogy „Bónis Teréz 

és Mici folyvást olvasnak, s folyvást fordítanak franciául, és ami több, feleségem 

fennszóval olvas, s Teréz alig talál valamit, ami iránt felvilágosítást s magyarázatot 

kívánjon. Hogy ezen az el�menetelen bámulhasson az úr, méltóztassék Tek. Bó-

nis Sámuelné asszonyt kérni, hogy mid�n áprilisban szerencsénk lesz itt tisztel-

hetni, az urat is magával hozza.” Ugyan� 1816. április 16-án Kölcsey Ferencnek is 

megírta, hogy „Bónis Sámuel és Bekény János úrnak két-két, öszveleg négy kis-

asszonykáik itt vannak, s feleségem a két Bónist annyira vitte, hogy már franciául 

folyvást olvasnak és értenek, s értenek, ha el�ttök sebesen olvastatik is a könyv.”

A falu urainak fi ai a híres sárospataki tanárnál, Kövy Sándornál (1763–1829) 

tanultak jogot. Az Abaújszántóról származó Jászay Pál (1809–1852) történet-

író ifjú korában gyakran vendégeskedett Nagyfaluban sárospataki iskolatársa, 

ifjabb Bónis Sámuel (1810–1879) szüleinél, s közben udvarolgatott a helybéli 

Bekény Katalinnak (1813–?), Bekény János (?–1834) és második felesége, Né-

gyesi Szepessy Zsófi a leányának. Jászay tudós érdekl�désb�l megtanulta Bél 

Mátyás könyvéb�l (De vetere litteratura hunno-scythica exercitatio,  Lipsiae, 

1718) az akkor hun-scytha írásnak nevezett, székely rovásírás jeleit, majd pe-

dig Mindennapi jegyz�könyvnek nevezett, titkos naplójában ezzel az írással 

jegyezte fel 1828–1835 közötti életének eseményeit. A napló Jászay Pál örökö-

seit�l a XIX. század végén jutott az abaújszántói evangélikus lelkészhez, Czékus 

Lászlóhoz (1854–1920), aki felismerte a rejtélyes írás mibenlétét, majd megta-

nulta a rovásjeleket. A lelkésznek eleinte nehézséget jelentett a rendkívül s�r� 

írás, az apró bet�k és a jobbról balra haladó sorok olvasása, mégis sikerült 

átírnia az egész napló szövegét latin bet�kre, majd 15 folytatásban kiadnia azt 

az Irodalomtörténeti Közlemények 1894–1897 között megjelent számaiban. 

A  napló, amely 1926-ban Sárospatakra, a  Tiszáninneni Református Egyház-

kerület Nagykönyvtára kézirattárába került, igen érdekes részleteket tartalmaz 

Nagyfalu lakosainak hajdani életér�l. Jászay Pál 1828 és 1832 között s�r�n 

megfordul e faluban. Itt töltötte 1828-ban a karácsonyt, amelyr�l naplójának 

december 25-én kelt feljegyzése ekként beszél:

„25. Csütörtök. Karácson 1-s� napja. A karácsonyi sz. ünnep felvirradván 

reánk; reggel Istenem dicséretére templomba mentem, úrvacsorájával éltem. 

A nagyfalusi leányok mind sárga pántlikákkal voltak felékesítve. Minden áhíta-
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tosságom mellett is sokat tekintgettünk Katival egymás szemébe. A templom-

ba Zsoldos Laci egy levelet adott kezembe az atyámtól. Délután mindjárt Be-

kényékhez mentünk. Az egész falusi ifjúság mind oda gy�lt öszve. Egész estig 

játszódtunk. Én többnyire Katival beszélgettem. Egynehány kézszorításokat is 

kaptam. Feri észrevette, hogy szerelmes vagyok; s el�ttem egyszer megállván, 

nagyon konfundált ezen szavaival; mid�n éppen a Kati keze kezembe volt: »Mu-

száj elmosolyodnom Pálom.« Én csak nevettem. Igen nagy sár volt.”

1830 januárjában Jászay Pál újra Nagyfaluban járt, s  jelen volt Olchváry 

Ferenc (1803–1870) és Bónis Katalin lakodalmán, ahol igen sok vendég gy�lt 

össze, és ahol � tovább udvarolt Bekény Katicskának:

„21. Csütörtökön. Reggel Sebes Rózsaéknál Török Józsihoz, onnan B. Ist-

vánnéhoz mentünk, a Bónis Kati és Olchváry Feri lakadalmába. Nagy gyülekezet 

volt. A falubelieken kívül ott voltak: Darvasék, Máriássy Zsigmondék, Pogányék, 

Boronkay V. ispán a mostohaleányával, Bay Ninával, Török Józsi, Csoma Samu, 

Szentimrey Miklós és Patakról 4 juristák, ú. m. Fáy Ábris, Borbély Dina, Recs-

ky Bandi és Vizsolyi. Esketéskor a B. Katicska háta megett állottam, s a kezét 

megfogtam; � is utána mondott mindent a papnak. Ebédnél egy kis rozmarin-

got adott. 6-kor kezdtük a táncot; tartott 3 óráig éjfél után. Az egész tánc alatt 

többnyire mindég Kati mellett ültem, s  szokás szerint nagyon megelégedve 

töltöttem véle az id�t. A többiekkel jóformán nem is tudtam mi történt az egész 

bál alatt. Igen szép tiszta id� volt, a nap sütött.”

1832 májusában ismét azért ment Jászay Pál Nagyfaluba, hogy Bekény 

Katát láthassa:

„6. Vasárnap. Reggel, minthogy Nagyfaluban voltam, természetesen jókor is 

felébredtem, s látván, hogy az id� kitisztult, nagyon örültem, mivel már el�re 

képzeltem azon boldog órákat, melyeket e mai napon Katicskám ölében (ab-

ban az esetben t. i. ha még szeret) tölteni fogok, s alig vártam az id�t, hogy 

beharangozzanak, s így a még a Nagyfaluban létemr�l semmit nem tudó barna 

leányokat a templomba való belépésemmel véletlen meglephessem.” – Jászay 

július 19-én látogatta meg utoljára Nagyfaluban szerelmét, ám a több évig tartó 

udvarlás ellenére, n�tlen maradt. Bekény Katit végül Krasznikvajdai Szentimrey 

József vette feleségül.

Vári Szabó Sámuel (1813–1894) ref. lelkész és növénynemesít� 1836-ban 

írt útinaplója szerint „Nagy-Faluban a több urak közt nevezetesb a Bónis család 

s laka, sok citrom s egyéb nemesb ültetésekkel s�r�n hímzett kerttel”.

A  Vay Sándor néven, férfi ként élt, els� magyar újságírón�, Vay Sarolta 

grófn� (1859–1918) többször is írt az Új Id�k cím� hetilapban és a Vasárnapi 

Újságban a nagyfaluban rendezett mulatságokról. �  írt arról, hogy az egyik 

farsangon a híres cigányprímás, Boka Károly (1808–1860) húzta a talpalávalót 

a nagyfalui Bónis-kúriában. Recsky Bandi (1812–1886), az agarászó „nagyfalusi 

Adonis”, és majdani apósa, a  rakamazi Mudrány András (1818–1895) három 

napon át kitartóan táncoltak. A kor mókamestere, a Pet�fi vel is barátkozó Ber-

náth Gáspár (1810–1873) pedig a húsvéti ünnepeken „Gazsiádáival” mulattatta 

a közönséget.

Vay elbeszélése szerint: „Nagyban megülték a húsvétot Bónis Sámuel Sza-

bolcs megyei alispán házánál, aki a húszas évek derekán messze földön híres 

nyílt házat tartott. Bónis Sámuel úgy maga, mint neje, Vargyasi Dániel Borbála, 
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rendkívül kiterjedt rokonsággal bírtak, s  a Bónis-háznál tartatni szokott Sá-

muel- és Borbála-napok az egész országból gy�jtöttek vendéget Nagyfaluba. 

Derék, termetes épület volt a Bónisék nagyfalui kúriája, �szinte, becsületes, k�-

b�l rakott tömör falakkal, az ablakokat pedig vasrózsákkal ellátott, kiül� rácsok 

díszítették. Az ablakok mögött dupla muskátli, rezeda és mályva illatozott, de 

minden virágnál ékesebb volt Zsanét kisasszony, az alispán tizenöt esztend�s 

unokahúga, akiért még a messze Biharból is eljöttek a gavallérok. A  háziúr 

fi ai, Samu és Barnabás, már jurátusok voltak, és a híres Kövy uramat hallgatva 

Sárospatakon, ilyen sátoros ünnepek alatt kerültek csak haza. […] A táncterem 

maga nem volt más, mint a Bónisék óriási granáriumja, amely padlózva volt 

és ötszáz ember fért el benne, úgy, hogy ebben tartották rendesen a nagy, 

restorácionális ebédeket is.” – A Bónis-kúria melletti, 1800-ben épült magtárat 

2000-ben katolikus templommá alakították át.

Bónis Ferenc (?–1832) nagyfaluban nevelked� leánya, Vay Sarolta anyai 

nagyanyja, Johanna (1813–1881) híres szépség volt, akit az 1820-as évek vé-

gén szép Zsanétnak hívtak, és akinek egy 1830-as pozsonyi bálon a reichstadti 

herceg, Napóleon fi a is udvarolt. Jászay Pál naplójában megemlítette, hogy 

1832. április 11-én, Tiszalökön értesült arról, „hogy szegény öreg Bónis Ferenc 

meghalt, s hogy Zsanét N. Faluba jön lakni”. Bónis Johanna hamarosan Benicz-

ky Adolfhoz (1807. k.�–�1871) ment feleségül. Az � leányuk, Beniczky Sarolta 

(1837–1913) volt Vay Sarolta anyja.

Ifjabb Bónis Sámuel Szabolcs vármegye követe volt a pozsonyi ország-

gy�léseken, 1849-ben � vitte a koronát Budáról, a  Lánchídon át, Debrecen-

be. Feleségének, Darvas Erzsébetnek (1813–1900) ajánlotta Jászay Pál nagy 

történeti m�vét (A magyar nemzet napjai a legrégibb id�t�l az Arany Bulláig, 

Pest, 1855). A szabadságharc leverése után Bónis hét év fogságot szenvedett, 

a kiegyezés után pedig a balközép politikusa lett. Az id�s korában naplóíró-

vá lett Darvas Erzsébetr�l Eötvös Károly (1842–1916) írt elismer� szavakkal. 

Leányuk, Bónis Malvin (1841–1926), 1860-ban a híres orvos, Korányi Frigyes 

(1828–1913) felesége lett. A család Ligeti Miklós által készített síremléke Buda-

pesten, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben áll.

Tompa Mihály (1817–1868) az 1840-es években többször megfordult a 

faluban, ahol Bónis Barnabás (1814–1888) szabolcsi alispán m�velt nejével, 

a Szemere család révén megismert Csébi Pogány Karolinával (1821–1855) tár-

salkodott, majd neki ajánlotta Népregék, népmondák cím�, 1846-ban megje-

lent els� kötetét. Az akkoriban Bején él� költ�, 1846. december 20-án verssel 

tisztelte meg „nemes barátn�jét”, többek közt ezt írván: „Hol a szép Gömör hal-

mos képet ölt, / Csendes magányban él h� tisztel�d! / Lant és Biblia, e két szent 

barát / Karján ringatja boldogan magát” (Levél Pogány Karolinához, Honderü, 

1846, 502–503.). A fi atalasszony, aki házasságkötése révén, 1839-ben költö-

zött Nagyfaluba, Szabolcs tiszai vidékér�l és Beregb�l való lakodalmi verseket 

és népdalokat küldött egy Erdélyi János (1814–1868) által szerkesztett kötetbe 

(Népdalok és mondák, 2. kötet, Pest, 1847). Ugyan� 25 eredeti oklevelet adott 

át közlésre a Kubinyi Ferencz és Vahot Imre által szerkesztett Magyarország és 

Erdély képekben (Pest, 1853) cím� könyv részére.

1853 januárjában, az Új Magyar Múzeum cím� folyóiratban tette közzé 

Kazinczy Gábor Zrínyi Miklós egyik, mindaddig ismeretlen prózai m�vét (Gróf 
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Zrínyi Miklós Elmélkedései Mátyás király életér�l). A költ� ezen írása és a többi, 

ugyancsak ismeretlen prózai m�ve Tiszanagyfaluból került el�, mégpedig Bó-

nisné Pogány Karolina jóvoltából. Kazinczy Gábor csupán a Pesti Napló 1853. 

március 20-i számában írta meg azt, hogy Zrínyi Miklós prózai munkáinak 

szövegéhez miként jutott hozzá: „Hanem a legszívesebb tisztelet hálájával tar-

tozom Bónisné Pogány Sarolta �nagyságnak, ki ez irodalmi kincs egykorú má-

solatát, kérésemre átengedni kegyeskedett. Szabadjon reménylenem, hogy te-

tézve irántami kegyeit, megengedendi azzal n. múzeumunkat szerencséltetni.”

Pogány Karolina 1854-ben így invitálta Tompa Mihályt nagyfalui látoga-

tásra: „nézze meg öreg barátnéját, csolnakázzunk a szép Morotván, írjon a 

sirályról, de ne akarja lel�ni, mint mikor utoljára volt nálunk, emlékszik még?” 

Karolina 1855-ben juttatta el a Széchényi Könyvtárnak Zrínyi Miklós prózai m�-

veinek a Bónis család által meg�rzött kéziratát (Quart. Hung. 412). A 34 évesen 

elhunyt asszonyról Tompa Mihály verset írt (Bónis-Pogány Karolina szellemé-

nek), Erdélyi János (1814–1868) költ�, sárospataki tanár pedig „Mit várhat a 

n�t�l a ház, haza, egyház” címmel, emlékbeszédet tartott felette Nagyfaluban. 

A temetési prédikációt Fazekas György (1792–1865), a falu református lelkésze 

mondta. Karolinát a Bereg vármegyei Kovászón, a családi sírboltban temették 

el. Az asszony végrendeletében szép kis könyvtárát a nagyenyedi református 

kollégiumnak adományozta, 1000 forintot hagyott a nyírpazonyi és a nagy-

falusi református eklézsiára; nyírmadai tagosított birtokából pedig száz holdat 

hagyományozott Tompa Mihály fi ára, ám ennek birtokbavételét az örökösök 

megakadályozták.

Krúdy Gyula (1878–1933) Ál-Pet�fi  (1922) cím� kisregényében is szóba 

kerül a nagyfalusi asszony és a református költ�-lelkész kapcsolata. Ott ezeket 

mondja az egyik szerepl�: „Pogány Karolina, a kés�bbi Bónisné afféle költ�i 

szerelmet táplált nagyon régen Tompa Mihály iránt. Ártatlan érzemény volt, 

csillagsugár.” Maga Nagyfalu több XIX. században játszódó Krúdy-novellában 

el�kerül: A régi asszony varázsa (1904) cím�ben a tiszadadai Zathureczky-kas-

tély rejtélyes festménye kapcsán szerepelnek Nagyfalu harangjai; a  Gyertya-

szentel� medvéje (1929) cím�ben pedig egy nagyfalusi kúriába vitt, majd 

onnan elt�nt medvére vadásznak.

Két nagyfalusi földbirtokos, a fentiekben már említett ifjabb Bekény János 

(1801–1891) és Bónis Károly (1812–?) a szabadságharcban századosok voltak. 

1849. március 13-án, a Tiszán való átkelést megel�z�en, Görgei Artúr Nagyfa-

luban Bónis Barnabás kúriájában kapott szállást, s innen küldött levelet Aulich 

Lajosnak és adott ki hadparancsot. Az 1870-es években Bónis Barnabás alis-

pán harcolta ki, hogy Szabolcs megye székhelye Nagykállóból Nyíregyházára 

költözzék.

Fényes Elek Geographiai szótára a következ�ket írta Nagyfaluról 1851-ben: 

„magyar falu, Szabolcs vármegyében, utolsó posta Tokajhoz ½ mérföldnyire: 

206 római, 104 görög katholikus, 583 református, 18 zsidó lakossal, refor-

mátus anyatemplommal, részint fekete, részint fövenyes, de termékeny ha-

tárral. Földesurak Balogh, Bekényi, Benyó, Bónis, Czékus, Csoma, Földváry, 

 Homolkay, Klobusiczky, Kolosy, Kausay, Majos, Marjássy, Pap, Sebes, Szemere, 

Jármy, Bernáth, Korda, Zsoldos.” A falubeli közbirtokosok nyílhúzással döntöt-

ték el, hogy melyik parcella kié legyen.
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1853-ban 90 kg-os harangot készített Korrents Márk (1821–1868) egri ha-

rangönt� a református egyházközség részére. A templomot 1856-ban renovál-

ták. 1870. szeptember 10-én készült, Dittrich Adolf segédmérnök szerkesztésé-

ben, Nagyfalu föld- és házbirtokosainak bet�soros névjegyzéke. 1870. október 

20-án pedig T�rös Ferenc esküdt és Vágó Mihály f�bíró készítette el Nagyfalu 

község lakház-kivonatát. A  175 házhelyet tartalmazó listán Bónis Barnabás, 

Bekény Benedek, Csoma Sámuel és Miklós Ferenc nevén szerepel a legtöbb 

tétel. A református parókia házszáma a 63-as volt, az iskoláé a 64-es. 1870-ben 

ugyancsak Dittrich Adolf készítette Nagyfalu község felvételi el�rajzát, amely 

térképszelvényeken mutatja be a birtokokat a birtokosok nevével. A kataszteri 

térképeken a területek nevei közt szerepel: Nagy Nyilas, Vaskapu, Kis és Nagy 

Szöll�s, Nagy Lapos, Szencsés, Sziget, Nagy és Kis Morotva. A K. oszl. XXII. 23 

ah feliratú lapon látható a református templom és az iskola környéke. A faluban 

1869-ben 1051 lakos élt.

1865. február 19-én tragikus esemény történt. Fazekas György (1792–

1865), aki 1821 tavaszától kezdve, 44 éven át volt a falu református lelkésze, 

74 esztend�s korában l�fegyverrel öngyilkos lett. Utódja 1865-t�l, 20 éven át 

Héczei Szabó Lajos (1831–1884) volt, akinek a sírköve ma is áll a temet�ben. 

A  református iskola tanítója 1850-t�l a Sárospatakon végzett Márkus Ábra-

hám volt.

Bekény Benedek (1804–1875) Nagyfaluban apjától, Jánostól örökölt birto-

kán gazdálkodott. Fiát, Mikófalusi és Sajónémeti Bekény Pétert (1836–1908), 

Szabó L�rinc (1900–1957) említi meg Anyám mesélte cím� versében: „Apánk 

ispán volt, valami Bekény Péter ispánja”. A költ� anyai nagyapja Tiszalökön volt 

ispán, s egy hirtelen támadt t�zvész el�l menekülve került családjával Miskolcra.

1875. április 11-én arról adott hírt a nyíregyházi hetilap, a Szabolcs, hogy 

„Báró Vay Henrik fi a, Henrik, a közelebbi húsvéti ünnepekre Nagyfalu megyei 

községünkbe érkezvén, mint ünnepi követ, – ott typhusba esett ünnep másod 

napján, s ötöd napra, dacára a rögtön alkalmazott orvosi segélynek, meghalt”. 

A szerencsétlen ifjú az ünnepi követségb�l begy�lt pénzt el�re az ottani refor-

mátus egyháznak ajándékozta. A 18 esztend�s Vay Henrik (1857–1875) tehát, 

mint a sárospataki református kollégium ünnepi legátusa, április 1-én, kiütéses 

tífuszban hunyt el. Emlékére gyászünnepet tartottak a pataki kollégiumban. Az 

ott elhangzott beszédek nyomtatásban is megjelentek.

1882. május 21-én éjjel, ifjabb Recsky András (1842–1890) csendbiztos 

nagyfalui házában faggatta a 13 éves zsidó fi út, Scharf Móricot (1868–1929), 

a tiszaeszlári Solymosi Eszter elt�nése ügyében a csendbiztos, Péczely Kálmán 

írnok és Bakó Ignác pandúr. Kés�bb Bary József (1858–1915) vizsgálóbíró is 

ideérkezett Tiszaeszlárról. Az itt kicsikart tanúvallomás alapján zajlott egy év 

múlva Nyíregyházán a hírhedt nagy per, amelyben Eötvös Károly (1846–1916) 

sikerrel védelmezte meg a vádlottakat.

1884-t�l Nagy Lajos lett Nagyfalu református lelkésze. Az alföldi kisvizeken 

és a tiszai morotvákon terem a csemege-súlyom, amelynek tövises gyümölcse 

van, belseje, ha megf�zik, olyan íz�, mint a gesztenye. Nyersen, sütve vagy 

megf�zve fogyasztották. A  XIX. század végén Nagy Lajos református lelkész 

ebb�l a növényb�l küldött kutatási célokra példányokat a kolozsvári egyetem 

botanikus kertjébe.
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A falut az 1888-as árvíz teljesen romba döntötte. 1908-ban kapta a Tiszára 

utaló el�nevét. Az 1930. évi népszámláláskor a 2034 lakosból 991 római kato-

likus, 293 görögkatolikus, 699 református és 15 izraelita volt. 673-an laktak a 

faluhoz tartozó külterületi lakott helyeken, amelyek nevei a következ�k voltak 

akkor: Bekény-tanya, Csomatag, Homorkai-tanya, Kauzsay-tanya, Kéki-tanya, 

Kis-tanya, Liptai-tanya, Meczner-tanya, Vaskapu és Pózer-tanya, Virányos. 

A legtehet�sebb birtokosok nevei: Bekény Gyula (1875–?), Farkas Ábris, Farkas 

Géza, Farkas István, özv. Feldheim Emánuelné és Kéki László. A közbirtokosok 

nevei: Liptay Jen�, legifjabb Miklós Béla és Miklós Lászlóné. Az iparostevékeny-

ségek fajtái: ács, asztalos, cipész, kerékgyártó, kocsmáros, kovács, szabó és 

szatócs. Több csépl�gép-tulajdonos is volt: Bekény Gyula, Farkas Géza, özv. 

Feldheim Emánuelné, Lenkovics János, Lenkovics Miklós és Miklós Béla örökö-

sei. Özv. Feldheim Emánuelné tulajdonában téglagyár is üzemelt. A faluban a 

Hangya Fogyasztási Szövetkezet hálózata is jelen volt. A községi bíró tisztséget 

Hesler István viselte.

Nagyfalu szülöttje volt Farkas Lajos (1867–1940) ref. lelkész, majd gimná-

ziumi tanár és zenei író, aki Zsoltárköltészetünk Szenczi Molnár Albert el�tt 

cím� tanulmányában elismeréssel szól Balassi Bálint és Bogáti Fazakas Miklós 

zsoltárparafrázisairól. 1885-ben ugyan� jegyezte föl és közölte a Kállai kett�s 

nev� régi magyar tánc zenéjét és koreográfi áját, amelyet Kodály is forrásul 

használt zenekari m�vének megírásához. Nagyfaluban született Liptai Lajos 

(1853–1910), a vidék egyik közismert komikus színésze is.

1911. augusztus 6-án adta hírül a Nyírvidék cím� napilap, hogy „A  tisza-

nagyfalusi ref. templomnak, mint m�emléknek fenntartása érdekében, Olch-

váry Pál f�szolgabíró el�terjesztése alapján, az alispán fölterjesztést intézett 

a m�emlékek országos bizottságához, amelynek elnöke most értesítette az 

alispánt, hogy a templom megvizsgálásával Stehlo Ottó m�építészt bízta meg.”

1916 áprilisában Csengery Károly, Tiszanagyfalu jegyz�je, aki 32 évi szol-

gálatával egyike volt a vármegye legrégibb jegyz�inek, nyugdíjaztatását kérte a 

törvényhatóságtól. Kérését június 1-i hatállyal teljesítették.

A Nyírvidék 1922. augusztus 4-i számában „Nagy tiszaparti nyári mulatság 

Tiszanagyfaluban, Kálmán cigány bandája muzsikált” címmel, ifj. R. S. szignó-

val, a következ� érdekes tudósítást tette közzé:

„A Tisza partján lev� kies erd�ben a tiszanagyfalui intelligens ifjúság a sze-

gény gyermekek felsegélyezésére Békessy Gyula és Vecsey Oláh Károly földbir-

tokosok és Nagy Sándor ref. lelkész védnöksége alatt magas nívójú, zártkör�, 

batyus táncmulatságot rendezett szépségversennyel egybekötve. A jól sikerült 

mulatság gyönyör� lombsátorban reggel 7 órakor ért véget, ami a javarészt 

vidékr�l érkez� vendégek vidám hangulatát bizonyítja.

A  vidékr�l érkez� vendégeket az állomáson bandaszóval kocsik várták. 

Jórészt Rakamaz, Tokaj, Tállya, Zalkod, Tímár, Bodrogkeresztúr intelligenciája 

vett részt a jól sikerült mulatságon, továbbá Nyíregyházáról, s�t Jászberényb�l 

is voltak vendégeink. Az agilis rendez�k által készített s lampionokkal feldíszí-

tett lombsátorban reggelig szólt a zene, melyet a rakamazi Kálmán cigány jó 

hír� bandája szolgáltatott. A közönség tetszését nemcsak a kies hely, jó cigány, 

de f�leg a magyarosan elkészített halpaprikás nyerte meg! Sok szép asszony és 

leány volt jelen, akik a sok fi atal emberrel ki világos virradatig ropta a táncot.
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Felülfi zettek: Békéssy Gyula 1000, Vecsey Oláh Károly 1000, Borcsik Árpád 

80, Gurbán Jen� 50, Berger Márton 50, Kiss István 50, Kéky László 180, László 

József 20, Zsencsák József 30, Illésy Albert 30, lllésy Ferenc 30, Parizsa József 

50, Vattay Béla 50, Vattay András 50, Iván Lajos 240, Jármy József 50, Balog 

Zoltán 30, Feldheim Jen� 80, Princ Ignác 50, Liptay Jen� 250, Tóth Dezs� 100, 

Peth� Gábor 100, Pózer Károly 100 koronát.

A  rendezés sikerült szépsége és a sok meglepetés Borcsik Lajos Miklós 

s.-jegyz� érdeme, ki fáradságot nem ismerve munkálkodott a mulatság sike-

rén. Szép, jól sikerült mulatság volt. Egy álló éjszaka szólt a Kálmán prímás 

híres bandája, akik ott voltak azt mondják: Tiszanagyfaluban még sohase volt 

ilyen hangulatos nap.”

Olchváry Pál (1864–1951), a  dadai fels� járás f�szolgabírója 1922–1938 

között naplót vezetett, amelyben Tiszanagyfaluban tett látogatásait és ügyin-

tézéseit is feljegyezte. Olchváryt 1924. október 16-án Tiszanagyfalu község 

közönsége, 25 éves jubileuma alkalmából, díszpolgárrá választotta. Az err�l 

szóló okiratot Gurbán László tiszanagyfalui f�jegyz� és Liptay György nyug. 

honvédhuszár ezredes adták át üdvözl� beszéd kíséretében.

1924. november 13-án hatalmas t�zvész volt özv. Feldheim Emánuelné 

birtokán. Leégett a dohánypajta, és a benne tartott gépek is elpusztultak. A fa-

lu egész lakossága részt vett az oltásban, amelyhez vödrökkel a Morotvából 

hordták a vizet.

1929. augusztus 25-én szentelte fel Papp Endre esperes-plébános az utolsó 

fi llérig államsegélyb�l épült római katolikus elemi népiskolát.

1930. január 26-án a tiszanagyfalui Levente Egyesület búcsúzott el volt el-

nökét�l, Gurbán Lászlótól (?–1942), aki ekkor nagy beszédet mondott. Utóda 

Bartos Pál, a község f�jegyz�je lett.

A református egyházközség 132 kg-os új harangját 1935-ben Slezák László 

harangönt� készítette. 1938-ban került a református templom karzatára a De-

mény Imre által épített, háromváltozatos orgona. Ekkoriban már jó ideje Nagy 

Sándor (1873–1954) volt a helybéli református lelkész.

1939 szeptemberében Virányos-tanyán avattak új állami iskolát, amelyet 

Barthos Pál, Tiszanagyfalu jegyz�je vett át. Nagy Sándor helybéli ref. lelkész 

és Tassy Ferenc rakamazi róm. kath. esperes tartottak ünnepi istentiszteletet.

1945. március 27-én itt volt az országban el�ször földosztás, amely az 

ünnepélyes pusztaszerit is megel�zte. Ekkor Kéki László földjeit osztották fel. 

A kés�bbi költ� és m�fordító, Rákos Sándor (1921–1999) számolt be err�l a 

Magyar Nép cím� lapban. Ezt az eseményt elevenítette fel Tóth Béla Tiszajárás 

74. cím�, Tiszanagyfaluról szóló írásában (Tiszatáj, 1986, 19–23.).

Szabó Géza (1920–1990) református segédlelkészként került Tiszanagy-

faluba, ahol 1947. december 21-én iktatták be parókus lelkésznek, s itt kötött 

ugyanakkor házasságot Gönczi Erzsébettel (1924–2007). �k építették a hábo-

rúban romba d�lt parókia helyett, a lelkészné tervei alapján, az újat, amelyben 

fi aik, jómagam, ifj. Géza (1950) és öcsém, László (1952) világra jöttünk. 1956 

márciusában költöztünk el Tiszanagyfaluból, amikor apánkat cserével áthelyez-

ték Békéscsabára.
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Nagyfalu 

katonai térképe 

a XIX. század közepér�l

A Nagy Morotva, 

háttérben 

a Tokaji heggyel

A református templom hátulról és szemb�l az egykori haranglábbal
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Terhes Sámuel arcképe 

a Vasárnapi Ujságban (1863. június 7.)

Tompa Mihály (Acélmetszet 

Barabás Miklós rajzáról, 1847.)
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Tolcsvai Bónis László k�címere 

a református templom homlokzatán

Tolcsvai Bónis Sámuel arcképe 

(Franz M. Eybl litográfiája, 1848.)

Az egykori Bónis-kúria ma
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Jászay Pál arcképe 

(Rohn Alajos litográfiája 

Darvas Erzsébet festménye nyomán, 1854.)

„1832. május 6. vasárnap. Reggel, minthogy Nagyfaluban voltam, természetesen jókor 

felébredtem” (Két lap Jászay Pál „hun-scytha” bet�kkel írt naplójából, 1832. május 5–6.)


