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Előszó
A Bendász- és a Bacsinszky család történetét tarthatja kezében most az olvasó, amely a ma Kárpátaljának nevezett terület és a kárpátaljai görögkatolikusok
történetének szinte egyedülálló forrása. Több annál, mint hogy csak két család történetét bemutassa. Két görögkatolikus papcsalád több évszázadra visszanyúló leírása
ez, amelyeknek tagjai alakították és gazdagították a térség történetét. A munka egyedisége mellett annak is tanúja és dokumentálója, hogyan nőttek össze a görögkatolikus papcsaládok – társadalmi és személyes kapcsolataik révén – a térség egészével,
és hogyan élték a társadalom iránt elkötelezett életüket.
Bendász István görögkatolikus kanonok, hitvalló egyháztörténész még lágerévei előtt, 1946-ban megírta a két család történetét, miután alapos kutató- és
gyűjtőmunkát végzett, különösen a Munkácsi Görögkatolikus Püspökség ungvári
központjában lévő levéltárában. Lágeréveinek az „élményeivel” és az utána történt
karagandai „önkéntes száműzetésével” pedig tovább folytatta a saját élettörténetét
1959-ig.
Bendász István munkatáborban töltött éveinek a leírása ismert számunkra az
Öt év a szögesdrót mögött1 című lágernaplójából. Kötetünkkel egy időben a Bendászhagyatéksorozat2 első kiadványaként kerül az olvasók kezébe a Fekete levelek.
Bendász István kárpátaljai görögkatolikus pap GULAG-táborban töltött éveinek
levelezése (1949–1955) című gyűjtemény, amely a hitvalló kanonok rabságának
titkos és nyilvános levelezését tartalmazza. E sorozat második köteteként adjuk
közre az érdeklődő közönség számára a most kiadásra kerülő családtörténeti munkát.
Ezzel a szerző papi és tudós élete előtti tisztelgés mellett annak a szándékának is
eleget teszünk, hogy „le kell írni és tisztességgel dokumentálni is kell a múltat”.
Szülőföldünk múltjának sajátos dokumentálása is ez a munka, melynek iratait az
1

2

Bendász István Öt év a szögesdrót mögött című lágernaplója eddig öt kiadásban jelent meg:
(1.) Bendász István: Öt év a szögesdrót mögött. Aggiornamento Kiadó, Budapest, 1991.
(2.) Bendász István: Öt év a szögesdrót mögött. Lámpás Kiadó, Abaliget, 2000.
(3.) Bendász, S.: Five Years Behind Wire: Priest from Kárpátalja in the Gulag Labor Camps. Eastern Christian
Publications, 2004.
(4.) С. Бендас: П’ять років за колючим дротом. Щоденник священика, написаний в Гулазі. Карпати,
Ужгород, 2008.,
(5.) Bendász István: Öt év a szögesdrót mögött. Egy kárpátaljai görög katolikus pap naplója a Gulágban. Harmadik magyarul megjelent, bővített kiadás. Összukrajnai Állami Kárpáti Kiadó, Ungvár, 2012.
1992-ben a Beregi Hirlap (a népképviselők Kárpátaljai területi Beregszászi Járási Tanácsának és a járás társadalmipolitikai szervezeteinek lapja) részletekben közölte a munka egyes részeit „Lágernapló” cim alatt a lap 31–39.
41. 42. 44–48. 49. számaiban.
Az „Öt év a szögesdrót mögött” cimü könyvének kétnyelvű (magyar és ukrán) szemelvényes megjelenése a
Nagyszőlősi-Vidéki Hírek című újságban, illetve a „Новини виноградівщини” 1992 és 1993 folyamán volt publikálva „Öt év a szögesdrót mögött”, illetve „П’ять років за колючим дротом” cím alatt az 1992-es év 61., 63.,
65., 67., 69., 71., 73., 76., 79. és az 1993-as év 9–17. számaiban.
A Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár (Beregszász, Széna tér, Ortutay Elemér Görögkatolikus
Központ kiadásában.)
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üldöztetés és házkutatások során is sikerült a családnak megmenteni.
Kötetünkkel egy olyan család- és élettörténet válik dokumentálttá, amely
túlmutat önmagán. Sajnálatos, hogy nincs minden görögkatolikus papcsaládnak –
amelyek kulturálisan és egyházi gyökereikkel is mind Kárpátaljához és a Munkácsi
Görögkatolikus Egyházmegyéhez tartoznak – ilyen szinten rögzített leírása. Ezért
ezt a munkát lényegében „típustanulmányként” is tekinthetjük. Bemutatja, hogy a
különböző irányból és területekről származó személyek hogyan szocializálódtak a
Keleti-Kárpátok vidékén, ahol a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye kifejtette
és kifejti évszázadok óta tartó népnevelő tevékenységét. Tanúja annak, hogy az elkötelezett emberek hogyan kerestek megoldásokat az élethelyzeteikre és saját korszakuk kihívásaira. Azt is illusztrálja, hogyan és milyen módon jelentek meg az egyes
történelmi és személyes kihívások egy-egy család belső viszonyaiban, s házastársi,
családi, testvéri és szülő-gyerek kapcsolataikban.
A Bendász-hagyatékban található két dokumentumot egy kiadványban adjuk
közre, bár eredetileg két külön kéziratként alkották meg azokat, és élték át a XX. századi egyházüldözést. Ezzel vélhetően a szerző szándékának is eleget teszünk, mivel
a két kötet címéből azok összetartozása olvasható ki.
A családi egység Bendász István papnövendék és Bacsinszky Mária között
1928. február 2-án jött létre a Kőrösmezőn (akkor Máramaros vármegye) kötött házasságukkal. A két görögkatolikus papcsalád történeti leírásának egységként való elgondolása következik az eredeti munkák egységes címzéséből is: „Bendász családfa
és családi krónika.”
A kézirat első kötete Bendász István családjának, felmenőinek a leírását tartalmazza, a második pedig feleségének, Bacsinszky Máriának családtagjait írja le.
A Bendász család leírásának a kezdő oldalán a következő felirat szerepel:
I kötet.
Bendász
családfa
és
családi krónika.
Az adatokat összegyűjtötte
és összeállította:
Bendász István
gör.-kat. lelkész.
1946
Az eredeti dokumentum 280 oldalból álló, szépírással megírt munka. Számozott
oldalainak mérete: 25,5 centiméter széles és 41 centiméter magas. A 14. és 19. oldal
között családfa-rajzot tartalmaz, melyek közé még hét számozatlan családfa-ágazatos
oldalt varrtak be. Ezzel együtt mindösszesen egy eredetileg 287 oldalas családtörténeti
leírást tartunk a kezünkben az átírás után, jelen kötetünk első részeként.
Az eredeti szövegeket a szöveghűség megtartása mellett valamelyest
átrendeztük, hogy logikailag követhetőbb legyen a leírás. A szerző a családtörténetben
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időrendben visszafelé haladva írta meg az egyes életrajzi leírásokat. Az eredeti munka
23. oldalától a 62. oldaláig tart önéletrajzának első rész, majd a 275–280 oldal között
található a második rész. Ezt a két részletet az eredeti munka oldalszámainak jelölése
mellett folytatólagosan egymás után helyeztük el.
A Bacsinszky család leírásának kezdő oldala a következő feliratot tartalmazza:
II. kötet.
Bendász
családfa
és
családi krónika.
Az adatokat összegyűjtötte
és összeállította:
Bendász István
gör.-kat. lelkész.
1946.
A Bacsinszky család történetének leírása 142 oldalból álló dokumentum, mely
szintén szépírással megírt gyűjtemény. Számozott oldalainak mérete: 23 centiméter
széles és 32,5 centiméter magas. Az 1. és 6. oldal között családfát tartalmaz.
A két dokumentum közös közreadásánál minden esetben a szöveghűségre törekszünk, s a szavakat, kifejezéseket eredeti formájukban, eredeti helyesírásukkal írtuk át. Így a szöveg a XX. század közepén élt értelmiség által használt nyelvezetnek
is a tanújává válik. Néhány mondatot azonban kihagytunk, mivel olyan személyes
megjegyzéseket tartalmaztak, amelyek megítélésünk szerint a szerző részéről túlzottan szubjektívre sikeredtek, vagy még jelenleg is beazonosíthatóan kötődhetnek
személyekhez. Ezeken a helyeken […] jelet helyeztünk el.
Bendász István atya az eredeti munka 20. oldalától a 22. oldaláig „Tájékoztató.”-t írt az általa használt források magyarázatához, illetve az egyes dokumentumok idézési módját is ezen a helyen magyarázta meg. Ez a rész, az eredeti oldalszámok jelölését megtartva, szintén áthelyezésre került a szöveg elejére. Ezzel a
leírások érthetőbb olvashatóságát kívántuk elősegíteni.
Az eredeti munkák több családfarajzot tartalmaznak, melyeket különböző méretűk
és formájuk, s a rajzok nagy mérete miatt nem tartottuk célszerűnek a kötetben elhelyezni.
Ezek megtalálhatóak a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár (Beregszász,
Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ) Bendász-hagyatékában. Egyéni kérelem
alapján ezek másolatait el tudjuk küldeni az érdeklődőknek. Érdeklődni lehet:
bendaszkonyvtar@gmail.com.
A szövegben számokat találhatunk, amelyeket az eredeti helyeiken hagytunk.
A hagyatékban található két dokumentumban ezek a számozások valamelyest eltérnek egymástól. Ezért munkánkban az alábbi módon egységesítettük azokat:
– Az arab számok azoknak a dokumentumoknak a jelölései, amelyek az egyes
adatok alátámasztására szolgálnak. Szinte minden idézett dokumentum eredeti változatában maradt meg az utókor számára, s megtalálhatóak a Bendász-hagyatékban.
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Ez a Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár3 alapító gyűjteménye. Az
adatok jelölése a szövegben: (a dokumentum száma), vagyis pl. (123).
– A római számok azokat a családi fényképeket jelölik, amelyekre utalások
történnek a közreadott dokumentumokban. Munkánk mellékleteként ezeknek a fotóknak a Bendász-hagyatékban megtalált darabjai közül publikálunk néhányat eredeti számozásukkal és leírásukkal. Jelölésük a szövegben: (római szám.), vagyis (XII.).
– Az eredeti munka oldalszámait kiadványunkban az általánosan elfogadott
jelölések szerint közöljük. Azokon a helyeken, ahol egyértelműen beazonosítható
a szerző utalása az egyes oldalszámokra, a kézirat eredeti oldalszámait kell érteni.
Jelölésük a szövegben: [pag. eredeti oldalszám], vagyis pl. [pag. 20.].
– A szöveghez később csatolt életrajzi bejegyzéseket Bendász István pótlásokként jelölte, melyeket csoportosítva az egyes munkák végén találunk. Jelölésük a
szövegben: p(ótlás). sorszám), vagyis pl. p.1).
Köszönetünket fejezzük ki néhai Bendász Dánielnek és feleségének Máriának, hogy engedélyezték a kötetek közös kiadását; Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzulnak és Magyarország Beregszászi Konzulátusának, hogy támogatták a munka
megjelenését. Különös tisztelettel tartozunk többek között Riskó Márta, Marosi Anita és Kovalszkij Tóth Olga áldozatos munkáját, akik a szöveg gondozásához járultak
hozzá.
Marosi István
szerkesztő

3

A Bendász István Görögkatolikus Könyvtár és Levéltár az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ része.
Cím: 90202, Beregszász, Széna tér. E-mail: bendaszkonyvtar@gmail.com.
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I. kötet

Bendászcsaládfa
és
családi krónika
Az adatokat összegyűjtötte
és összeállította:
Bendász István
görögkatolikus lelkész

1946

[pag. 20.]

Tajékoztató.
1.) A családfa táblázatán, minden név előtt egy szám van 1.-től 704-ig. A név
előtt levő szám mutatja, hogy a következő „Életrajzok” című fejezetben az illető
curriculum vitae-ját mely szám alatt lehet megtalálni.
2.) Ahol a következőkben pontos dátum van és hívatkozás a püspökség
számára, ezeknek a tényeknek a megerősitését lásd a püspöki írattárban a „Protocollum Litterarium” idézett évének, idézett száma alatt. Ezek a „Protocollum
Litterarium”-ok nem a mai értelemben vett iktatókönyvek, hanem a püspöki hatóság által kiadott és elküldött íratok szószerint vannak benne leírva. Egy-egy évfolyam egybe van kötve és a számok sorban vannak. Némelyik végén index is van.
Meg vannak a püspöki irattárban 1795.-től rendszeresen (előbbről itt-ott egy-egy
részlet) egész addig, amig a mai értelemben vett iktatókönyvet nem vezették be.
Csak 1821.-ig bezárólag hívatkozom reájuk és idézek belőlük, mert 1822-től már
rendes számszerinti írattár van.
3.) Az ungvári püspöki könyvtárban megvan a volt ungvári jezsuita gimnázium évkönyve, amelyben 1763-tól 1794-ig a hallgatók névsora van meg. Egy másik
könyvben pedig abc. rendben az 1500-as évek közepétől, de ezeknél elég ritkán van
feltüntetve az osztály, amelybe jártak. Ezen annales szerint 1763–1778-ig ilyen osztályok voltak: Rhetor, Poeta, Syntaxista, Grammaticus, Principalista, Parvista maior,
Parvista minor, Declinista és Minimista, tehát 9. osztály; valószinüleg 4. elemi- és 5.
gimnáziumi osztály. Az osztályok elnevezése 1778-tól igy változik át: II. anni humanista, I. anni humanista, III. anni grammatista, II. anni grammatista és I. anni grammatista, de néhol és néha használják a régi elnevezéseket is, sőt egy ideig volt egy
olyan előkészitő osztályféle is Succrementus ad I. gram. scholam elnevezés alatt.
Ahol tehát arra hívatkozom, hogy ezt vagy azt az osztályt az ungvári gimnáziumban
végezte, ezekből az annalesekből vettem. Ami a gimnáziumok további fejlődését illeti, az 1800-as éven legelején már 6. osztályu a gimnázium, de volt két osztályu Philosophia vagy Jus (szabad választás szerint) és csak ennek elvégzése után mehetett
valaki [pag. 21.] felsőbb iskolába. A gimnázium VII és VIII. osztályának megfelelő
ﬁlozóﬁa és jus azonban csak nagyobb városokban volt, mint Kassa, Szatmár, Eger,
Szeged, Nagyvárad, Nagyszombat, Pest stb.
4.) Gyakran fogunk találkozni a teológusoknál az extraneus elnevezéssel. Extraneusok voltak azok a teológusok, akik középiskolai (gimnáziumi) tanulmányaikat
teljesen még nem fejezték be, feltételesen fel lettek véve a teológiára, végezték is
teológiai tanulmányaikat, de paralel vizsgáztak a középiskola bizonyos osztályából
is. Legtöbbnyire VI. gimnáziumot végzett egyének voltak ezek, akik a ﬁlozóﬁát magánuton tették le. Ezek az extráneusok nem laktak a szemináriumban, hanem privát
helyen és a püspökség ﬁzette értük a lakbért; hogy a szemináriumban kosztoltak
e vagy saját kosztjukon voltak, nem tudom, mert, hogy a püspökség ﬁzette volna,
ennek nyomát nem találtam. Voltak olyanok is, akik teológiai tanulmányaikat mint
extráneusok fejezték be. Ez az intézmény a későbbi kisszemináriumnak felelt meg,
azzal a különbséggel, hogy a kisszemináristák kötelezőleg a szemináriumban laktak
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és középiskolai tanulmányaik befejeztéig nem lehettek a teológia hallgatói. A teológia Munkácsról 1778. dec. 3-án helyeztetett át Ungvárra.
5.) A régi okmányokban és bizonyitványokban találkozni fogunk nekünk érthetetlen osztályzatokkal. (tanulmányi eredmény) Tudnunk kell tehát, mely osztályzat minek felel meg: eminens = 1. (jeles); 1 (prima) = 2. (jó); 2 (secunda) = 3
(elégséges) és 3 (tertia) = 4. (elégtelen). Az osztályzat után következő szám pedig
azt jelenti, hogy az osztály hányadik tanulója. Néhol (különösen bizonyitványokban)
az is fel van tüntetve, hogy az osztály ennyi és ennyi tanulója közül hányadik. Péld:
inter 39. ex philosophia 2 . 23 . = 39. tanuló között ﬁlozóﬁából elégséges osztályzatu
és az osztálynak 23.-ik tanulója.
6.) A családi krónikához egy jó pár köteg okmány, fénykép és pecsétlenyomat is tartozik, amelyek számozva vannak és százankint egy köteget képeznek. A
következő „Életrajzok” címü fejezetben nagyon gyakran fogunk találkozni olyan
esetekkel, amikor szövegközben zárójelben egy vagy több szám áll. Ezek a számok
utalások az azon számu mellékletre, amely okmány megerősiti a szövegben állitott
tényt. A számok között nem csupán arab, hanem római számjegyeket is találunk,
sőt ez utóbbiak után még oldalszám is lesz feltüntetve; pld: (1038.) v. (XII.) vagy
[pag. 22.] (XXV. sz. 83. old.). Némelyik életrajz után felvannak sorolva gyermekei
is, de ez csak azokban az esetekben, ha gyermekeinek további leszármazottait nem
tudom. Ahol a gyermekeiről szó nincs, vagy azt jelenti, hogy a tőle származó ősön
kivül, többi gyermekeiről nem tudok, vagy azt, hogy gyermekeinek leszármazottai
népesek és ebben az esetben „Oldalági leszármazottak” jelzésü vaskos mellékletben
keresendő ábc. rendben az apa neve alatt; pld. Szabó János és Jobby Mária leszármazottai. Ez LXIV. szám alatt van.
7.) Papi egyéneknél az életrajzukban csak megjegyzem, hogy ettől az évtől
addig az évig azon és azon a parochián müködött, anélkül azonban, hogy hívatkoznék valamilyen mellékletre. Nem hívatkozom pedig azért, mert gyakori ismétlést
jelentene, de itt hívatkozom az 1739.- (XI. sz. mell.), 1775.- (XII. sz. mell.) és 1786.
évi (XIII. sz. mell.) kézzel irott és az 1791, 1792 és 1806. évi (XIV. sz. mell.) lemásolt schematizmusokra, valamint 1814. évtől kezdve az összes nyomtatásban megjelent munkácsegyházmegyei schematizmusokra, – amelyek könyvtáramban meg
vannak – mint bizonyitékokra.
8.) Másolatot készitettem az ordináltak könyvéről is 1766-tól 1928.-ig bezárólag. Ha tehát valamelyik pap ősnél, ordinációja alkalmával nincs hívatkozás mellékletre, utalok ezen másolatra, amely XV. sz. alatt található. –
9.) Ahol az egyes Beregvármegyei családokról, Gorzók, Komlósyak, Lipcseyek, Dancsok stb. általában beszélek gyakran hivatkozom Lehoczky Tivadarnak „Beregvármegye monographiája” című müvére (Budapest, 1881); amely III. kötetből
áll. Rövidség kedvéért a reá való hivatkozásnál (L. III-262) jelzést fogok használni.
10.) Már az életrajzok összeállitása után több adat jutott birtokomba az egyes
ősökre vonatkozólag. Ezeket az adatokat „Pótlások” című részben fogom beírni,
amely rész a (241). oldalon kezdődik. Piros tintával 1-től kezdve számokkal lesznek
jelezve azon helyek, ahol pótlások lesznek és ugyanazon szám alatt a „Pótlásokban
lesz megtalálható a pótolt rész. Ha uj ős lesz felfedezve ugy az, a neki megfelelő
ma
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helyen, piros tintával hiányjel és szám lesz feltüntetve, még pedig az újonnan felfedezett és száma helyén. Pl. ha Bendász Ferenc apját fedeznénk fel, ő a családfán
a 64-es számu ős s igy a 155. oldalon a 63-as számu Komlósy Lászlóné és a 68-as
számu Tarkovics Simon között lenne a √ (hiányjel) és az a szám, amely következik
a „Pótlások” részben.
(154).
11.) A „Családfa” két részre oszlik. Az I. kötet tartalmazza az én őseim életrajzát, a II. kötet pedig feleségem őseiét.
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Névelemzés.
A „bendász”-nak – eddigi kutatásaim alapján, – egy nyelvben sincsen jelentősége. Részeire bontva, a „ben” (ﬁgyelmen kívül hagyva a magyar „ben” ragot)
az arab nyelvben bír jelentőséggel és „ﬁ”-t jelent (péld. Ben Hur = Hurﬁ, Hur ﬁa).
(141). A holt nyelvek közül a gael nyelvben volt a „ben”-nek jelentése és hegycsúcsot jelentett; emléke Skóciában maradt fenn, ahol a hegyeknek egész tömege „ben”nel kezdődik. (pld. Ben-Lawers, Ben Lomond, Benalder, Benmore.) A „das” pedig
a német semlegesnemű névelőt kivéve, más nyelvben jelentőséggel nem bír. (142).
Az „as” ugy a németben, mint a franciában, a kártyában a disznót jelenti, akárcsak a
magyar „ász” a kártyában, de egy özbég törzs neve is „ász” és az arabok az alánokat
is ászoknak nevezik. Ezeket leszegezve – véleményem szerint – ezekből az összetételekből a név nem alakulhatott ki, kivéve azt az esetet, ha az arabban a „dász”-nak
van vagy volt valami jelentése, ami valószinű, mert az indiai nemzeti mozgalom
egyik vezére Das Chitta Ranjan. Ezek szerint tehát nem lehet megállapitani, hogy a
Bendász név viselői eredetileg melyik népfajhoz tartoztak, p.1). – (148).
Azonban tekintettel arra, hogy a különböző népeknek speciális névképződései
vannak, legalább megközelitőleg megállapitható az a népfaj, amelyhez a Bendászok
tartoztak. Egyelőre csupán az európai népfajokat véve ﬁgyelembe, a szláv, germán
és román népeknél (kivéve a spanyolokat) „ász” végződésű szavak és nevek legfeljebb fehér hollóként fordulnak elő. (Bellas: portugál város, Dundas: két angol
tengernagy). Eddigi kutatásaim alapján csak három európai népfaj jöhet ﬁgyelembe,
a magyar és a görög és a litván.
A magyarban az „ász” képző és az „ász”-szal képzett szavak rendszerint venetéknévként is szerepelnek. Pld. hal-ász, vad-ász, madar-ász, bund-ász, bány-ász,
juh- [pag. 2.] ász, bogar-ász, árk-ász, híd-ász, csík-ász, csillag-ász, hód-ász, nyulász, agar-ász, cukr-ász, hangy-ász, hang-ász, távird-ász, jog-ász, kan-ász, nyomdász, pák-ász, barkász és fog-ász. Igaz a magyarban a „bend”-nek jelentése nincs, de
lehetett az ó-magyarban. Azonkivül a név századok folyamán változásnak is lehetett
kitéve, s lehetett eredetileg Bandász vagy Bundász, vagy esetleg Bendős és még ki
tudná mi minden. Megjegyezni kivánom, hogy a Kézai krónikában Bendeguz Benda-cuznak van írva. –
A görögben az as, es, os végződésü nevek egyenesen faji jelleget viselnek
magukon, akárcsak a magyarban i, y, az oroszban ov, az ukránban ko, a lengyelben
szky, a délszlávban vics vagy az oláhban escu, iu. Erről meggyőződhetünk, ha Görögország ős-, ó-, közép- és ujkorából csak a legkimagaslóbb egyéneket és helyeket
soroljuk fel. Igy mindjárt Görögország neve: Hellas; és a világhírű Ilias. Művészek:
Pheidias, Skopias, Kresilas, Pausanias, Meidias, Boёdas, Ageladas és Exekias. Királyok, vezérek, államférﬁak: Leonidas, Epameinondas, Aristagoras, Khabrias, Anaxandridas, Pausanias, Bylas, Nikias, Phokas, Metaras, Antalkidas, Abobas, Achamas, Aechmagoras, Aerias, Aethiopas, Agamididas, Akamas, Akebas, Akesidas,
Akrias, Alevas, Alexidamas, Alkidamas, Amarsias, Aminias, Ammas, Amphidamas,
Anaxias, Angetas, Anteias, Anthas, Antheas, Antias, Antiohas, Aphidas, Arakinthias,
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Aras, Archias, Astybias, Atas, Atheras, Bilias, Boedas, Boreas, Brangas, Brisias,
Brias, Broteas, Buphinas, Cheisias, Chabrias, Chersidamas, Chesias, Chias, Chirodamas, Chonidas, Chrysas, Dauilas, Deimas, Deusas, Derkyllidas, Diagoras, Dias,
Dimas, Dorsanas, Dorylas, Dymas, Echnobas, Enosidas, Eribanatas, Erymas, Erythras, Etias, Evagoras, Eurotas, Euridamas, Garamas, Gingras, Gyas, Gynaikothnas,
Hagnitas, Hamadryas, Hippodamas, Hyas, Hylas, Hyperphas, Jarbas, Idas, Idsas,
Iphidamas, Ithomatas, Juntas, Kalchas, Kanas, Kappotas, Kenchrias, Keras, Killas,
Kinyras, Kolias, Kolonatas, Kolombas, Konnidas, Koretas, Korybas, Kosmetas, Kritidas, Laodamas, Laogoras, Lapardas, Lelas, Leophytas, Lorfas, Lychas, Lykabas,
Lykidas, Lykokrias, Lykormas, Lykotas, Marsyas, Melas, Midas, Mimas, Minyas,
Nikodamas, Oebotas, Olenias, Orias, Paregoras, Pedias, Periphas, Pelo [pag. 3.]
pidas, Phalias, Phlegias, Phlias, Phoenodamas, Phorbas, Phylas, Piras, Pocas, Polias, Polydamas, Protodamas, Psilas, Pylas, Rharias, Rhekas, Sitalkas, Slias, Skiras,
Skolitas, Skotinas, Sunias, Taras, Teledamas, Telestas, Telentagoras, Telentas, Tentamias, Teuthras, Thaumas, Theias, Theodamas, Theras, Theridamas, Theritas, Thias,
Thiodamas, Tresippas, Tiresias, Titias, Triopas, Xenodamas és Zoteatas. Zenészek:
Sakadas, Xyndas, Samaras, és Kosmas. Irodalmárok: Gorgias, Lysias, Malalas, Zonaras, Gregoras, Dukas, Chalkokondylas, Agathias, Archias, Archytas, Astydamas,
Babrias, Barribas, Blas, Demicas, Diagoras, Glykas, Gregoras, Herondas, Hippias,
Kbesias, Kritias, Moreas, Palamas, Phintias, Protagoras, Pytheas és Hegesias. Nem
különben Pythagoras és a mythológiából: Pallas, Marsyas, Abraxas, Aias, Arkas, Athamas, Atlas, Augeias, Dryas; Hylas, Idas és Midas, valamint a Kalamas folyó, Leukas sziget, Demetrias kikötő város és a püspök Papias. p.2.). De a legközelebb áll a
görög „bendos” (βενδος) szó, ami mélységet, sürüséget jelent a görögben.
Emlitést érdemel még a spanyol nyelv, amely szintén hajlamos az „as” végződésü nevekre; igy Canalyas és Canovas államférﬁak, Terradelas zenész, Vargas,
Ruelas és Villegas festők, Contreras tábornok, Ferreras történetíró, Burias sziget,
Cangas község és a Caldas név alatt ismert tizenkét spanyol és portugál fürdőhely.
Nem maradnak el a spanyol kulturán nevelkedett Közép- és Délamerikai államok
sem, mint Cabanas salvadori tartomány, Honduras középamerikai állam, Caracas
Venezuella fővárosa, Mexikóban Cardenas államférﬁ és Chiapas tartomány, Ecuadorban tartomány Guayas és végül Braziliában két város Campinas, Caravellas és
Minas tartomány. Itt emlitem meg még a spanyolokkal szomszédságban élő franciákat: Maurras (nacionálista vezér), Degas (festő) és Carpentras városát. (143).
Az északi népek közül a magyarral rokon ﬁnnek valamint a lettek és litvánok
érdemelnek emlitést. Igy a ﬁnn Kailas, Vaipas és Kallas irodalmárok, valamint a lett
Peterburgas irodalmár. Litvánia fővárosa Kaunas, litván irók Daukantas, Straedas,
Putinas, Grusas p.3.). és litván keresztnevek: Jonas, Petras, Antanas, Vincas, Voldemaras és Augustinas. (144). Megemlitem még a velük szomszédságban élő lengyel
szobrászt, Biegas Boleszlávot. Tudni kell azt is, hogy Koriatovics Tódor Munkácsnak [pag. 4.] későbbi úra, eredetileg litván herceg volt és Magyarországra számos
alattvalójával vándorolt be, amelyek között lehetett a Bendászok őse is. p.4.).
Az európai, már emlitett népeken kívül csak az arabokat és a velük rokonés szomszéd népeket emlitem még. A VIII. szd.-ban az Abbász-idák úralkodóháza
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úralkodott Arábiában és Aba Nuvász arab költő volt. Ezenkivül a perzsa Szeferik dinasztia három tagja a XVI-XVIII. szd.-ban Abbász volt. Ugyancsak Abbász volt két
egyptomi kedive a XIX. szd.-ban és Achillas egyptomi hadvezér. Ardas, több arab
király neve. Kinyras, ciprusi királyﬁ. A főniciai Akerbas mythológiai alak. Bángász,
egy kis afgán törzs neve Ázsiában. Bargas, zanzibári szultán volt. Az iráni napisten Mithras és híres kikötő városa Bender Abbász, amelyben benne van Bendász
(Bend(er Abb)ász.) Az ind-hindu mythológiában a mennyei tündérek neve: Apsaras és egy indiai fakir Haridász. Ind-hindu mythológiai alakok még: Agnidagdas,
Agnischvattas, Aiyapas, Anagdidagdas, Angas, Baias, Bajas, Daidias, Danavas, Danuvas, Daytias, Devetas Gandharvas, Devas, Kalidas, Mlechhas, Nayagas, Parias,
Paristschadas, Prachetas, Rakschasas, Sadhyas és perzsák: Martichoras, Reivas. Egy
örmény zeneszerző: Gomidas, és végül a bengál irodalom főbb alakjai: Knittivász,
Csandidász és Krisnadász.
Megvizsgálhatjuk azon orosz szavakat is, amelyekből esetleg képződhetett a
név. Ilyenek: 1.) бендюхъ (bendjuch) = has, potroh; 2.) бленда (blendá) = vakablak,
vakajtó, tolvajlámpa, orlámpa (lásd a német blend); 3.) блинда (blenda) = paizs,
látellenző; 4.) блиндажъ (blendázs) = vakitó, földhányás; 5.) блиндъ (blend) = elővitorla. – Itt emlitem meg, hogy édesanyámtól hallottam a következő esetet: Taracujfaluban (Máramaros vm. taracvizi járás) bejött a parochiára egy odavaló asszony
és gyermekeiről beszélve, egyik gyermekéről megjegyezte, hogy бендасовата (bendászovátá), amivel azt akarta kifejezni, hogy nagyétkü (бендюхъ, бендасоватій).
Édesanyám a velem való közlés idejében, már nem tudott visszaemlékezni az illető
asszonyra, de én ennek az alapján nagyon sok ruszintól érdeklődtem, akik azonban
ilyen szóról mit sem tudtak és szótárban sem találkoztam ilyen szóval, bár [pag. 5.]
jó egynéhányat átforgattam.
(A 2. oldal (az eredeti szöveg számozására vonatkozik – a szerk.) első bekezdésében átírási hiba csuszott be. A görög királyok, vezérek és államférﬁak felsorolásában helyesen Antalkidas az utolsó; a többi Abobastól Zoteatasig görög mythológiai alakok.)
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Hasonló nevek.
Bendes. Gorzó Bertalan „Szatmárvármegye nemes családjaihoz Pótkötet”
című művének 7.-ik oldalán emliti mint nemes családot Pestmegyében. – p.5.).
Bendis. E névnek általam egyedül ismert viselője, nem kisebb egyéniség,
mint egy trák istenség, akit a görög Artemissel szoktak azonositani és akinek a Periklesz korában épült athéni temploma is Artemisz temploma közelében volt. Ezen
istenség tiszteletével összefüggésben egy hónap is Bendidaios elnevezést kapott,
amely megfelel a mi április hónapunknak. (147).
Pentas. A buzérfélék családjába tartozó növénynemzetség neve ez, de görögül az öt évi időközt is pentásznak hívják. Szemre feltünő a különbség a Bendász és
Pentász között, de olvasva, hangzásra majdnem azonos. –
Bendák. A név egy intelligens viselőjével levelezésbe léptem (1. számu
melléklet), de sokat nem tudtam meg. Az általa közölt névelemzést erőszakoltnak
vélem. Az általa emlitett tótokon kivül, Rahón (Mármaros vm.) elég szép számmal
vannak képviselve ezen név viselői, görög-katolikus vallásuak és amióta a rahói
anyakönyvek vezetve vannak, félreérthetelenül és változatlanul Bendákoknak vannak írva, amiről személyesen győződtem meg. Máskülönben bendák a neve annak a
magastetejü sapkának, amelyet Perzsiában a dervisek viselnek. –
Bindász. Két ága van e név viselőinek: a római-katolikus ág, amely kétségtelenül germán (sváb) származásu és nevük a német bindachs = bindax = ácsbárdból
származik, és a görög-katolikus ág, melynek viselői [pag. 6.] között voltak magyar
nemesek, vannak galiciai ruszinok és bácskai telepesek leszármazottjai.
A magyar nemesi ágról, annyit sikerült megállapitani, hogy 1716-ban Salánkon
(Ugocsa vm.) emlittetik egy Bundas (sic!) nevü egyén, és ugyancsak ott 1743-ban
egy Bindász nevü armalista kisnemes. (Ezen adatokat Szabó István: „Ugocsa megye”
című művének 462–463. old. vettem.) Armalisták voltak azok a nemesek, akik csak
címert és nemesi levelet, vagyis armalist kaptak, de királyi adománylevelet és jószágot
nem. Hogy ez a magyar nemesi ág görög-katolikus vallásu volt, onnan tudom, hogy
egy 1773.-ból származó kimutatásban, amelyben a gör.-kat püspökség által fentartott és az egyházmegye papjainak és kántorainak képzésére alapitott munkácsi iskola
növendékei vannak felsorolva s ezek között szerepel Bindász Mihály, aki 24. éves,
III. éves növendék, csak magyarul tud, nemes származásu és salánki illetőségü. (22.
számu melléklet.) A Bindászok nemessége 1702.-ből dotálódik. Lipót király Laxenburgban 1702. V/29-iki keltezéssel írja alá a Bindász, máskép Almásy Demeternek
szóló nemeslevelet, amely 1703. V/7-én Beregvégardóban lett kihirdetve. A nemeslevél eredetije Beregvármegye levéltárában van 1793. évi számozás szerint 1424. szám
alatt. (Turul IV. köt. 193. old.) (V. számu melléklet 193. old.). Az a körülmény, hogy a
nemeslevél Beregvégardóban lett kihirdetve, nem azt jelenti, hogy a Bindászok beregvégardóiak voltak, de még azt sem, hogy beregvármegyeiek, csupán azt, hogy az akkori kor szokása szerint, Beregvármegyének akkori azon főtisztviselője (valószinüleg
fő- vagy alispán) aki hívatva volt a nemességek kihírdetésére Beregvégardóban saját
kuriájában székelt és onnan intézte és keltezte is a vármegye ügyeit. Tudni kell azt is,
hogy Bereg- és Ugocsa-vármegye az 1600-as évek végén és az 1700-as évek elején
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egyesitett vármegye volt. Minden valószinűség tehát amellett szól, hogy az adott esetben a salánki Bindászok nemességéről van szó és igy téved Lehoczky Tívadar is, amikor „Beregvármegye monographiája” című művében a Bindászokat Beregvármegye
nemes családjai között sorolja fel. p.6.), (145).
A galiciai ruszin ágról a „Талергофскій Альманахъ” (Львовь 1924.) 200. old.
szereztem tudomást. A galiciai [pag. 7.] Биндасъ-ok a Лѣсскій уѣздь-ben Угорцы
nevű faluban laktak és tekintélyesebb egyének lehettek, mert 1914.-ben a család két
tagja, Iván és Porﬁr a községi képviselő testület tagja volt. Lehet, hogy Galiciában
több tagja is van a családnak, de én egyelőre róluk nem tudok. –
A bácskai telepesek leszármazottjairól annyit tudok, hogy egyik tagja a kőrösi
görög-katolikus egyházmegye papja, a ma Nagyverbászon müködő Bindász György.
Ez édesapámmal együtt volt Ungváron teológus.
Ezeken kivül Petrov Elek „Карпаторусскія межевыя названія” (Prága 1929)
című művének 91. oldalán emliti, hogy a sárosvármegyei Kislipnik község határának egyik része Bindas elnevezéssel bír. –
Bendrjászka. Бендряски. Rudnyánszky István: „Основи морфольогії и
геології Підкарпатської Руси и Закарпаття взагалі” című tanulmányában (megjelent a Науковый зборник IV. рочник 87. old. Ungvár 1925.) a máramaros-bukovinai verchovinai hucul alpok egy hegyvonulatát, az 1547. m. magas Бендряски-t
emliti.
Ezzel szemben Petrov „Карпаторусскія межевыя названія” már emlitett
munkájában a 3. oldalon a tiszabogdáni (Máramaros vm.) hegyek között emliti, de
Бендрeскa név alatt. Máskülönben a név mindkét alakjában nagyon oláhos hangzásu. –
Bendics. Egy ilyen nevü papja volt a munkácsi egyházmegyének, aki 1739–
1775. Csabalócon (Zemplén vm.) müködött, amely ma az eperjesi egyházmegyéhez
tartozik. Neve azonban Benda és Bendza alakban is szerepel. – (146).
Bundász. A legrégibb általam ismert viselője ezen névnek, valószinüleg három testvér volt, akik 1641-ben Rákóczi Györgytől kenézlevelet kaptak Pereszlő
(Perechreszna, Bereg vm.) puszta helység betelepitésére. Ezen kenézlevél másolatát,
Lehoczky Tivadar: „A beregmegyei görög szertartásu katholikus lelkészségek története” (Munkács 1904) című könyve 168. oldalán idézi. A három testvér: Bundás
(síc) Péter, János és Sztankó (Konstantin). A kenéz, vagy másképen soltész, megbizást kapott a földesurtól, elhagyott vagy lakatlan pusztahelyekre idegen jobbágyokat
telepiteni és uj [pag. 8.] helységet alakitani, amelynek azután a kenéz előljárója volt,
sőt kisebb dologban még büntető jogot is gyakorolt a községben. Ezen kenéztestvérek valamelyikének ﬁa, Bundász (síc!) Szimkó (Simon) 1672.-ben Pereszlőn pap
volt és 1680-ban Bundász Bazil is mint pereszlői pap emlittetik. (Lehoczky idézett
könyvének 93. old.) (149).
A pereszlői templomban van egy Евхологіонъ, (szertartáskönyv) (Lembergben 1695.-ben nyomtatva) amelyben ez a beirás van: „....... требникъ купила Ана
Быньдасовинька за свое доброе здоровя и за отпущеніе грюховъ своихъ и за
преставшагося и за преставшихся кундрата родителей своихъ……..”4 (Lásd
4

Az idézett szöveg fordítása: „Ezt a szerkönyvet Bindászovinka Anna vette meg saját egészségéért és bűnei bocsánatáért, valamint az eltávozottakért és a Kundrátok halott szüleiért.” (ford.: Bendász Dániel)
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Науковый зборникъ IX. рочн. 88. old.). Kár, hogy nincs a beírás ideje. Mindenesetre megﬁgyelhető a név változása és kialakulása: Bundás, Bundász, Böndász, mert
valószinű, hogy az emlitett Böndász Anna a valamikori pereszlői Bundász papok
leszármazottja. De a név további változásának és kialakulásának tartom a Bendász-t
is, legalább is a Bendászok ruszin ágára vonatkozólag (lásd alább a következő fejezetben). p.7.) Ma Pereszlőn nincs ilyen vagy hasonló nevű család, és nem is emlékeznek ilyenre. – (2. számu melléklet). (367)
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A Bendászok különböző ága.
Eddig öt ágáról tudok: a bukovinai, oláh, galiciai, ruszin és magyar ágáról.
Itt jegyzem fel, hogy Maszárfalván (Bereg vm.) van egy topograﬁai elnevezés is
Бендаска = Bendászká; egy dombot neveznek igy. (Lásd: Petrov: „Карпаторусскія
межевыя названія” 101. old.) Valószinűnek tartom, hogy ezen domb nagyapámról,
Elekről kapta elnevezését, aki Maszárfalván müködött mint pap és ott is nyugszik.
A bukovinai ágat 1936-ban fedeztem fel, amikor véletlenül kezembe került
egy kanadai ukrán nyelven írt ujság „Новий Шлях” (1936. évfolyam 30. szám.) és
ott felfedeztem egy képet Bendász Oreszt aláirással. (3. számu melléklet). Levelezésbe bocsátkoztam vele és tőle tudtam meg, hogy Bukovinából származik és onnan
vándorolt ki Kanadába. Szerinte a bu [pag. 9.] kovinai ág Beszarábiából származik,
de protestál az oláh nemzetiség ellen s ukrán nemzetiségünek vallja magát. Sajnos,
a Kanadába kivándorolt bukovinai ág ezen képviselőjével a politikai helyzet miatt
a mai napig nem tudom tovább folytatni a levelezést s igy csupán ennyi, amit ezen
ágról tudok. (3. számu melléklet). Még megjegyezni kivánom, hogy Béla bátyám
érettségi képét összehasonlitva ezen Bendász Oreszt fényképével, több közös vonást
lehet felfedezni és igy első látásra is feltünik valamelyes hasonlatosság.
Az oláh ágról az előbb emlitett kanadai Bendász utján szereztem tudomást.
Szerinte, még az ő otthonlétében ezen oláh ágnak egyik képviselője Csernovicban
oláh hadseregbeli hadbiró volt (1919–1940-ig Bukovina Romániához tartozott.) De
emliti, hogy egyetemi hallgató korában az oláh nemzetiségü egyetemisták mondták neki, hogy a moldvai fejedelemség idejében a Bendászok Moldvában vezető
szerepet játszottak. Igaz, [...], azt tételezi fel, hogy ezek a Bendászok ukránok, és
nem oláhok voltak, mert a moldvai fejedelmek között voltak ukránok is, mint a Koriatovics dinasztia. (3. számu melléklet.) Ezzel szemben a történelmi tény az, hogy
Moldvában ha nem is beszélhetünk éppen Koriatovics dinasztiáról, de tény, hogy
Koriatovics György 1374.ben moldvai hoszpodár volt (a hoszpodár olyan vajda, fejedelem féle) és mérgezés áldozata lett. (150). Több Koriatovicsról Moldvában a
történelem nem tud. A másik történelmi tény pedig az, hogy ez a Koriatovics Görgy,
Koriát ﬁa (keresztnév) és Gedimin litván nagyherceg unokája volt. Hogy tisztábban
lássunk: Gedimin két ﬁut hagy maga után, Olgerdet és Koriatot. p.8.) Olgerd, aki
1331.-ben Podoliából kiverte a tatár hordákat és Podoliába oroszokat telepit le és
a podoliai tartományt négy unokaöccse (Káriotász ﬁai) Koriatovics Sándor, Tódor,
György és Konstantin között osztja fel. Ezek közül György meg lett híva moldvai
hoszpodárrá, Tódor pedig Olgerd nagybátyja haragja és hadai elől Magyarországra
menekül és Munkácson telepszik meg, ha nem is hadaival, de népével vagy kiséretével együtt. Mivel Podolia oroszokkal lett betelepitve, kérdés, hogy ugy György, mint
Tódor bizalmi embereiket a nekik idegen oroszokból, vagy pedig a saját [pag. 10.]
fajtájukból, a litvánokból válogatták ki. Én az utóbbit tartom a legtermészetesebbnek
és igy a legvalószinűbbnek is. Tódor menekült s igy azok jöttek vele, akik követték,
de Györgyöt meghívták Moldvába s igy kiséretét és bizalmasait megválogathatta. Ha
otthon Podoliában, az orosz telepeseken úralkodván, a körülmények folytán kényszeritve is lett volna bizalmasait az oroszokból összeválogatni, ami nem valószinű,
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pláne a XIV. szd.-ban nem, most, amikor ugy a litvánnak, mint az orosznak teljesen
idegen oláhok közé megy, semmi értelme, hogy a magával viendő bizalmasait a neki
is idegen oroszokból válogassa ki. Igy tehát a Bendászok sem nem oláh, sem ukrán,
de még orosz származásuaknak sem mondhatók. Igy nagyon kategórikusan hangzik
ez a kijelentés, de ha rágondolunk arra, hogy egy ilyen ritkán hallható név, mint a
Bendász, hogy szóródott szét olyan különböző tájakra és népek közé, magyarázatot kivánnak. Véleményem szerint csak egy logikus magyarázat van reá, és pedig,
tudva a fenti történeti tényeket, azt a következtetést vonom le, hogy a Bendászok
litvánok voltak, ami azonban nem zárja ki azt, hogy Görögországból vagy máshonnak kerültek Litvániába. Mint litvánok, az ugyancsak litván származásu Koriatovics
hercegek szolgálatában állottak, mint azoknak bizalmasai. György Moldvába való
meghívása alkalmával követi gazdáját Moldvába, ahol vezető szerepet tölt be, majd
gazdája megmérgezése után, ő vagy utódai Moldvában maradnak és ott az oláhok
között eloláhosodnak és létre jön a Bendászok oláh ága. Tódor menekülése alkalmával bizalmasa ugyancsak követi, és mivel Tódor munkácsi alattvalói ruszinok, idővel
leszármazottaik a környezett folytán elruszinosodnak és létrejön a magyarországi
ruszin ág, amelyből, magyar környezetbe való áttelepedés folytán, könnyen létrejöhetett a magyar ág. Podoliában azonban továbbra is megmarad két Koriatovics
testvér, akiknek bizalmasai, vagy azok leszármazottai az orosz környezetben nem
sokáig tarthatták meg litván mivoltukat és létrejön a Bendászok orosz ága. Az orosz
ágra vonatkozólag, tekintettel a mai körülményekre (bolsevizmus) nem áll módomban kutatásokat végeznem, hogy Podoliában vannak e Bendászok vagy sem. Ugyan
ez áll [pag. 11.] a litván ágra vonatkozólag is. [...] E helyett galiciai és bukovinai
ágról beszélek. A galiciai ág létrejötte egész egyszerü. Podolia Galiciával szomszédos terület s igy az átvándorlás egész könnyüszerrel ment. p.9.). Bukovina nemzetiségileg kevert, ruszinok és oláhok lakják. Politikailag Romániához is tartozott, de a
szomszédos Galiciával együtt Ausztriához is. Igy tehát a bukovinai ág származhatik
az oláh ágból is elruszinosodás által, de származhatik a galiciai ágból is bevándorlás által. Persze ezek nem bizonyitékok, csak logikus feltevések és következtetések.
Ehhez még hozzá kell adnom, hogy ugy az orosz, mint az oláh nyelvben nemcsak a
neveknél, de a szavaknál is csak igen ritkán fordul elő az „ász” végződés, mig ellenben a litvánoknál nem csak hogy vannak „ász” és „dász” végződésü nevek, hanem a
keresztneveknél egyenesen előszerettel használják az „as” végződést, amint azt láttuk a 3. oldal utolsó bekezdésében. Ezen témának befejezése képen feljegyzem még,
hogy egy alkalommal hallottam édesapámtól, hogy a Bendászok litván eredetüek.
Akkor ezen téma még engem nem érdekelt és igy nem érdeklődtem Nála bővebben
s Ő sem mondott többett, de ugylátszik fenn maradt erre vonatkozólag valamilyen
családi hagyomány. Tekintet nélkül a valószinüségre, nem állitom, hogy a Bendászok litván eredetüek; a kérdést nyitva hagyom az utódok számára, akik ezt, vagy az
ellenkezőjét esetleg okmányilag bebizonyithatják.
A galiciai ágnál tisza Bendászt nem fedeztem fel, csak a kicsinyitő képzővel
ellátott Bendászt, azaz Бендасюкъ-ot (Bendászjuk). [...] Igy a galiciai orosz pártban
vezető szerepe volt Bendászjuk Simonnak, aki az első világháboru elején (1914–
1915) megszökött Oroszországba és ott görög-katolikus vallását is görög-keletire
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változtatta. Bendászjukok éltek Szkopovka nevü faluban (tolmácsi uizd) és ebben
a faluban az első világháború alatt az összes Bendászjuk nevet viselő egyéneket letartóztatták [pag. 12.] az osztrák hatóságok, az oroszokkal való szimpatizálás és részükre való kémkedés gyanujának örve alatt. (Az adatokat a Lembergben 1924.-ben
kiadott „Талергофскій альманахъ” 30, 82, 85, 138, 151 és 180. oldaláról vettem.)
A ruszin ágnak, két különállónak látszó alága van. Az egyik a Galamboson
(Holubina, Bereg vm.) találhatók, akik a mai napig is tisztán Bendászoknak írják
magukat. Nem ősi galambosi család, de az anyakönyvből nem állapitható meg, honnan származtak be. Feltevésem szerint ezek a pereszlői Bundás – Bundász – Böndászok leszármazottai. (lásd a 7. old. Bundászok). p.10.), (258). Jelenleg három család
él Galamboson, és a Szt. Bazil rendi szerzetes-fráter, Bendász József is a galambosiakból való. A másik a Kőrösmezőn (Jaszina, Máramaros vm.) lakó Bendászjukok.
Az alsókőrösmezői kereszteltek és bérmáltak anyakönyvében 1782.- és 1784.-ben
szerepel Биндасъ (síc!) Kozma és felesége Teodóra, még pedig 1782 I/ 15.-én János
és 1784 II/11-én Bazil ﬁok keresztelése alkalmából. Ezen Биндасъ Kozma 1836.
XII/8.-án történt elhalálozása alkalmával Bendászük (síc!) Kozmának van bevezetve, 82. éves korában halt el és felesége Czinyivszka Fedora volt. Bendászuk (síc!)
Kozma felesége 1832 II/10-én halt meg 75. éves korában, in senectute, de itt Theodora Dud....-nak van bevezetve (a pontozott hely olvashatatlan az anyakönyvben).
A kőrösmezői (alsó parochia) kereszteltek és bérmáltak anyakönyvében 1784-tól
1840.-ig nem szerepel Bendász vagy Bendászjuk. Az 1840-es bejegyzés Bendászuk
és azután vegyesen Bendász és Bendászuk alakban vannak vezetve. Valószinü, hogy
ezek már ujabban Galiciából vagy Bukovinából beszivárgott Bendászjukok, akik
Kőrösmezőn a Lopusánka nevezetü telepen laknak legtöbbnyire. Kőrösmező felső
parochiájának anyakönyveiben Bendászukok nem fordulnak elő. –
A magyar ágnak szintén két alága van, a római-katolikus- és görög-katolikus
ág. A római-katolikus ágnak csupán egy Budapesten lakó családjáról tudok, akik
Szerednyéről (Ung vm.) származnak. (4. számu melléklet). (151). A görög-katolikus
ág, a ma is Hejőkereszturon (Borsod vm.) székelő Bendászok. Mi kétségtelenül ehhez az ághoz tartozunk, mert 5.-ik ősöm, Bendász Ferenc 1782–1786. Sajószögeden
(Borsod vm.) és 1786-tól körülbelül 1810.-ig Hejőkereszturon volt kántor (az erre
[pag. 13.] vonatkozó adatokat és okmányokat lásd Bendász Ferenc életrajzánál.)
p.11.), (152). Tekintettel arra, hogy a családfát 5.-ik ősömnél tovább vezetni nem tudom, legalább észokok alapján az volna megállapitandó, melyik eddig ismert ágból
alakulhatott ki ezen ág, ﬁgyelmen kivül hagyva azt a lehetőséget, hogy egy teljesen
önálló, az eddig ismert ágaktól teljesen független ág is lehet. Véleményem szerint,
ebből a szempontból, csak a ruszin ágnak galambosi frakciója jöhet ﬁgyelembe, jobban mondva az ott már kifejtett névátalakulási folyamatból kifolyólag a Bundászok.
Én igy képzelem: a pereszlői Bundásokból Bundászok majd Böndászok s később
Bendászok lettek. Egy ága magyar vidékre vándorolt, a magyar környezetben elmagyarosodott. Ha igy történt, nem 5.-ik ősöm a kivándorolt, mert ő már ruszinul
vagy szlávul nem tudott. (24. és 25. számu melléklet). De nem tartom kizártnak azt
sem, hogy a salánki Bindászokból származik ez az ág, amit valószinüvé tesz az orosz
nyelv nem tudása ugy Ferencnél, mint Bindász Mihálynál; sőt az is, hogy Ferenc
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kántor utódja Hejőkereszturon Almássy és Bindász Demetert is másképen Almásy
Demeternek hívták. Természetesen ezek eddig csak felvetések. –

____________________ . _____________________ (153).

Feljegyzek még egy, a családra vonatkozó legendát, amelyet munkács egyházmegyei papi körökben hallottam. E szerint Taraszovics Bazil püspök titkára
Bendász volt. Taraszovics püspöknek sok arany-ezüst értéke volt, amely halála után
eltünt. Az örökösök – a legenda szerint – megátkozták a titkárt és azóta van átok a
Bendászokon. Eddig a legenda. Miben nyilvánul azonban ez az átok a Bendászokon,
nem tudom, legfeljebb abban, hogy nagyon gyéren szaporodnak és általában elég
rövid életüek. –

___________________.____________________

Az általános részt befejezve, áttérek családfám felállitására, majd ismert őseim életleírására. Mivel pedig jövendőbeli leszármazottaimnak feleségem és ősei is
őseivé lesznek, ugyanezt teszem feleségem őseivel is. –

__________________.____________________

[pag. 14–19.]
Családfa rajzok (Megtalálható a Bendász-hagyatékban.
E-mail:bendaszkonyvtar@gmail.com)
A következő családfarajzok találhatóak ezen a helyen:
Bendász István ága
▫ A 483. számú Guthy Zsuzsanna ága
▫ A 460. és 472. számú Lipcsey István ága
▫ A 819. számú Homonnay Drugeth Krisztina ága
▫ A 476. számú Lipcsey Sámuel ága
▫ A 448. és 464. számú Gorzó György ága
▫ Az 504. számú Dancs István ága
▫ A 480. és 496. számú Komlósy Ferenc ága
▫ A 488. számú Ilosvay Zsigmond ága
▫ A 611. számú Palágyi Erzsébet ága
▫ A 489. számú Csókásy Mária ága
▫ A 604. számú Ilosvay Ferenc I. ága
▫ A 495. számú Ilosvay Borbála ága
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Életrajzok.
1. Bendász István. (1903 –

)

Születtem 1903. augusztus. 3-án Borhalom (Bubuliska, Boboviscse) községben (Bereg vármegye), ahol édesapám, Mihány görögkatolikus lelkész volt. Édesanyám, Szabó Margit. (1589). Keresztviz alá tartottak mint keresztszülők, miszticei
Dobra Viktor, akkor nagymogyorósi, később északamerikai gör. kat. lelkész és Ilyásevics Kornélné, Homicskó Olga, gör. kat. lelkész neje. (fényképük XXIX. sz. alatt).
Kereszteltek augusztus 20-án, Szt. István király ünnepén. A keresztségben István és
Gábor nevet kaptam.
Csupán 2. éves multam, amikor szüleim kivándoroltak az Északamerikai
Egyesült Államokba s engem is magukkal vittek. A „Norddeutcher Lloyd” hajóstársaság „Kaiser Wilhelm der Grosse” hajóján utaztunk Brementől New-Yorkig. Elindultunk 1905. dec. 12.-én és megérkeztünk 1906. jan. 4.-én. (1325.). Plymouth
Pa. (Pennsylvania állama) tartózkodtam szüleimnél s ebből a korból (3. éves) való
a XXX. sz. alatti fényképem. Scranton Pa.-ban, szintén szüleimnél tartózkodtam
1906–1910.-ig s ebből a korból való a XXII. sz. alatti családikép, amelyen én is
meg vagyok örökitve 5. éves koromban. Scrantonban jártam angol nyelvü óvodába és az 1909/10. tanévben ugyanott végeztem az elemi iskola I. osztályát, angol
tannyelvü iskolában, amely osztályról az iskolai bizonyitványom elveszett, csak egy
csoportkép maradt meg. (XXXI.). Szüleimmel 1910.-ben tértem vissza az Egyesült
Államokból a „North German Lloyd” hajóstársaság „George Washington” hajóján,
amely New-Yorkból 1910. junius, 9-én indult és junius 17.-én érkezett Bremenbe
(1326). Hazatérésünk után, 1911. év tavaszáig Munkácson laktam szüleimmel a Fő
utca 52. (ma 56.) számu házban, amely akkor már szüleim tulajdona volt. Munkácson végeztem az elemi iskola II. osztályát, de az évvégi vizsgát már magánuton tettem le (1590). Tanitóm Biró István volt. Szüleim 1911. év tavaszán Szentmihálykörtvélyesre (Máramaros vm.) költöztek, ahol az 1911/12. tanévben végeztem az elemi
iskola III. osztályát a gör. kat. kincstári iskolában (1591). Tanitóm Szencsuk János
volt, (368). Az elemi iskola IV. osztályát Máramarosszigeten végeztem az 1912/13.
tanévben a róm. kat. kincstári iskolában (1592), ahová azért adtak be, hogy jobb alapot kapjak gimnáziumi tanulmányaimhoz. Tanitóm Sefcsik István volt. Mint ennek
az iskolának és osztálynak tanulója járultam az első szt. gyónáshoz és áldozáshoz,
amelyre Berecz István, akkori máramarosszigeti gör. kat. káplán és hitoktató készitett elő (1593). Mint IV. elemista s később mint gimnazista is, koszt-kvártélyon a Szt.
Mihály gör. kat. tápintézetben voltam.
Gimnáziumi tanulmányaim I-VII. osztályát Máramaros [pag. 24.] szigeten a
kir. kat. piarista főgimnáziumban végeztem. Az I. osztályt az 1913/14. tanévben
(1594. és XXXII) és tornában a rudmászásért dicsérő elismerésben részesültem
(XXXII). A II. osztályt az 1914/15. tanévben, amely tanév nagyon rövid volt; ugyanis kiütött az első világháború, a gimnázium új épületét lefoglalták hadikórház célja- 26 -

ira, de ezenkivül nagyobb akadályként szolgált az orosz betörés s ezzel összefüggésben a menekülés. A tanév nov. 8-án kezdődött, dec. 19.-én újból megszünt a második
orosz betörés veszélye miatt. Január 4.-től május 22.-ig, kisebb-nagyobb megszakitásokkal, amelyhez a skarlát járvány is járult, újból folyt a tanitás. A tanitás helye a
református gimnázium épülete volt, d.u. 2-6. óráig. Ezen osztályból tanulmányi
eredményemet lásd 1595. és XXXIII. sz. alatt. Tornából dicsérő elismerésben részesültem (XXXIV.), t.i. a háborús időkre való tekintettel érmeket már nem osztogattak.
Itt jegyzem meg, hogy az orosz betörés elől szüleimmel én is elmenekültem Máriapócsra, amely eseményt édesapám életrajzában bővebben tárgyalom. A III. osztályt
az 1915/16. tanévben végeztem (1596 és XXXV) és tanulmányaim eredményeként
a második félévtől tandíjmentességet élveztem (1598). A tanitás a piarista-rend régi
kis négytantermes gimnáziumi épületében folyt d.u. 2-6 óráig. A tanév szept. 20-tól
junius 3-ig tartott. A háborús időkre való tekintettel, a harctéren küzdő katonák karácsonyára gyüjtések rendeződtek s az ekörül kifejtett buzgóságért „Emléklap”-okat
adtak (1597). A IV. osztályt az 1916/17. tanévben végeztem és tandíjmentes voltam
(1599 és XXXVI). A tanitás okt. 1-től május 26-ig az előbbi tanév termeiben és idejében folyt le. Mint érdekességet tettem el a „Diáknaptár”-ból kiszakitott lapot,
amely diák karikaturákat ábrázol. Ezeket valaki a Szt. Mihály internátusban lévő
diákokkal hasonlitotta össze, de nagyon találóan. Engem egy kisportolt és jó húsban
levővel hasonlitottak össze (1601). Az V. osztályt szintén mint tandíjmentes végeztem az 1917/18. tanévben (1600 és XXXVII). Az előadások az előbbi tanév termeiben és idejében voltak és a tanév szept. 5-től jun. 15-ig tartott, de téliszünet volt dec.
23-tól febr. 4-ig. A tornában tanusitott kiváló előmenetelem jutalmául, Hofman Kristóf piarista tanár és osztályfőnököm, 10. koronás jutalomdíjjal tüntetett ki. (XXXVII).
Ebből a tanévből megmaradtak a latin- és mennyiségtani iskolai dolgozataim is
(XXXVIII). A VI. osztályt az 1918/19. tanévben végeztem mint tandíjmentes (1602
és XXXIX), de a tandíjmentességet újból kellett kérvényeznem (1603) és meg is
kaptam azt. 782/1918. sz. alatt (1602). A tanitás már a katonaságtól kiüritett új gimnáziumi épületben és a délelőtt folyamán volt. A tanév bár szept. 5-én kezdődött és
jun. 1-én ért végett, a tanitás okt. 5-től febr. 4-ig szünetelt, részben a spanyol járvány,
részben a forradalmi mozgolódások, részben pedig a tüzelőanyag hiánya miatt. Mint
tornában kiváló, 20. koronás jutalomban részesültem (XXXIX). Ebben a tanévben
történt, hogy a románok (oláhok) megszállták Máramarosszigetet. A román hatóságok szigoruan betiltották a magyar nemzetiszinü kokárdák viselését. Mi diákok azt
továbbra is hordtuk. Amikor egy oláh katona ezt le akarta rólam tépni, dulakodás
keletkezett közöt[pag. 25.]tünk. Diáktársaim segitségével letepertük és alaposan
helybenhagytuk a mócot. Következménye elzárás volt, de 3. nap után a tanári kar
közbenjárására kibocsátottak. Szilvásy János tanár és internátusi igazgató küldte a
kosztot, de ebből is láttam, mert feltünően ﬁnom volt, hogy ezzel is tetszésének ad
kifejezést. Kibocsátásom után, az internátusi ebédlőben jóslásba bocsátkozott és az
internátussal szemben fekvő törvényszékre és annak börtönére mutatva, mondta:
„Megjósolom neked, hogy itt a szomszédban fogsz elszáradni.” Ezen jóslása nem
teljesedett be, de ennek ő is örült, mert inkább dicsérőleg mint korholólag mondta
ezt. De nyugvásom ezután sem volt. Amikor 1919-ben a székely-hadosztály Tarac- 27 -

közön állomásozott, két osztálytársammal, András Józseﬀel és Gyarmathyval, az
oláh megszállás alatt levő Máramarosszigetről megszöktünk azzal a szándékkal,
hogy belépünk a székelyhadosztályba. Az oláhok azonban elfogtak bennünket és 14.
napra bebörtönöztek. A 14. nap letelte után a román hatóságok a két gimnázium növendékeit összehívták, minket elibük állitottak, kijelentve, hogy tekintettel kiskoruságunkra nem lőnek főbe, de a jövőben, ha a diákok közül valakit szökésben elfognak, könyörtelenül főbe lövik. Minket kibocsátottak és diáktársaink a legnagyobb
ovációval kisértek haza. Ez a tanév általában szerencsétlen volt reám nézve, mert
ezután egy tornaórán eltört a jobb alkarom, amikor 10. napi kórházi kezelésben voltam (1604). Ebből az időből megmaradt egy román személyazonossági bizonyitványom is (1605). (205) A VII-ik osztályt az 1919/20. tanévben végeztem, román megszállás alatt (1606). A románok a leánygimnáziumot bezárták s annak tanulói
90%-ban hozzánk, a piarista gimnáziumba jöttek át, tehát ebben a tanévben koedukációs iskola volt. Mi 44.-en voltunk az osztályban s annak fele leány. Egy tizperc
után, a padban, könyveim között az 1607. sz. alatti cédulácskát találtam. A felhivást
elfogadtam. Másnap a második tizpercben a hirdetőtábla mögé tettem a levelet s a
következő napon a harmadik tizpercben onnan huztam ki a választ. Igy ment ez jó
sokáig, még azután is, ahogy a kisleány inkognitóját felfedeztem. Feldmesser Ibolya
V. gimnazista volt. Helyes fricska volt s bár tetszett nekem, de szerelemmé nem fejlődött annál is inkább, mivel IV. gimnazista koromtól dotálódó első-szerelem még
tartott a nálamnál két évvel ﬁatalabb Ficzere Mártával, akivel személyesen nem is
ismertük egymást és soha nem is váltottunk egy szót sem, csak szemmel társalogtunk egymással. Ibolyával a dolog ugy végződött, hogy egy önképzőköri ülésen szavalattal lépett fel, birálói nem egyeztek s szavazásra került a sor, kettes vagy hármas.
Felszólitottak bennünket, álljanak fel, akik kettest szavaznak neki. Én nem állottam
fel, mert azt hittem, mindenki engem fog nézni, mert mindenki tud a mi levelezésünkről. Pedig dehogy is tudott. Nem állottam fel a hármasra szavazókkal sem. Ezt
Ibolya vagy maga ﬁgyelte meg, vagy barátnői közül valaki. Erre kapok egy dörgedelmes levelet: örök harag, vissza leveleimet és fényképemet stb. Én minden válasz
nélkül, kérésének eleget téve, visszaküldtem leveleit és fényképét, a magamét nem
is kérve. Igy végződött ezen „esetem”, amit rövidesen követett első-szerel [pag. 26.]
mem végződése is. Személyesen megismerkedtem Ficzere Mártával s abban a pillanatban éreztem, hogy ez nem az, akit én ideálizáltam magamnak. Pedig nem volt
sem beszédhibája, sem visszataszitó hangja, még csak butaságokat sem beszélt mert
okos kisleány volt s igy magam sem tudom, miért történt igy. Talán, mert elértem azt,
akit elérhetetlennek tartottam. Évekig ismeretlenül szerelmes voltam s amikor megismerkedtem vele, minden elmullott. Ezt azonban soha tudtára nem adtam annál is
inkább, mert tudtam, hogy rövidesen elhagyja Máramarosszigetet és akkor már bennem is megérlelődött az elhatározás, átszökni Magyarországra és beállani a nemzeti
hadseregbe. Az elválás után soha többet nem találkoztam vele s csak annyit tudtam
meg, hogy egy huszár századoshoz ment férjhez. A Ficzere Márta fényképei a házkutatás alkalmával, 1949.-ben elvesztek, a Feldmesser Ibolya fényképét egy csoportképen, amelyen az V. gimnazisták vannak, lásd 1607. sz. alatt. – Ebben a tanévben
még csak a román nyelv lett bevezetve kötelező tantárgyként, a többi tantárgyat még
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magyarul tanitották, de már elhatározott tény volt, hogy a jövő tanévben a piarista
gimnáziumot megszüntetik, ami meg is történt. A tanév befejezése után hazamentem
Taracujfaluba, amely akkor szintén oláh megszállás alatt volt, közöltem szándékomat szüleimmel, akik bár ellenezték, de nem akadályozták azt. Itt gimnáziumi tanulmányaim leírását megszakitva, mielőtt áttérnék életrajzom további leírására, feljegyzem, hogy diákkori fényképeim a házkutatás alkalmával nagyobbára elvesztek s
csak egy I. gimnazistakori képem maradt meg egy társasképen (XL – 1. sz.), egy VI.
gimnazistakori csoportképünk az egész osztályról (XLI). és egy VII. gimnazistakori
4. osztálytársammal egyetemben (XL – 2. és 3. sz.) 1920. juniusában, attól a gondolattól vezéreltetve, hogy a Hazának szüksége van katonára, egy osztálytársammal,
Gerényi Pállal, ismét próbálkoztunk átjutni Magyarországra. Tiszabökénynél az akkori magyar-oláh határon próbálkoztunk, de az oláh határőrök elfogtak s karmaik
közül csupán szökés megkisérlésével sikerült kikerülnünk. Gerényinek a sikertelen
kisérlet után inába szállott a bátorság s visszatért szüleihez Máramarosszigetre. Én
azonban Rakasznál (Ugocsa vm.), az akkori cseh-oláh határon próbálkoztam az akkori rakaszi pap, Zékány János, tartalékos hadnagy ﬁával, ami sikerült is. Kisrákóc
már cseh megszállás alatt volt s igy kerültünk az akkor már szintén cseh megszállás
alatt levő Beregszászba. Beregsuránynál lopóztunk át az akkori cseh-magyar határon. Vásárosnaményban lejelentkeztünk a csendőrségnél. Innen Debrecenbe kisértek, ahol az „Erdélyi Személygyüjtő Állomáson” helyeztek el, amely a régi „Szalvator” hadiüdülőben, a Nagyerdő mellett volt. Innen bizonyos idei megﬁgyelés után,
kiki mehetett utjára. Miután leigazoltam magamat, 1920. juliusában nyertem felvételt a nemzeti hadseregbe. Igazolásomra már otthonról vittem magammal községi
bizonyitványt (1608), de ez nem volt elégséges, mert megkivánták két, már leigazolt
tiszt igazolását. Ilyet találtam két volt máramarosszigeti diák személyében és pedig
Papp Endre [pag. 27.] és Grodzki Sándor személyében (1609). Igy lettem besorozva
még be nem töltött 17. éves koromba és beosztottak a „Debreceni gyalogezredbe”,
amely később, az ezredek számozásánál „11. gyalogezred” lett. Tisztiiskolát nem
végeztem, mert nem is volt. Az ezredek majdnem tisztán tisztekből és egyévi önkéntesekből (e.é.ö.), azaz középiskolát végzettekből állottak s igy tisziiskolára nem volt
szükség. Két hét híján egy évig voltam a nemzeti hadsereg tagja, 1921. junius, 27.-én
leszereltem. Okmányaim ebből a korból, letartóztatásom után elkallódtak, csupán
zsoldkönyvem (1610), egy „Kintlakási engedély”-em (1611) és a leszerelési „Igazolványi lap”-om (1612) maradt meg, bár az anyakönyvi lapom másolata és még több
okmány is megvolt. Fényképeim közül pedig kettő maradt meg, mindkettőn katonai
egyenruhában. Az egyik 1920. augusztusában készült (XL – 4. sz.), a másik pedig
1921. áprilisában (XL – 5. sz.). Leszerelésem azért történt meg, mert a trianoni békeszerződés értelmében Magyarországnak csak csekély létszámu katonaság tartását
engedélyezték és azt szigoruan ellenőrizték. Az ellenőrzést ugy próbálták kijátszani,
hogy „Vámőrség” elnevezés alatt tartottak fenn katonai alakulatokat s 1921. junius
20-án engem is oda helyeztek át. Máskülönben is a békekötés megtörténtével a remények a megszállott területek felszabaditása iránt megszüntek s igy a cél, amelyet
én is magam elé tüztem, elérhetetlenné vált.
Hazaﬁas kötelességem teljesitése mellett sem feledkeztem meg tanulmányaim
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befejezéséről, illetőleg folytatásáról. Szüleimnek elmenetelemkor megigértem ezt
és ezen feltétel alatt egyeztek bele tervembe. Volt máramarosszigeti tanáraim közül hármat fedeztem fel, Hofman Kristóf volt osztályfőnökömet Tatán, Répászky
Tivadart Mezőkövesden és Kemény Jánost mindjárt helyben Debrecenben a piarista gimnáziumban. Érdeklődtem náluk levélben, illetőleg Keménynél személyesen,
megreszkirozhatom e az ő gimnáziumaikban a magánvizsgálatot, természetesen lefestve helyzetemet s különösen azt huzva alá, hogy tanulásra időm nincs. A válasz
mindenünnen majdnem egybehangzó volt, amely abban kulminált, hogy nem ajánlják, mert a tanári kar, nem lévén idegen megszállás alatt, nem tudják megérteni, mit
jelent idegen iga alatt nyögni, nem tudják értékelni azt a nagy áldozatot, amit én,
17. éves gyerekfejjel hoztam s igy nem igen lesznek tekintettel körülményeimre,
de ismerve tehetségeimet, ha legalább 2. hónapi szabadságot tudnék kapni, hiszik,
hogy elkészülnék a tananyaggal legalább elégségesre. Szabadságot azonban nem
lehetett kapni, mert különösen a trianoni béke ratiﬁkálásáig olyan volt a hangulat
a hadseregben, hogy minden pillanatban megindulhatunk a Felvidék, Délvidék és
Erdély felszabaditására. Beiratkoztam bár Debrecenben a piarista gimnáziumba, de
elfoglaltságom miatt, sem az órákra eljárni, sem tanulni nem volt időm. Személyesen
leutaztam Tarpára (Bereg vm.), ahol akkor a cseh megszállás elől elmenekült beregszászi gimnázium müködött, de itt sem kecsegtettek nagy reményekkel. Kemény
János, volt tanárom ajánlotta, próbálkozzam Sárospatakon, hiszen az a gimnázium
ugyis híres arról, hogy a tudás nem igen számit. Ekkor adtam be kérvényemet, amely
eredménnyel járt és feltételesen engedélyezték a vizsgát azzal a kikötéssel, ha a helybeli két gimnázium igazolja, hogy ott nem próbálkoztam a vizsgával. Ezeket a bizonylato [pag. 28.] kat beszereztem (1613) és személyesen adtam át a Debrecenben
székelő tiszáninneni ref. egyházkerület püspökének. Rövidesen (ápr. 13) megkaptam
az értesitést, hogy ápr. 20–25. között bármikor jelentkezhetem vizsgára (1614). Amikor 7. napi szabadságomat (ápr. 20–26) kijártam, elutaztam Sárospatakra, ismerkedtem a helyi körülményekkel, tanárokkal és diákokkal. Terminusom utolsó napján,
ápr. 25.-én jelentkeztem vizsgára. Latinból elbuktattak, de kijelentésük szerint azért,
mert ebből erősen állok s igy már a javitóvizsgám is biztositva van (1615). Ténylegesen három tárgyból meg sem mukkantam (görögpótló, ﬁlozóﬁa és ﬁzika) s igy csak
jóakaratot láttam részükről. A javitóvizsgát latinból szept. 1.-én tettem le (1615). Az
érettségi vizsgálatot pedig dec. 6-10-ig (1616).
Itt jegyzem meg, hogy később érettségimet nosztriﬁkáltatni kellett. Természetes
dolog, hogy engem Magyarországon szerzett érettségivel szó nélkül felvettek Ungváron a teológiai fakultásra, de amikor felszentelődésem után beadtam okmányaimat a
cseh polgári hatóságoknak kongruám folyósitása végett, belekapaszkodtak Magyarországon, tehát külföldön szerzett érettségimbe és ﬁzetésem folyósitását megtagadták.
Igy kénytelen voltam kérvényezni a nosztriﬁkáció megengedését, amit nagy kegyesen
engedélyeztek is (1617). Érettségim nosztriﬁkálását, 1928. szept. 20-án végeztem Beregszászon a magyar tannyelvü gimnáziumban „jó” eredménnyel (1618).
A nemzeti hadseregbőli leszerelésem után visszatértem szüleimhez Taracujfaluba, amely közben már Csehszlovákiához lett csatolva. Innen két alkalommal léptem át illegálisan az akkori csehszlovák–magyar határt. Először, amikor javitózni
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mentem, 1921. augusztusban Sátoraljaujhelynél mentem át és Perbenyiknél tértem
vissza; másodszor 1921. decemberében, amikor érettségizni mentem, Bodrogszerdahelynél mentem át és Sátoraljaujhelynél tértem vissza.
Érettségim megszerzése után beiratkoztam az akkor Budapesten székelő, de
eredetileg pozsonyi Erzsébet tudományegyetem jog- és államtudományi fakultására
(1619). Mint jogász beléptem a tudományegyetemi karhatalmi zászlóaljba. Ez rendes katonai alakulat volt, amely a „Vámőrség”-hez hasonlóan álcázása volt a hadseregnek, amelynek a békeszerződésekben előirt létszámát szigoruan ellenőrizték. Két
ilyen zászlóalj volt, a Tudomány- és Müegyetemi Karhatalmi Zászlóalj, amelynek
tagjai a tudomány- illetve müegyetem hallgatóiból toborzódtak. Többnyire polgári
ruhában jártunk és csak a katonai gyakorlatok alkalmával voltunk egyenruhában,
amely teljesen azonos volt a hadseregével, csak a bal felsőkaron volt egy pajzsban
egy „T.” betü T , illetve „M.” betü. Ez a két zászlóalj volt az ország legmegbizhatóbb csapata. Ahol gyors és biztos beavatkozásra volt szükség, ezeket rendelték ki,
igy a budaörsi csetepaténál Ostenburgék ellen IV. Károly király behozatalakor, Sopron és vidékének Burgenlandhoz való csatolásának meghiusitásakor stb. Az egyetemi előadásokat rendesen hallgattuk és a kollokviumokat is letettük. Magyarországon
abban az időben tultömöttség volt intelligenciában. (28.o.) A megszállott területekről az intelligencia a legnagyobbrészt Magyarországra menekült, munkanélkül ezres tömegek voltak. Doktorátussal villanyoskalauzok, nyomdászok, díjnokok stb.
voltak. Látva ezt, jövőmet nem láttam biztositva egyetemi végzettség mellett sem;
husvétra hazajöttem szüleimhez, velük megtárgyalni a dolgot. Cseh egyetemre men[pag. 29.]-ni nem akartam, ideiglenesnek tartva a cseh megszállást. Édesanyám fémipariskolába akart adni Kassára, de ez nekem derogált, mert oda négy középiskolával
lehetett menni. Elmentem Ungvárra, hogy az ott gimnáziumba járó Mihály öcsémet
hazahozzam a husvéti vakációra. Itt találkoztam volt iskolatársaim közül teologusokkal (Egressy, Marina, Minya stb.), akik rábeszéltek hogy papi pályára menjek.
Rögtön határoztam, elmentem unokanagybátyámhoz, Dr. Szabó Simonhoz, aki akkor szemináriumi rektor volt, megtárgyaltam vele a dolgot, ő is buzditott s beadtam
kérvényemet, mellékelve hozzá az orvosi bizonyitványt is testi épségemről. (1620).
Felvételt nyertem a teológiára, írnoki minőségben. Abban az időben legtöbbnyire csak a jelesen éretteket vették fel egyenesen az I. évre, a többit csak írnoknak s
igy a teológia 5. évből, azaz 10. szemeszterből állott. Az írnoki év, olyan előkészitő
év volt, latin- és ószláv nyelvből, valamint egyházi énekből kellett vizsgázni félévenkint, a szemináriumi fegyelemhez szokni s jártunk az egyházmegyei irodákba
segédkezni s ezzel az egyházi irálytant elsajátitani. (az írnoki évet esperesi kurzusnak nevezték.) Én az egyházmegyei alapkezelőséghez kerültem ilyen minőségben.
Tekintettel arra, hogy később lettem felvéve, az egész vakációban ott kellett maradnom s csak szept. 1.-én kaptam rövid vakációt (1621). Ezen az irnoki éven előljáróim ilyen információt adtak rólam: „Serius, solummodo post festum Paschatis clericis
adnumeratus sit ita, ut certum judicium non potest de illo ferri. Tamen patemsi illum
pone enumerare inter absuos dutendionis. 1.) In divinis ordinis: devotus. 2.) Ingenium applicatio: meliore diligens. 3.) Mores, indoles: laudabiles, aﬀabiles. 4.) Modus
dicendi ad populum: Non se subjecta examini.”
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Az I. évi teológiát az 1922/23. tanévben végeztem, elég gyenge eredménynyel, aminek kettős magyarázata van. Ezen év tantárgyai legtöbbnyire orosz nyelven
adattak elő, én pedig az orosz nyelvet nem birtam, csak konyhanyelven beszéltem.
A biblikum, latin- és ószláv nyelv tanára, Dr. Hadzsega Gyula nagy szláv értelmü
lévén, engem mint magyart, nem állhatott. Ő volt egyuttal a szeminárium prefektusa is s már felvételemkor nemtetszését nyilvánitotta, kijelentve: „mihelyt Bendász,
már van valami keresnivalója Magyarországon.” Az orosz nyelvezetemre mindég az
volt a megjegyzése: „igy a harangozó is beszél.” A második szemeszter vizsgái előtt
bejelentette, hogy el fog buktatni biblikumból. A vizsgákon, amikor reám került a
sor, megtagadtam a vizsgázást mindaddig, amig a püspök is jelen lesz a vizsgákon,
hívatkozva előbbi kijelentésére. Természetesen az anyagot jól átvettem és a püspök
jelenlétében hibátlanul kiállottam a vizsgát s igy igéretét nem válthatta be. Ezen fellépésem annyira imponált neki, hogy azóta egyenesen kedvence lettem. I. éven igy
informáltak előljáróim: „Erga superiores obtemperans sed cum ductoribus multoties
habebat collisiones. Videtur arrogantiam prae se ferre.”
Mint II. éves, az 1923/24. tanévben, inﬁrmarista voltam, ami addig a szeminárium történetében nem fordult elő, mert ezt a funkciót mindég veteránok (III–IV.
évesek) töltöttek be. Ezen évet majdnem szinjelesen végeztem. Információm erről az
évről nincs meg. Másodéves [pag. 30.] koromban, 1924. március 23-án vettem fel a
tonzurát Papp Antal püspök kezéből (1652).
Mint III. éves az 1924/25. tanévben szintén inﬁrmárista voltam és színjelesen végeztem. Információm erről az évről sincsen meg. p.12.). Ezen évben a szemináriumi önképzőkör elnökévé választattam meg, ami szintén eddig nem történt
meg, mindég IV. évesek lévén azok. Mint az önképzőkör elnöke, 1925. febr. 12.-én
egy ünnepélyes ülést is adtunk a nyilvánosság számára, amelynek meghívóját, programmját és egy újság rövid közlését erről lásd 1622. sz., és az ezen a gyülésen elmondott megnyitó- és záróbeszédemet, valamint különböző alkalmakkor elmondott
beszédeimet is lásd 1728. sz. alatt.
IV. éves voltam az 1925/26. tanévben. Ebben a tanévben volt egy kellemetlen esetem. Már gyerekkortól baráti viszonyban voltam a nálam egy évvel ﬁatalabb
Egressy Mihállyal, aki akkor II. éves teológus volt. Előljáróink egyike nem nézte
jó szemmel ezt a barátságot, mivel régi keletü antipátia volt az Egressy és ő szülei
között. 1926. januárjában megszületett a vád: Bendász és Egressy éjjel kiszöktek a
szemináriumból és a „Korona kávéház”-ban egy nyilvános táncestélyen simiztek
(akkori tánc). A vád minden alapot nélkülözött és el is simult a dolog. Közben engem
a püspök kinevezett Husztra hitoktatónak és amikor én távol voltam a szemináriumtól, ezen előljáró keresztülvitte az Egressy kicsapatását. Egressy közkedvelt lévén
a szemináriumban és mindenki tudta az ügy állását s igy erre válaszképen az egész
veteránia (III–IV. évesek) kilépett a szemináriumból, kivéve Szokol János III. évest.
Én ezt megtudva, irásban bejelentettem a püspöknek szolidáritásomat és csatlakoztam a kilépettekhez, de hitoktatói helyemet nem hagytam el, várva a püspöknek erre
vonatkozó intézkedését. Az ügy nagy port vert fel, sajnos az ujságok is szellőztették
s azzal fejeződött be, hogy Egressyt visszavették és elküldték Prágába teológiai tanulmányai folytatására és a veteránia visszatért a szemináriumba. Ezt szükségesnek
- 32 -

tartottam feljegyezni, hogy érthető legyen az alább közölt ezévi információm. Az
illető előljáró nevét, aki az egész ügyet inszcenálta, nem tartom illőnek közölni annál is inkább, mert akkor még tapasztalatlan ﬁatalember volt s később müködésével
egyházmegyénk diszévé és büszkeségévé vált; a hitvallóságot is vállalva 1949.-ben,
a 91. elitélt papunk között lévén. Ezen évi információm igy szól: „Iste alumnus non
multum duravit de disciplina. Studia observavit quidem ast eo multies frangebat
silentium post orationem vespertineam. Ad tempus fungabatur qua catecheta et rediens in Seminarium consentiebat cum reditiosis alumnis uti signiﬁcatum et spiritualo et praefecto.” Tanulmányi előmenetelemet szemeszterenkint az egész teológiai
tanulmányaimról az 1623. sz. alatt. Teológiai tanulmányaimról az abszolutóriumot
1926. május 29-én kaptam meg (1623). A juriszdikciónális vizsgát pedig 1926. julius
3-án tettem le (1623).
Közben mint teológus 1626. március 5.-ével ki lettem nevezve Husztra hitoktatónak. Kinevezésem megjelent a hivatalos lap „Душпастырь” 1926. évi 4. számának 221. oldalán. A huszti káplánt, Dr. Minya Lajost áthelyezték Gernyésre, ahol éppen akkor kapták vissza per utján a sizmatikusok által elrabolt templomot és a többi
egyházi [pag. 31.] vagyont. Nagy paphiány volt, káplánt nem tudtak adni Husztra
s igy lettem én kiszemelve huszti hitoktatónak. Heti 32. órában tanitottam a hittant
az összes elemi- és a polgári iskolában. A IV. év második szemeszteréről a vizsgát
a rendes időben, a többiekkel együtt tettem le. Kinevezési okmányomat és a félig
tréfás gratulációt hozzá az „irnokok” részéről, lásd 1624. sz. alatt. Szokás volt abban
az időben, hogy minden egyházmegyei kinevezésnél az irnokok meggratulálták a
kinevezettet, amiért bizonyos összeget küldtek nekik. A gratuláció a már emlitett
Egressy Mihály munkája, aki II. éves volt és nem irnok. Az utolsó kitétel benne utalás mostani feleségemre, akinek én akkor már második éve udvaroltam. A „вступъ
безплатный” jelenti, hogy semmi honorációt nem várnak azért.
Fényképeim teológus koromból a XL – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 és 19. számok alatt találhatók.
A csehszlovák törvények szerint a papok nem voltak mentesitve a katonai
szolgálat alól. A teológusoknak is le kellett szolgálni katonai idejüket mint bárki
másnak, azaz 1924.-ig 2. évet, azután másfél évet. Csak 1928-tól részesültek a teológusok fél éves kedvezményben. A püspöknek tiltva volt a katonai idő leszolgálása
előtt ordinálni valakit. Jóval későbben ez annyiban változott, hogy a teológusok ordináció után vonultak be 3. havi kurzusra. Az én időmben tehát másfél év volt a katonai szolgálati idő. Mint I. éves teológus, 1923. márc. 9.-én soroztattam be Ungváron
az első korosztályból, de bevonulásomat egy évre elhalasztották (1625). Beosztottak
a 2. lovas (huszár) ezredbe Olmüc székhellyel. A törvények szerint, mint teológusnak jogom volt a fegyvernélküli szolgálatra. Ezen jogomnál fogva kértem valamely
egészségügyi alakulathoz való áthelyezésemet. Ezt azonban nem teljesitették, hanem
a huszároktól a gyalogsághoz helyeztek át 1924. okt. 1. terminussal és beosztottak
a 19. gyalogezred III. zászlóaljának 9. századába, amely ezred Munkácson székelt
és kérésemre még egy évre elhalasztották katonai szolgálatom megkezdését (1626).
Minden további kérésem a fegyvernélküli szolgálatra vonatkozólag dugába dőlt.
Még a harmadik évre is elhalasztották bevonulásomat, tanulmányaim befejezéséig
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(1627). Katonai szolgálatomat 1926. okt. 1.-én kezdtem meg Munkácson (1628).
Az én zászlóaljam a várban volt elhelyezve. Megkérdezésem nélkül, sőt akaratom
ellenére, okt. 7.-én elküldtek Kassára a tartalékos tisziiskolába (1629), amely a régi
kadetiskolában volt elhelyezve (XL – 24. sz.). Bevonulásom kezdetétől megkezdtem az akciót jogom elismeréséért a fegyvernélküli szolgálatra, eleinte vajmi kevés
eredménnyel, mivel minden idejük és igyekezetük arra volt irányozva, hogy jól sikerüljön a „felszabadulás napjára” okt. 28-ára rendezendő szokásos diszfelvonulás. Ez
megtörtént, amelynek részleteiről lásd a fényképeket XL. – 20, 21, 22, 23. sz. alatt,
amelyeken alakokat nem lehet ugyan kivenni, de mivel én a tisztiiskola I. századában voltam, a fényképeken az én századom felvonulása van ábrázolva. A felvonulás megtörténte után, erélyesebben fogtam neki jogom érvényesitéséhez, amelynek
eredményeképen nov. 9.-én Kassáról, a tisztiiskolából visszaküldtek ezredemhez
Munkácsra (1629). Ebből a korból, mint tisztiiskolás, megmaradt az igazolványi
lapom, fejcédulám (az ágyam felett) és a fegyver cédulám (1630).
[pag. 32.] Ezredemnél a harcot tovább folytattam s annyit elértem, hogy jártam bár ki gyakorlatra, de fegyver nélkül. Végül is a hadügyminisztérium meghozta határozatát, amely szerint nem helyez át egészségügyi alakulathoz, de elrendeli,
hogy az ezreden belül fegyvernélküli szolgálatra alkalmazzanak (1631). Az ezred
pedig ugy határozott, hogy meghagy a 9. század keretében, ahol irnoknak alkalmazzanak és egyuttal az analfabéták tanitásával bizzanak meg. (1631). Igy lettem
századírnok, élelembeszerző és kezelő, valamint egy analfabéta kurzus vezetője
(1631). Megjegyzem, ők analfabétának számitottak mindenkit, aki csehül nem írt és
olvasott s azért szerepel a listán annyi analfabéta. Megmaradt rangnélküli koromból
az igazolványi lapom (1632) és egy fényképem, ahol Azary Antallal, ezredtársammal vagyok lefényképezve (XL – 25. sz.) – Őrvezetővé (svobodnik) 1927. ápr. 21.én lettem kinevezve (1633). Őrvezető korombeli igazolványi lapomat lásd 1634.
sz. alatt. Tizedessé (desátník) 1927. jul. 21.-én lettem előléptetve (1635) és az ezen
korbeli igazolványi lapom 1636. sz. alatt található. Szakaszvezetővé való előléptetésem is fel volt terjesztve 1927. szeptemberében, de nem történt meg, mivel akkor
jelent meg a honvédelmi miniszteri rendelet, amely szerint tényleges szolgálati ideje
alatt szakaszvezetővé senki nem lehet, csupán a továbbszolgáló altisztek részére van
fenntartva ezen rang. Személyi lapom másolatát a hozzátartozó mellékletekkel lásd
1637. sz. alatt. Megmaradt még egy zsoldkiﬁzetési lapom, élelmezési cédulám és
fegyvercédulám (1638), egy kintmaradási engedélyem (1639), egy eltávozási engedélyem (1640), egy szabadságos levelem (1641), kézifegyver lövészeti és könynyü gépfegyver lövészeti feljegyzéseim (1642). Katonakönyvemet a cseh mozgósitás után, 1938. évben nem kaptam vissza s igy csak a bevonulás előtti maradt meg
(1643). Leszerelésem előtt, kb. októberben készült a XL – 26. sz. alatti fényképem,
ahol mint tizedes vagyok levéve. – Mint századirnok tudomást szereztem arról, hogy
tervbe van véve egy kisebbmérvü elbocsátás a hadsereg kötelékéből, létszámfelettiség jogcime alatt. Megmozgattam minden követ, szüleimet, hogy kérvényezzék
elbocsátásomat, mint családfenntóét, püspökömet, hogy tekintettel a nagy paphiányra szintén kérvényezzen (1644). Sikerült is és 1927. nov. 28-án, 14. hónapi katonai
szolgálat után, mint létszámfeletti, leszereltem.
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Hogy ne kellessen alább kitérnem további cseh-katonai ügyeimre, az ezzel
összefüggő eseményeket folytatólagosan itt tárgyalom. 1929.- és 1930.-ban behívtak hadgyakorlatokra, de a püspökség bizonylatával, amely szerint jelenleg nélkülözhetetlen vagyok, a hadgyakorlatokról lemaradtam (1645). Ezután többett a hadgyakorlatokkal nem háborgattak. – A cseh törvények szerint, a nem katonaviseltek
kötelezve voltak, olyan „hadiadó”-féle ﬁzetésére. Ezt reám is kivetették s csak katonaviseltségem bebizonyitása után szüntették meg ezen adónak kongruámból való
levonását (1646). 1938. májusában áthelyeztek a 12. divizió-kórház állományába
Ungvár székhellyel. 1938. szeptemberében, a csehszlovák általános mozgósitás alkalmával mozgósitva lettem én is. Mindjárt bevonulásom napján menetszázadba
osztottak be, az 50. tábori egészségügyi osztaghoz s másnap elinditottak bennünket
Kassára, amely utat gyalog tettük meg.
[pag. 33.] Kassán bevagoniroztak és Csadcára irányitottak a lengyel frontra.
Rendeltetési helyünkre azonban nem érkezhettünk meg, mert addig a lengyelek már
elfoglalták Csadcát és környékét, azaz azon területeket, amelyekre a lengyelek reflektáltak a csehszlovák területből. Igy menetszázadunk utközből visszatért Kassára,
ahol rostokoltunk az első bécsi döntésig (arbitrázs), amikor is bennünket papokat
visszaküldtek Ungvárra, ahol leszereltek. Ebből az időből csak két emléktárgyam
maradt meg. A halálcédulám, amely egy 4x6. cm-es sárgaréz tokocskába volt betéve
(a tok elveszett) s elesés esetén a tokból kiszedték s csak az alsó, pirossal aláhuzott részt, hagyták meg az elesettnél a tokban (1647). A másik emléktárgyam egy
csoportkép, amelyen a menetszázadomba beosztott minden vallásu pappal vagyok
lefényképezve (XL – 27. sz.). – Mint kuriózumot emlitem, hogy a mozgósitáskor a
mi ruszinjaink, az alábbi nóta éneklésével vonultak be:
Ой ческа република
Матиръ ти у душу,
Ой якась не велика
Служити тя мушу.5
– Ezen nóta hangzott széltében-hosszában, mutatva, milyen lelkesedéssel „teljesitették kötelességüket”.
Mielőtt nősülésemre áttérnék, röviden foglalkozom még szívügyeimmel. Első-szerelmemet már előbb emlitettem. Ennek elmultával egy hosszabb szünet következett. Kispap koromig már nem voltak komolyabb szívügyeim. Mint kezdő kispap (irnok) egyszer kapok egy kimutatást, amelyben az intézeti kisleányok (csak
a polgáristák, a tanitónőképzősök nem) az intézetben levő kisleányokat felsorolva
odajegyezték, kinek ki tetszik, ki az ideálja. Ezen kimutatásban 10. kisleány neve
mellett szerepel az én nevem. (LVIII). Ez kissé megmozgatta szívemet és a tiz közül
válogatni kezdtem. Kettő tetszett meg, de a kettő közül választani nem tudtam. Udvarolni kezdtem egyidejüleg mindkettőnek, Jenei Mártának és Ferencsik Magdának.
5

A szöveg fordítása: Ó, te Cseh Köztársaság, / Minden Anya fájdalma, / Ó, ha még oly kicsi is vagy, / Mégis szolgálnom kell téged. (ford.: Bendász Dániel)
„Матюръ ти у душу…”: „A te Anyád lelke”, vagy „Minden Anya fájdalma”. Hangulatában azt fejezi ki, amit
magyarul a „Vinne el az ördög!” kifejezéssel adhatunk vissza. Ez egy korabeli, a trianoni döntés következményeit
fájlaló elkeseredett gondolat.
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Eleinte mintha Jenei Márta jobban tetszett volna s ő hamarabb írt is és igy az ő oldalára billent a serpenyő. De a következő tanévben Márta nem jött vissza Ungvárra,
lassan feledésbe ment és Ferencsik Magda lett a favorit, Mártának pedig ezután, legjobb barátom, Egressy György kezdett udvarolni, aki feleségül is vette. Magdának
két évig udvaroltam és komoly szerelemnek lehet nevezni azt, ami közöttünk volt.
Leánypletyka vetett véget a dolognak s később meggyőződtem, hogy Magda ártatlan
volt a dologban. Az Egressy János és Mikita Ilonka esküvőjén még megpróbálták
helyrebillenteni a dolgot, de akkor már hüledezőben volt az ügy. Amikor későbbi
férje, szintén jó barátom, Szilvay Konstantin kezdett neki udvarolni, nem fogadta annak udvarlását mindaddig, amig utolsó levelezőlapjára (1926 II/25) találkoztam vele
s a leghatározattabban megmondtam, hogy nyugodtan fogadja a Szilvay udvarlását,
mert én már másfél éve udvarolok és komolyan udvarolok mostani feleségemnek.
Meghallgatott és Szilvayné lett. Némileg ezen esküvővel van összefüggésben feleségemmel való ismeretségem is. Ezen esküvőre menet a vonatban adta ide nekem
Karczub Pál barátom, feleségemnek fényképét (amely a XL - sz. alatt ma is megvan)
ezen szavak kiséretében: „mindég érdeklődsz utána, [pag. 34.] hát nesze.” Én feleségemet mint 13. éves gyereket, mint III. polgáristát láttam. Pöttömnyi kisleány volt,
araszos kis szoknyácskában és mindig mosolygó arccal. Ez mindég szemem előtt
volt s mivel azután két évig sehol nem láttam, minden hátsó gondolat nélkül érdeklődtem holléte felől. Ennyi előzménye volt a dolognak. Én a fényképet zsebre tettem,
de az esküvőn Magdát huzni akarván, előhuzogattam azt ezen kijelentéssel: „már
késő Magduska”. Ezenkivül, az esküvőről hazaérkezve, a nálunk nyaraló és alább
elmitett unokahugom, Demjanovich Gitta megtalálta a fényképet zsebemben. Amikor mint III. éves kispap, 1924. októberében megérkeztem Ungvárra a tanév megkezdésére, az egész leányintézet már zugta: „Bendász Pistának Bacsinszky Baby
tetszik.” Én még nem is láttam, de most már engem is érdekelt. Megláttam, megismerkedtünk, udvarolni kezdtem neki és feleségem is lett. Majdnem 4. évi udvarlásom alatt, száznál több hosszu levelet váltottunk egymással, amelyek 1937-ig meg is
voltak, amikor feleségem, egy meggondolatlan pillanatában elégette azokat. Sokszor
olvasgatta és idézett belőlük; egy ilyen alkalommal csak ugy tréfából azt mondtam:
„s Te azt mind elhitted, pedig én azt nem komolyan írtam neked.” Erre ugy dühbe
jött, hogy egész levelezésünket, amely egy szallaggal volt összekötve, tüzbe vetette,
csupán véletlenül maradt meg egy képeslevelezőlap. Azóta is százszor megsiratta
azt a pillanatot. Nem volt bár szívügyem a Demjánovich Gittával való barátságom,
de ez annyira bensőséges és önzetlen barátság volt s annyira szellemes levelező volt,
hogy róla is emlitést teszek itt. Demjanovich Andor gimn. tanár és Zsatkovics Anna
leánya volt s máskülönben is nekem másodfoku unokahugom, azonkivül Margitka
hugomnak osztálytársa s testi-lelki barátnője. Szerelem közöttünk soha nem volt, de
őszintén szerettük egymást s szívügyeinkben egymásnak titkárai voltunk. Nem sok
levele maradt meg, de azokat még ma is élvezettel olvasom. Jenei Mártával sokat
nem leveleztem, mert rövid ideig tartott és eléggé kezdetleges állapotban volt még
ügyünk. Ferencsik Magdával is ritkán leveleztünk, mert ő is, én is Ungváron lévén,
személyesen intéztük a dolgokat. – A szívügyeimre vonatkozó és még megmaradt
levéltöredékeket az LVIII. sz. mellékletben gyüjtöttem össze.
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Leszerelésem után megtartottam eljegyzésemet Bacsinszky Máriával, akinek
már 1924-től udvaroltam. Eljegyzésünk napja eredetileg 1928. jan. 10-re volt kitüzve, sajnos, a jó Isten akarata más volt. Édesapám jan. 7.-én meghalt, 9.-én volt
a temetés s igy eljegyzésünk elhalasztódott jan. 16-ig. Ez a magyarázata, hogy az
eljegyzési-kártyánkon a 10. ki van javitva 16-ra (1648). A magyar nyelvü eljegyzési-kártyánkból egy példány sem maradt meg. Jeggyürüinkben azonban az eredeti
10-es dátum maradt bevésve. Vőlegényi időmből még egy vers maradt fenn, amelyet
menyasszonyom „Emlékkönyv”-ébe irtam (1649). Két cirillikával írt lapban megjelent eljegyzésünkről szóló értesítést lásd 2758/1, 2 szám alatt.
Házasságomat Kőrösmezőn (Máramaros vm.), 1928. febr. 2-án kötöttem Bacsinszky Máriával, Gyula gör. kat. lelkész és Kaminszky Irén leányával (1650). Lakodalmunk a kétoldali gyász [pag. 35.] ra való tekintettel (két hónappal előbb halt
meg feleségem nagyanyja) teljesen csendben és a legszükebb családi körben folyt le.
Csak a szülők, édestestvérek és a 2. tanu volt jelen. Esküvői képünket lásd XL – 28.
sz. alatt, amelyen azonban feleségem a felismerhetetlenségig rosszul sikerült. Feleségem nagybátyja, Dr. Kaminszky József, aki előszeretettel foglalkozott a geneológiával, feljegyzéseiben felemliti, hogy én nemesi család sarja vagyok (дворянинъ)6
(1736). Honnan vette ezt, nem tudom, mert életében erről a kérdésről nem beszélgettünk s feljegyzési halála után jutottak hozzám.
Házasságunkat a kettős gyászra való tekintettel sem tudtuk elhalasztani, mert
a püspök, tekintettel az akkori nagy paphiányra, hallani sem akart a halasztásról
(1651), s így beadtam kérvényemet az ordináció iránt (1651) csatolva hozzá a táborilelkészet és a századparancsnok erkölcsibizonyitványát, valamint a MunkácsCsernekhegyi monostorfőnök bizonylatát arról, hogy a püspökség által elrendelt
lelkigyakorlatot náluk elvégeztem (1651). Ezenkivül még a Codex Juris Canonici
előírásai szerint megkellett ismételnem az 1926-ban már letett juriszdikcionális vizsgámat is.
A szentrendeket a következő sorrendben vettem fel: subdiaconatus 1928. febr.
5., diaconatus 1928. febr. 9. s preszbiterré ordinált Gebé Péter püspök 1928. febr.
12-én (XV – 3226. sorszám és 1652) Ungváron a szemináriumi kápolnában. (ezen
kápolna képeit lásd XL – 29, 30. sz.). Felszentelési okmányom 1652. sz. alatt található és ordinációm megjelent a hivatalos lap „Душпастырь” 1928. évi 3. számában
a 75. oldalon.
Primiciámat, azaz első szentmisémet Taracujfaluban tartottam meg 1928.
márc. 19-én Chira Kornél manuduktorsága mellett s ünnepi szónokom Selykó Viktor volt.
Papi müködésemet Taracujfaluban (Máramaros vm.) (Novoszelica, Vösnyá
Neresznica) kezdtem meg előbb mint adminisztrátor, majd parókus s itt müködtem
1928–1941. Eredetileg Bruszturára (Máramaros vm.) voltam kijelölve püspököm
által, de édesapámnak hirtelen halála arra birta a püspököt, hogy özvegy édesanyámra és két kiskoru öcsémre való tekintettel Taracujfaluba nevezzen ki (1653). Kinevezésem megjelent a hivatalos lap „Душпастырь” 1928. évi 3. számában a 76. oldalon. A
kongrua folyósitásához szükséges hüségfogadalmat 1928. febr. 13.-án tettem le (1654).
6

nemes (ember)
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Kongruámat azonban nem folyósitották, hivatkozva érettségim érvénytelenségére
és követelve annak nosztriﬁkációját. Nyolc és fél hónapig ﬁzetés nélkül voltam és
egész kálváriája volt kongruám folyósitásának (1655). Érettségim nosztriﬁkációja után is harcot kellett vívnom a polgári hatóságokkal, hogy legalább kongruám
2/3. részét folyósitsák visszamenőleg, amelyet nagy huza-vona után meg is kaptam
(1656). Kongruám emelésére és változásaira vonatkozó dolgokat lásd az 1657. sz.
iratcsomóban. Taracujfalu kincstári kegyuri hely volt s mint ilyen, a kincstárnak is
hozzá kellett járulnia az egyház és a pap fenntartásához. Ezt azonban ugy a cseh-,
mint a magyar kincstár olya bagatell összeggel teljesitette, hogy szóra sem érdemes
(1658). Az egyházi tör [pag. 36.] vények által előírt szinodálés vizsgákat 1933. és
1934.-ben tettem le (1623 és 1659), amelyről a hivatalos lap „Душпастырь” 1933.
évi 7-8. számának 216. oldalán is szó van. Az egyházmegyei előírások által elrendelt
u. n. próbahét megtartása alól fel lettem mentve (1660). Parókussá Taracujfaluba
1934.-ben lettem kinevezve, amikor a Földmüvelésügyi Minisztériumtól mint kegyúrtól a prezentát megkaptam (1661).
Papi müködésem Taracujfaluban az állandó harc jegyében folyt le. Sizmatikus hely volt. Amig a környező falvakban már 1920.-ban kiüttették a sizmát, addig
Taracujfaluban csak 1925-ben sikerült ezt megtenniök, itt tehát még nagyon agreszszivek voltak a sizmatikusok. A csehszlovák hatóságok segélyével már templomukat
is felépitették, terrorizáltak mindenkit, aki nem volt hajlandó sizmatikussá lenni.
Mint ﬁatal pap teljes hévvel neki vetettem magamat a visszatéritésnek, ami sikerült
is oly mértékben, hogy a sizmatikus korifeusok látva ennek eredményét, megijedtek
és borzasztó cselekedetre határozták el magukat. Felgyujtották az 1798-ban épült kis
fatemplomot, amely porrá égett s benne sok értékes és pótolhatatlan müemlék. Ez
1928. szept. 5-én d. u. 4. órakor történt. A tüzet én vettem észre, látva, hogy a toronyból sürü füstfelleg gomolyog és lángnyelvek csapnak ki. Az egész falu a mezőkön
volt, sehol egy lélek. A harangokat magam vertem félre s utána bementem az égő
templomba az Eucharistiáért. Még bemehettem, de alig hogy végigrohantam a templomon, rögtön nyomomban lehullott az egész mennyezet égő zsarátnokok alakjában,
elzárva előlem a visszavonulás utját. Az oltár ablakán adtam ki édesanyám kezébe a
szentségtartót az Eucharistiával és dobáltam ki minden kezemügyébe kerülő kegyszert. Az oltárból majdnem mindent megmentettem, de a templom hajójából semmit,
mivel az már a lehulló zsarátnokok miatt megközelithetetlen volt. Ezek után már a
magam megmentésére kezdtem gondolni. Az oltárnak 40x40. cm.-es kis ablakai sürü
vasráccsal voltak ellátva, azokon kijutni lehetetlenség. Utolsó utamra készültem, az
oltárlépcsőn térdenállva a tökéletes bánatot ébresztettem fel magamban, amikor szemem megakad az oltár harmadik kis ablakán, amely nem volt vasráccsal ellátva. Ezt
az ablakot Tóth András taracujfalusi lelkész 1917-ben vágatta mivel rövidlátó volt
s több világosságra volt szüksége. Ezen kis ablakocskán mentettem meg életemet.
Annyira emlékszem, hogy fejjel előre bujtam kis rajta, hogy értem azonban földet,
nem emlékszem, de csoda, hogy kezemet ki nem törtem, mert legalább két méter volt
a földig s csakis kézre esve érhettem földet. Mondják, hogy feltápászkodva, futólépésben rohantam s alig téve pár lépést a torony az oltárrészre dőlt, beszakitotta azt
s igy az utolsó pillanatban, szinte csodálatos módon menekültem meg. A tüz átcsa- 38 -

pott a szomszédos haranglábra is, az is porrá égett, a harangok elolvadtak, azoknak
csak összeolvadt rögeit találtuk meg, de csodálatos módon megmaradt a templom
és harangláb között álló fakereszt. A tüz átcsapott a parókiális istállóra. (A parókia
a templommal szemben állott s csak egy 5. m.-es utca választotta el attól). Teteje
már lángot kapott, felmentem annak tetejére, beol[pag. 37.]tottam lábammal, de a
perjék hullottak s helyükön tüz keletkezett, rohangáltam a tetőn ide-oda, befojtogatva ezeket a helyeket. Már az emberek is kezdtek gyülekezni, kezdtek vizet feladni,
locsolgattam s igy a tető sikossá válván lecsusztam s leestem 4. m. magasságból az
utca kövezetére, csupán nagymérvü zuzódást szenvedve lábaimon, amelyet egy heti
fekvéssel kihevertem. Ezen leégett templom fényképlenyomatát lásd az 1662. sz.
alatt és az égéssel kapcsolatosan megjelenő két ujságcikket az 1663. sz. alatt. A nép
azt mondta: az Isten rövidesen nyilvánosságra hozza a tettest. S valóban, 2. napra
az eset után kigyult egy kis házikó. A nép suttogott egymás között s jóval később
az illető elszólta magát, hogy a sizmatikus főkorifeusok őt bizták meg a templom
felgyujtásával, nagy pénzt igérve és semmit nem adva. Később tagadta ezen kijelentését részegségére hivatkozva, de máskülönben is a cseh hatóságok, akik a sizmának
nagy szekértolói voltak, az üggyel egyáltalában nem foglalkoztak komolyan s nem
nagyon igyekeztek a tettest felderiteni. Amikor látták, hogy a templom leégése dacára a visszatérések száma nő, kezdték magukat elszólogatni a sizmatikusok, hogy
ők ugy képzelték, hogy a templom leégése után mindannyian sizmatikusok lesznek,
mivel az ő templomuk már befejezve áll.
Ilyen előzmények után fogtam hozzá egy új templom épitéséhez. A község lakói szegények voltak, de ezen eset után mindent elkövettek új templomuk felépitése
érdekében. Pénzre tőlük nem lehetett számitani. Igy magam voltam a munkavezető,
anyagbeszerző stb. Híveim adtak minden fuvart, kézinapszámot, az általuk ismert
szakmunkát és kevéske pénzt is. A kincstártól mint patrónustól fát szereztem be, ennek egy részét zsindellyé, dránicává dolgoztuk fel s eladtuk. Gyüjtéseket rendeztem
az ujságok utján, és falvankint, magam is jártam koldulni a bucsujáró helyekre. Igy
sikerült 2. év leforgása alatt felépiteni egy félmillió csehkoronába kerülő modern
és impozáns templomot, amelynek egyes épitési fázisait és teljesen kész állapotban
lásd XL – 31, 32, 33, 34, 35, 36. sz. alatt. Egykalap alatt a parókiális lakot is renováltattam (XL – 37, 38, 39 sz.). Két évig a felekezeti iskola épületében végeztük a
szertartásokat s az uj templomban 1930. dec. 4.-én volt az első istentisztelet.
A környező falvakban, a sugár minden irányában, egyetlen görögkatolikus
pap sem müködött akkor, ellenben sizmatikus pópákkal tele volt mindegyik, igy
Uglya, Széleslonka, Tereselpatak, Pelesalja, Nyéresháza, sőt még a telepeken is pópák müködtek, mint az Ugolykában, Vulyhucsékban. Minden oldalról állandó támadásnak voltam kitéve és állandó harcot kellett vívnom a betolakodó pópákkal és
sizmatikus agitátorokkal.
A harcot a katolikus Egyház érdekében azonban nemcsak a sizmatikusokkal
kellett vívni, hanem a cseh polgári hatóságokkal is, akik a sizmát pártfogásukba vették, erkölcsileg és anyagilag támogatták. Minden cseh csendőr, ﬁnánc, hivatalnok,
még a bíróság is egy-egy sizmatikus agitátor volt, nem mintha a sizma mint vallás
kellett volna nekik, hanem cseh politikai érdekekből a ruszinságot, politikai érdekeik
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elérése végett két ellenséges táborra kellett osztani. A köznépet vallási téren, az intelligenciát a nyelvikérdéssel osztották két ellensé [pag. 38.] ges táborra.
Harcot kellett vívnom a kommunista és szociáldemokrata pártokkal, amelyeknek hivatalos organumai, a Карпатська Правда és Вперед állandóan tele voltak a
katolikus Egyházat és papságot támadó cikkekkel. Számtalan ilyen ellenem irányuló
cikk jelent meg ezekben az ujságokban, amelyeket én összegyüjtögettem, de elfogatásom után elkallódtak, csak egy maradt meg (1664). Ezek a pártok az ukrán nyelviirányzathoz tartoztak.
Harcot kellett vívnom pártpolitikai téren is az Egyház érdekében. Bár a nyelvi
kérdésben egyáltalán nem helyeseltem az egyedüli keresztény-katolikus párt programmját, személyi felfogásomat és érdekeimet félre téve, ezen párt érdekében dolgoztam. Ezen a téren vivott harcaimból sem maradt fenn csak egy levél impuruma,
amelyet az 1935. évi választás után írtam Chira Sándor rektor-kanonoknak és egy
apósomnak írt levél, amelyet bátyja, Dr. Bacsinszky Ödön agrárpárti szenátor, később „ruszin-miniszter” írt. Fennmaradt még egy jelölő-lista is az 1935. évi választásokból, amikor engem minden protestációm ellenére jelölt a kereszténypárt a técsői
járási képviselőtestületbe. Ezeket lásd 1665. sz. alatt.
Harcot kellett vívnom az ukránoﬁl tanitóságommal is, akikkel több becsületsértési perem is volt. Ezen tanitók nagyobbára az ungvári görögkatolikus kántortanitó képezdéből kerültek ki, ahol elsőrendü ukránokat, de annál rosszabb katolikusokat
neveltek belőlük, s elhagyva az iskola padjait a szociáldemokrata párt karjaiba vetették magukat, elsajátitva annak katolikusellenes ideológiáját és harcmodorát. Tanfelügyelőjük, Márkus Sándor, volt técsői róm. kat. orgonista, 1919.-ben a kommunista
párt népbiztos, Técső és vidékének réme, majd megtagadva magyarságát az ukrán
vizekre evezett át a szociáldemokrata pártba lépve. Mint renegát a katolikus Egyház
elsőrendü ellensége volt, tanitóságától is ilyen munkát kivánva. Ezekkel vívott harcomból korántsem maradt meg minden, de a fennmaradtak 1666, 1667, 1668, 1669.
sz. alatt találhatók, valamint az 1670. sz. alatt egy ellenem készülő ujságcikk impuruma, amelyet 1939. márc. 16-án a magyarok bejövetele elől fejvesztve menekülő
tanitók otthagytak. Az 1671. sz. alatti pedig a nyágovai ruszin iskola igazgatójának
szól, aki cseh volt.
Még egy külön harcot kellett vívnom a helybeli pópával is, aki a tanitóság befolyása alá kerülve egész ateisztikus dolgokba is belement, pld. a kereszt eltávolitása
az iskolából (1672, 1673), a keresztény köszöntés betiltása az iskolában stb.
Ezek után elképzelhető helyzetem, amikor a második bécsi döntés után, 1938.
nov. 10.-én, Ungvár, Munkács és Beregszász Magyarországhoz való csatolása után,
az ukránok vették kezükbe a vezetést. Ez nemcsak polgári téren, hanem sajnos, egyházi téren is mutatkozott. Egyházmegyénknek vezetését a Cseh-Szlovák és Kárpátorosz Federátiv Köztársaság területére eső részén Dr. Nyáradi Dé [pag. 39.] nes kőrösi
püspök vette át, aki maga is szélsőséges ukránoﬁl volt, de még titkárává választotta
a galiciai ukrán bazilita szerzetest, Reseteló Istvánt. Amikor első alkalommal összehívta a kerületi espereseket, bemutatkozó beszédének veleje abban kulminált, hogy
szélsőséges ukrán programmot adott olyannyira, hogy egyenesen kötelességévé tette
minden papjának, parókiája területén a „szicsgárda” megalakitását. Annyira szél- 40 -

sőséges volt ez a programmbeszéd, hogy a mellettem ülő, de máskülönben ukrán
irányzatu Chira Kornél, a taracközi kerület esperese, odasugja nekem: „Jegyezze
meg Pista öcsém, hogy püspökünk nincs, de egy ukrán agitátorral több van.” Magát a hetedik égig felmagasztalta, a sárga földig lehuzva nemcsak Sztojka Sándor
munkácsi püspököt, de még az angyali lelkületü Gojdics Pál eperjesi püspököt is s
mindezt ugy állitotta be, hogy ezeket neki a Pápa Őszentsége mondta igy. Förtelmes
volt. A gyülés befejezéseképen elkötelezte a jelenlevőket, hogy testületileg menjenek el Volosinhoz, az ukrán miniszterelnökhöz tisztelegni s megkérdezte: „melyik
maguk közül Bendász?” Jelentkeztem, felszólitott, hogy a tisztelgés után jelenjek
meg nála ad audientum verbum. A tisztelgésnél bejön Volosin titkára, Rohács s melegen érdeklődik, ott vagyok-e? Már csak azon gondolkodtam, hogy kellesz észrevétlenül kisuhannom ebből a farkasveremből. A nálamnál kétszer hatalmasabb Chira
Kornélhoz lapulva suhantam ki az eltávozáskor. Megjelentem a püspöknél. Tényleg
püspökünk nem volt, de egy ukrán agitátorral több. Megkérdezte nemzetiségemet.
Maga lehet magyar, de ukrán híveinek érdekében ukránná kell lennie. Én bár magyar
voltam eddig is, ruszin híveimmel ruszinul beszéltem és prédikáltam és mint ruszinoknak az érdekeit képviseltem eddig is és ezt fogom tenni a jövőben is. De a maga
hívei ukránok. Nagyon téved Excellenciád, mert az én híveim annyira nem ukránok,
hogy, ha egymást sértegetni akarván, azt mondják valakire: „ты украинец”, az a
legnagyobb sértésszámba megy és ők „ukrán” alatt minden rossznak a legfelsőbb
fokát értik. Ez a maga hibája, ezt maga verte beléjük, ezt mind jóvá kell tennie és
ukrán szellemben nevelnie híveit s mindenekelőtt a szicsgárdát fogja megalakitani
parókiája területén. Ezt én kereken megtagadom s most kérdem: mint katolikus püspöknek van e valami közölni valója velem? Egyéb közölni valóm nincs, de az előbb
mondottakat, saját érdekében szívére kötöm. Ezzel távoztam. Ezek után is többizben
idézett maga elé a püspök. A polgári hatóságok állandóan zaklatták s különösen az
bosszantotta őket, hogy nem tudják parókiám területén megalakitani a szicsgárdát.
Amikor Dr. Minya Lajos lett a püspöki irodaigazgató, sok, az ukrán minisztériumból
jött és reám vonatkozó íratot semmisitett meg, de egy része a püspök kezébe került.
A végén is a püspök felszólitott, adjam be kérvényemet áthelyezésem iránt, mert a
polgári hatóságok ezt kivánják. Akkor volt Alsódomonya (Ung vm) üresedésben.
Beleegyeztem, abban az esetben, ha Alsódomonyát nekem adja, t. i. az teljesen az
akkori magyar határon feküdt s reméltem, hogy a határkiigazitásnál Magyarországhoz [pag. 40.] kerül, vagy legrosszabb esetben könnyebben átsétálhatok a határon. A
püspök ezt azonban kereken megtagadta azzal, hogy már másnak igérte (Szabó Andor kapta meg), de tervemet is megsejtette, mert mondta is, hogy ott én sokáig ugy
sem lennék, mert átszöknék Magyarországra. Erre már én jelentettem ki kereken,
hogy sehová nem megyek Taracujfaluból s ne feledje el, hogy én parókus vagyok,
tehát egy akaratom ellenére történő áthelyezésem esetében egész a római Szentszékig viszem az ügyet, mert én semmiféle kánonikus vétséget nem követtem el. Ezután
Reseteló, a titkár vette kezébe az ügyet s maga tanitgatta tanitóságomat, milyenek is
azok a kánonikus vétségek. Ezek azonban tulsózták a dolgot, mert olyan dolgokat
jelentettek, amelyeket még a legnagyobb gyülölet sem tudott velük elhitetni, pld.
fürdődreszben járok a hittanórákra, cigarettázom a templomban stb. Ezen sikerte- 41 -

lenség után, legalább a kerületi esperességet akarták kivenni kezemből s Szakács
Péter tarackrasznai lelkész, buzgó ukrán személyében az utódomat is kijelölték már,
de ez mind dugába dőlt a történelmi események gyors pergése következtében. Az
egyházi fórumok is igy intézték a dolgokat s igy elképzelhető helyzetem a polgári
hatóságokkal szemben.
Híveim, látva helyzetemet az új körülmények között, testőrséget szerveztek
részemre. Állandóan, éjjel-nappal 2. ember tartózkodott a parókián, tudtára adták a
híveknek, hogy a mi harangjainknak félreverése nem tüzet jelent, hanem azt, hogy a
papnak bántódása van, tehát rögtön gyülekezzenek a parókián s széltében-hosszában
hirdették, hogy aki a mi papunkat bántalmazni meri, vér fog ott folyni. Igy folytak
a napok csendesen, de én a falu határát csak ritkán hagytam el. Igaz, hogy az első
bécsi döntés után, – amikor nepszámlálásról beszéltek – 11. községben megszerveztem a visszacsatolási akciót, az erre vonatkozó kérvényeket aláírásokkal és részben
pecsettel is ellátva eljuttattam az ungvári lengyel konzulátusra. Ebben az időben még
elég szabadon mozogtam, de amikor a magyar rádió – elég tapintatlanul – bemondta
azon községek neveit, amelyek kérték a Magyarországhoz való csatolásukat, az ukrán hatóságok valóságos vadászatot rendeltek utánam. Ebben az időben Tindira Ernő
técsői róm.-kat. plébános járt fel hozzám mint összekötő, köztem és Dr. Hápka Péter
között. Tindirát tulajdonképen azért is tartóztatták le az ukrán hatóságok, mert velem
érintkezve gyanussá vált. (1674).
Otthon nem mertek letartóztatni a már feljebb vázolt okoknál fogva, de ugy
fogtak ki rajtam, hogy az újonnan kinevezett püspök által behivattak Husztra és
ezen utam alkalmával, amikor Taracközön kiszállottam a kisvonatból, 1938. dec.
7.-én letartóztattak. Nem állitom, hogy a püspöknek tudomása volt az ukránok hátsó
gondolatáról. Técsőre kisértek, ahol különösen a visszacsatolási akcióról vallattak.
Semmiről semmit nem akartam tudni. Felhozták az ukránok ellen elkövetett minden
eddigi „bünömet”, gyülöletemet stb. Én bizonyitottam, hogy senkit nem gyülölök
s nekem semmiféle harcom nem volt az ukránokkal, csupán az ateista és katolikus
ellenes tanitósággal stb. Végül is Kalenyuk Péter, ak [pag. 41.] kori técsői főszolgabiró, régi ismerősöm és iskolatársam Máramarosszigetről, vetett véget a dolognak,
akinek közbenjárására, dec. 10.-én szabadon bocsátottak. Amikor a püspöknek később ezért szemrehányást tettem, mosta a kezét s állitólag az ő intervenciójára történt
elbocsátásom.
Hogy munkámat ellensulyozzák, a helybeli tanitóságot majdnem kizárólag
ukrán emingrásokkal váltották fel. Magukból, a kommunistákból és a szociáldemokratákból alakitották meg a „szicsgárdát”, amelynek tagjai, 2. hívemet kivéve,
a görögkeletiekből toborzódott. Összeköttetésbe léptek Reseteló, püspöki titkárral,
aki állitólag azt mondta nekik, hogy csinálhatnak velem amit akarnak és kitanitotta
őket arra, amit meg is tettek később. Erre a biztatásra, 1939. januárjában a szicsgárda
küldöttsége megjelent nálam és elkötelezett, hogy egy héten belül hagyjam el a községet, mert ellenkező esetben nem felelnek életemért. Erre nem reagáltam s akkor
kapumra egy akasztott papot ábrázoló képet szegeztek ilyen felírással: igy fogsz te
is lógni magyar kutya. A szicsgárda vezetője, az ukrán emigráns tanitó, Kusnyirenkó
állandóan arra buzditotta a lakosságot, hogy tegyenek el láb alól. Látva tehetetlensé- 42 -

güket velem szemben s félve az esetleges vérontástól, bántalmazni nem mertek, sőt
a szicsgárdisták egynémelyike szánva-bánva eddigi cselekedeteit, kezdték nekem
elmondani, mit főztek ellenem, mit mondott nekik Reseteló, milyen tanácsokat adott
Kusnyirenkó stb. (pld. Prodánec Vaszily mihályiska). Cselhez folyamodtak s az ukrán „vezérkart” kérték fel elhurcolásomra. A terv szerint, ezek barátságos látogatást
tesznek nálam, berugatnak és ilyen állapotban autójukban észrevétlenül elcipelnek.
Ennek febr. 8.-án kellett volna megtörténnie, de hála Horváth Jenő nyéresházai tanitónak és Román György nyéresházai paptársamnak, akik erről értesitettek, ezen
tervük is dugába dőlt. (1674).
A választások (febr. 12) teljesen bolseviki metódus szerint mentek, t. i. csak
egy szavazó-cédula volt s azt is terror alatt muszáj volt az urnába dobni. Kétségtelen,
hogy ilyen metódussal a „teljes siker” jegyében zajlottak le s ennek örömére elrendelték az ukrán zászló kitüzését és a harangozást. Kellemetlen helyzetben voltam.
A templom kulcsa a parókián állott, a sizmatikusok már elharangozták a magukét
és a zászlót is kitüzték. Jönnek hozzám a kulcsért s kérdik, miért nem harangoznak
nálunk. Mert én nem tudok róla, hogy valami ünnep volna, vagy valami szertartásra
kellene összehivni a hivőket. De el van rendelve. Én a püspökömtől nem kaptam
semmiféle rendelkezést erre vonatkozólag s máskülönben is, aki elrendelte, harangozzón az. Kérdik: hol a kulcs. Rámutatok, ott van és aki „legénynek” érzi magát,
vegye el. Gondolkodnak és kulcs nélkül távoznak. Közben a rádió bemondja azt a
szomoru hirt, hogy Őszentsége XI. Pius pápa meghalt. Igy lett az ukrán zászló helyett a gyászlobogó kitüzve ugy a templomra, mint a parókiális lakra (1674).
1939. márc. 16-án az ukránok elrendelték az általános mozgósitást. A magyar rádióleadásokból tudtam a helyzetet, amelyet híveimmel is közöltem, amelynek következményeképen Taracujfaluból egy lélek sem vonult be. Ezért az ukrán
emig[pag. 42.]ránsok halálra kerestek. Eltüntem, de délután már ők menekültek fejvesztetten. A terror megszünt s megalakitottam a nemzetőrséget és még azon éjjel
feltartóztattunk egy kb. 600. emberből álló menekülő szicsalakulatot, amely teljes
felszereléssel, gránátokkal és gépfegyverekkel is ellátva a hegyeken keresztül Románia felé igyekezett. Ők nem ismerték a mi létszámunkat, de én hamar átlátva,
hogy mi huzhatjuk a rövidebbet, „szabad elvonulást” engedélyeztünk. A fent elsorolt
dolgokra vonatkozólag az 1674. sz. iratai is emlitést tesznek.
Retorzióval nem éltem s a magyarok bejövetele után senkit nem engedtem
bántalmazni, bár a csendőrség listáján 18. szicsák neve szerepelt, akik nem is voltak az én hiveim és sok kellemetlen percet szereztek nekem „uralmuk” ideje alatt.
Ezekre vonatkozólag részletek találhatók „Feljegyzéseim fogságom idejéből” cimü
mellékletben (XLVI).
Taracujfalusi müködésemnek egész ideje alatt, tehát 1928–1941. oldallagosan
adminisztráltam a 8. km.-re fekvő Széleslonkát is. Ez egy teljesen a sizmára átpártolt
hitközség volt, ahol elrabolták a templomot és a többi egyházi vagyont is. Amikor
1928-ban átvettem, a templom már biróságilag vissza volt adva a gör. kat. egyháznak, de teljesen ki volt rabolva s a parókiális laknak már csak romjai maradtak meg.
De a legszomorubb helyzet az volt, hogy a hivők száma 1. (szóval: egy) volt. Táncsinec Illés volt ez a hős és hitvalló s valóban az volt, mert egy ilyen megvadult
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községben és olyan terror mellett, amilyen ott volt a sizmatikusok részérők, valóban
csak hős és hitvalló tehette meg. Még a családja sem mert templomba járni. Minden
harmadik vasárnap jártam oda misézni, valamint templomünnepre (Nagyboldogaszszony), Karácsony és Husvét vigiliáján és harmadnapján. A simzatikusok engem is
terrorizáltak, kövekkel dobáltak meg, észre sem akartam venni, felboritottak szekerestől együtt, oda sem hederitettem. Egy alkalommal, amikor husvét vigiliájára,
az éjféli szertartás végzésére készültem, a széleslonkai zsidók jelentek meg nálam
és kérve-kértek ne menjek, mert hallották, hogy az éj leple alatt akarnak lelőni a
sizmatikusok; én nem tágitottam és valóban azon éjjel lövöldöztek is utánam. De én
rendületlenül jártam s eleinte az egy hivőnek, aki egy személyben kántor, harangozó
és hivő is volt, végeztem a szertartásokat. Majd kezdtem magammal vinni a bátrabb
taracujfalusiakat is s lassan kezdett engedni a jég. Előbb a Táncsinec családja, amely
elég népes volt s később mások is nekibátorodtak s kezdtek templomba járni. A sizmatikusok látva, hogy nem azok közül való vagyok, akik Beszarábiában születtek,
kezdtek felhagyni terrorizálásommal. Végeredményben, 1941-ben 256 lélekből álló
hitközséget adtam át utódomnak Széleslonkán.
Más javadalmat 1939-ig nem kértem. Kossey Tódornak kanonokká történt
kinevezése után, 1934-ben, maga a püspök szólitott fel, hogy adjam be kérvényemet
Dombóra (Máramaros vm. Dubovoje), amit én a parókiális lak rozoga és egészségtelen voltá[pag. 43.]ra való hivatkozással visszautasitottam. Először a már emlitett
Alsódomonyát kértem, az ott vázolt okokból és eredménnyel. Ugyancsak 1939-ben
és az ukrán püspöktől kérvényeztem Szolyvát (Bereg vm. Свалява) csupán azért,
hogy lássa, hogy én menni akarok Taracujfaluból, de nem akárhová. Eleve tudtam,
hogy Szolyvát nem kapom meg, lévén az exponált hely az ukránok alatt, gimnáziummal stb. Szolyvát akkor Vaszkó György alsókőrösmezői pap kapta meg, aki
exponált ukrán volt, de a magyarok bejövetele után kinevezése annulálva lett és
konkurzus nélkül Tóth Elek ujdávidházi pappal töltötték be. Husztot kértem 1940ben. Husztnak csak nyolc kérvényezője volt és ezek között én voltam a legifjabb.
Kérvényemet Murányi Miklós, püspöki titkár felszólitására adtam be, nem remélve
azonban semmit s igy egy lépést sem tettem saját érdekemben, nem remélve még azt
sem, hogy a hármas-jelölésbe beleeshetem. Az 1675. sz. alatti két melléklet 2. levele,
amely Ortutay Jenő által van írva Kádár Györgynének és Kádár György által nekem,
bizonyitéka annak, hogy mások többet tettek ebben az ügyben mint én, persze önző
célból. Kádár mindenáron kerületi esperes szeretett volna lenni s mindent megtett,
hogy én kerüljek el a dombói esperesi kerületből. Ezzel magyarázandó buzgosága.
Csak post festum, a Ruszinkó Miklós kinevezése után tudtam meg, hogy a püspök, a
hármas-jelölésben engem is felterjesztett a Földmüvelésügyi Miniszterhez, mint patrónushoz. Igaz, a harmadik helyen, Ruszinkó Miklós és Iváncsó István után. (1675).
Huszt betöltése után, Técsőn találkoztam a püspökkel, aki mintegy kezét mosva ezeket mondta palam et publice, mintegy 15. paptársam előtt: „ugy látom te haragszol,
hogy nem neked adtam Husztot, de nekem más tervem van veled, én Técsőt szántam
neked a máramarosi főesperességgel, majd annak idején.” Kellemetlen volt a helyzet
már csak azért is, mert a házigazda, Egressy János jelenlétében volt ez mondva, de
azért is, mert a püspök mintegy tisztázza magát előttem, gyerek-ember előtt. Any- 44 -

nyit válaszoltam, hogy én Taracujfalut, mint javadalmat, nem cserélem Técsőért, ha
nem is jobb, de nem is sokkal rosszabb s igy cseberből-vederbe öntenék; ami pedig a főesperességet illeti, nagyravágyó soha nem voltam s vannak arra érdemesebb
egyének is. Végül, 1941.-ben beadtam kérvényemet a felsőveresmarti javadalomra.
Ennek a javadalomnak 27. kérvényezője volt, szintén többnyire idősebbek nálam.
Ezek közül 22-re még emlékszem: Iváncsó Gyula id., Fankovics Endre, Verbjescsuk
István, Bácskai Antal, Gorzó István, Pajkossy Jenő, Medveczky András, Szopkó János, Lengyel János id, Gyurkó Gyula, Németh János, Szoták Miklós, Mihálka Péter,
Mikuláninecz Gyula, Pohorilyák Péter, Sztaninecz György, Egressy György, Vaszkó, György, Fesztóry István, Markovics Tibor, Baltovics Bertalan és én. Március
második felében, megjelentem audiencián a püspöknél. Várakozom soromra. Kijön
a püspök a várakozóterembe, végignéz a kb. 15–20. várakozón s bár én voltam az
utolsó érkező, engem szólit be magához. Velem egyidejüleg a titkár is bejön és átad
egy táviratot a püspöknek. A távirat elolvasása után, hozzám fordulva mondja: látod,
milyen nehéz a püspök helyzete, püspöktársam, Takács amerikai püspök kéri, hogy
sógorát, Medveczky Andrást nevezzem ki Felsőveres [pag. 44.] martra és tudom,
hogy oda nem megfelelő, most mit csináljak. Tessék rögtön betölteni és igy a távirat
későn érkezett, válaszolom én. De kivel, amikor 27.-en kéritek. Nehéz a püspök
helyzete. Láttad a várakozók között Némethnét, tegnap maga Németh volt s minden
nap a nyakamon ülnek és még hozzá Teleki Mihály gróf, földmüvelésügyi miniszter
a protektora, aki haragszik is már, hogy Husztot nem neki adtam. Fankovicsot a
helybeli esperest, Ugocsa vármegye főispánja, alispánja és az egész közigazgatási
apparátus protezsálja, de kéri Iváncsó Gyula, a verécei is és mit csináljak Pajkossyval, a csongovaival, aki még ma is első parókiáján ül, Szopkóról, Gyurkóról, Szotákról, Mikulánineczről, Baltovicsról már nem is beszélek. A felsőveresmarti egyház
ugy anyagilag, mint lelkiekben nagyon el van hanyagolva, oda olyan pap kell, aki
képes ezeket rendbehozni. Már a rostálást megcsináltam, de hármatok közül, kinek adjam, Pajkossynak, Némethnek vagy neked? Én mosolyogva válaszolom: hát
csakis nekem. Elmosolyodik a püspök naiv őszinteségemen és folytatja: hát én is
téged tartalak a legalkalmasabbnak és azonkivül, tudod, hogy sok nézeteltérés és
neheztelés van köztem és kormányzói biztos, Kozma között, s képzeld Felsőveresmartra vonatkozólag nézeteink megegyeznek, mert ha nem tudnád, tudd meg, hogy
a te protektorod, Kozma Miklós, Kárpátalja kormányzója. Mondtam is neki, hála
Istennek, hogy már egyszer a mi nézetünk is egyezik. Ezután tudtomra adta, hogy
missziónáriusokat küld ki hozzám és a misszió megtartása után közli velem elhatározását. A missziónáriusok, Legeza Tivadar és Hám Jób bazilita atyák személyében
meg is jelentek. A misszió alatt megjelenik az uglyai Medveczky Sándor azzal, hogy
a püspök küldte, nézze meg a javadalmat s ő lett utódom is Taracujfaluban; de megjelenik Egressy János técsői főesperes is a püspök rendeletével, hogy vegye át tőlem
a parókiát és szólitson fel, hogy ápr. 1-én vegyem át a felsőveresmarti javadalmat.
Igy, vasár- vagy ünnepnap már nem esvén közbe, a misszionáriusok bucsuztattak el
taracujfalusi hiveimtől.
Taracujfalusi papimüködésemet igy összegezhetem: visszatéritettem a sizmatikusokból 800. lelken felül, rászoktattam a hivőket husvéti gyónásuk pontos tel- 45 -

jesitésére ugy, hogy már csak 20–25. hagyta el azt évente különböző okok miatt, a
templomlátogatás vasár- és ünnepnapokon 90 %-os volt, az átlényegülés alatti térdeplés 100 %-os, megszüntettem a templomban az addig oly gyakran előforduló
elsőhelyekért való dulakodást. A hittanórákat pontosan és lelkiismeretesen tartottam
meg, még a távolfekvő tiszolói iskolában is. Első szt. gyónáshoz előzőleg minden
gyereket előkészitettem. Felépitettem egy félmillióba kerülő templomot és egy ﬁllér
adósságot nem hagytam a hitközségre. Alaposan megrenováltattam ugy a parókiális
lakot, mint az iskola épületét. A parókia melléképületeit majdnem újonnan felépittettem és a lejtős parókiális udvart leplaniroztattam, betonfalat huzatva, amely némely
helyen 2. m. magasságot is elért. A templomot és parókiát körülkerittettem 2. m.
magas deszkakeritéssel, amely még ma, 1955.-ben is fennáll. Taracujfalusi müködésem emlékeképen letettem egy 100-pengős misealapitványt a Taracujfaluban müködő elődeim [pag. 45.] lelkinyugalmáért (1681). Egyes momentumok ebből a korból
találhatók még „Feljegyzéseim fogságom idejéből” másolata, XLVI. sz. 50–59. és
68–70. oldalain azokban a párbeszédekben, amelyeket én folytattam le taracujfalusi
vádlóimmal a vizsgáló-csekista előtt és a biróságon. Taracujfalusi müködésem idejére eső és még megmaradt fényképeimet lásd XLII és XL – 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62. sz. alatt és egy ceruzarajzot
1937-ből XLV. sz. alatt, amelyett egy ott nyaraló cseh festőmüvész, Fiala Václáv
rajzolt. Az általam használt névjegyek magyar és ruszin változatát 1727. sz. alatt
mellékelem. (377).
Felsőveresmarti (Ugocsa vm. Великая-Копаня) müködésem kétféle, nyilvános és titkos. Nyilvános müködésem kezdődik kinevezésemmel, 1941. ápr. 1.-vel
(1676), amely megjelent a hivatalos körlevél 1941. évi III. számának 29. oldalán és
tart 1949. márc. 8-ig, amikor a Szovjetunió csekistái azt nekem betiltották. Egy, ugy
lelkiekben, mint anyagiakban teljesen elhanyagolt javadalmat vettem át. Igaz, elődöm, Vaszócsik Gusztáv, egy 80. év körüli aggastyán volt, aki amellett még nagyon
anyagias is volt.
A templomlátogatás majdnem a nullával volt egyenlő, majdnem üres templomban végeztem a szertartásokat, s ami a legfeltünőbb, gyereket a templomban látni
nem lehetett. A templombajárók is egyáltalában nem ugy viselkedtek ott, amint illik.
Átlényegülés és áldozás alatt nem álltak térdre, majdnem fennhangon beszélgettek,
nevetgéltek, ki-be jártak, a férﬁak zsebre dugott kézzel, szétterpesztett lábakkal, egészen korcsmai módon vettek részt a szertartásokon. Husvéti gyónását legfeljebb a
hivők fele végezte el s a gyakori gyónásról szó sem lehetett. Az iskolásgyerekek
a hittanban teljesen tudatlanok. A szektáriánizmus gyors terjedésben volt. Anyagiakban az egyház ügyei szintén elhanyagolt állapotban voltak. Az egyház pénze,
kb. 50.000. pengő (1.kg. cukor ára, 1. pengő) kintlevősége volt kölcsön alakjában,
amely kölcsönt visszaﬁzetni senki nem is gondolta. Voltak 20–25. éve adósak, akik
ezen idő alatt még fülük botját sem mozgatták meg. Az egyház földjei haszonbérben
voltak s egyesek már ugy rendelkeztek ezen földekkel mint sajátjukkal, pld. leányaiknak hozományképen adták stb. Az egyház anyagi ügyeivel kapcsolatban a hivők
háromnegyed része érdekelve volt s erős kézzel belenyulni annyit jelentett, mint a
hivők háromnegyed részét magad ellen hangolni. De tenni kellett valamit s ugy ha- 46 -

tároztam, hogy 1. év leforgása alatt s egyidejüleg ugy lelkiekben, mint anyagiakban
rendet teremtek, bár tudtam, milyen gyülöletet ébresztek fel hiveimben magam iránt.
Nem egyenkint és egymásutánban hozom rendbe az ügyeket, mert igy évekig eltart
és állandó surlódás lesz köztem és hiveim között.
Betiltottam minden további kölcsönözést az egyházkasszából mindaddig,
amig minden adós nem rendezi ügyét, t. i. semmiféle írás nem volt az adósságról.
Amikor rendezték s írás volt már kézben, elköteleztem az adósokat félévenkint újból
rendezni ügyüket, amit csak a tőke 10.%-ának és a kamatnak leﬁzetése után tettünk
meg s igy 5. év leforgása alatt kiﬁzette adósságát. Minden haszonbérlővel külön-külön haszonbérleti szerződést kötöttünk, amelynek betartását ellenőriztük és be nem
tartás esetén felmondtuk a szerző [pag. 46.] dést. Lelkiekben mindenekelőtt a rendes templomlátogatásra szoktattam híveimet, prédikációimban a vasár- és ünnepnapi
kötelező miselátogatást emelve ki. A felnőttek már rendszeresen jártak, de gyereket
csak gyéren lehetett látni. Azzal okadatolták, hogy a templom kicsi, s ha gyermekeiket is elhozzák, nem férnek el. Ezen ugy segitettem, hogy engedélyt kértem vasár- és
ünnepnaponkint 2. szentmise végzésére (bináció) s a következő 1941/42. tanévtől
az iskolások és leventék részére külön diákmiséket tartottam (1677). Ez nehezen
ment, amig a szülőket és gyerekeket betörtem. Az első félévben 25–30. gyerek járt.
Közben a szülőket a templomban, a gyerekeket az iskolában oktatom, kérem, már
fenyegetem is, de semmi foganatja. Bejelentettem, hogy minden gyereket, aki rendszeresen nem jár templomba, hittanból elbuktatom. Nevettek ezen, sőt olyan hangokat is hallottam a szülők részéről: majd megunja és abban hagyja a diákmiséket,
ha látni fogja, hogy mi a gyermekeinket nem küldjük. Az első félévben hittanból
273. gyereket buktattam meg. Ez fellenditette a templombajáró gyerekek számát kb.
150.-re. Évvégén még kb. 100. gyermeket buktattam meg s a magyar iskolatörvények szerint, aki hittanból megbukott, osztályismétlésre volt utalva, még ha színjeles
is a többi tantárgyból. Most már a szülők jártak hozzám, kérve-könyörögve. Késő,
egész éven át kértelek benneteket, de ti nevettetek. A következő tanévtől százszazalékos volt a gyerekek templombajárása. Az iskolában gyülekeztek, ott névsorolvasás
volt, párba állitva magam vezettem őket a templomba. A diákmiséket a gyerekek
énekelték végig s milyen megható is volt az, amikor 500. gyermekhang megszólalt.
Amikor a szülők ezt látták és hallották, annyira megnyerte tetszésüket, hogy még a
Szovjet időben is ragaszkodtak hozzá, amikor pedig ez szigoruan tiltva volt és sok
kellemetlenségem is volt belőle, de nyilvános müködésem utolsó napjáig végeztem
ezen diákmiséket. Rászoktattam a hivőket a templomban való helyes viselkedésre,
térdeplésre stb., husvéti gyónásuk elvégzésére sőt már a gyakori gyónás is szépen
haladt előre. A hittantanitást a leglelkiismeretesebben végeztem, bár ez nagyon terhes volt, mert egyházmegyénkben egyike voltam a legtöbbet katekizáló papoknak.
Igy a hivatalos körlevél 1942 évi VI. sz. 34. old. tanusága szerint az 1941/42. tanévben 854. órát adtam le és 560 km. utat tettem meg és az 1943. évi VI. sz. 41. old.
szerint az 1942/43. tanévben 860 óra és 368. km. ut van feltüntetve (1679).
Egy év leforgása alatt a javadalom lelki és anyagi ügyeit rendeztem ugyan, de
az eredmény az volt, hogy hiveim gyülöltek. Ugy is mondhatom, hogy az első évben
inkább rendőr voltam mint pap. Egy év eltelte után kezdtem pap lenni. Azzal kezd- 47 -

tem, hogy 1942. nagybőjtjében missziót tartottam, amelyet Chira Sándor kanonok
és Legeza István tartottak. Hamarosan megismertek mint papot is, s látták, hogy az
eddigieket nem saját, hanem az ő érdekükben tettem. Az új rend és pontosság annyira megtetszett nekik, hogy 1943.-ban azzal a kéréssel fordultak hozzám, venném át
a politikai község vezetését is, mert ők azt akarják, hogy a község zilált ügyei is ugy
rendbehozassanak, mint az egyházéi.
[pag. 47.] Ezt természetesen megtagadtam, de ők nem tágítottak. Egész a Kárpátaljai Kormányzói Biztos elé vitték a dolgot, aki mindenárom el akarta fogadtatni
velem a községi kormánybiztosságot. Csak ugy tudtam megszabadulni ettől, hogy
a püspököt kértem fel segitségül, aki a Codexre hivatkozva, mint a papi állással
összeférhetetlen hivatalt, nem engedélyezte. Müködésem első éve után, a kerületi esperes és főesperes is elismeréssel vannak munkámról (1678). Ugy híveimmel,
mint a helybeli intelligenciával nemcsak a legnagyobb egyetértésben, de szeretetben
éltem. Sem mint papnak, sem mint személynek félreértéseim és összekoccanásaim
velük soha nem voltak.
Felsőveresmarti híveim 1943.-ban egy addig általuk nem látott egyházi szertartásnak voltak szemtanui. Április 4.-én kereszteltem 9. taracujfalusi felnőtt egyént,
akik addig szektáriánusok voltak (1680).
Bár háborús időben éltünk, mondhatjuk, hogy élelmiszerekben hiányt nem
szenvedtünk. A ruházati cikkekről azonban ezt nem állithatom, habár ez sem volt
kétségbeejtő, csak nagyon divatozni nem lehetett. Vonatkozik ez nemcsak reám, de
általában az egész lakosságra. A háború nyomai csak abban nyilvánultak, hogy a
férﬁlakosság legnagyobb része nem volt itthon s mivel a község a főut mentén feküdt, gyakoriak voltak a katonai felvonulások és beszállásolások, de ez csak 1944.
áprilisától kezdődött, amikor a front közeledett hozzánk. Azt sem mondhatjuk, hogy
légitámadásnak lettünk volna kitéve, mert az is csak egy alkalommal történt meg,
hogy a szovjet légitámadók bombái érintették községünk határait. Amikor 1944. juliusában Kárpátalja területén, a hadszintér közelségére való tekintettel, bevezették
a katonai közigazgatást, a huszti kirendeltség katonai közigazgatási parancsnokává, Báncs Emil alezredes lett kinevezve. Ezzel volt egy kellemetlenségem (1682),
amelynek leírását lásd „Feljegyzéseim fogságom idejéből” másolatában (XLVI. 72–
73. old.), és a Szovjet megszállás előtti utolsó idők egyes eseményeit, ha röviden is,
lásd ugyanott (XLVI. – 71. old.). Közvetlenül a bolsevikiek bejövetele előtti vasárnapon bejelentettem híveimnek, hogy bár nincsen reményem reá, hogy sokáig együtt
lehetek velük, mint a jó katona, őrhelyemet nem hagyom el, velük maradok jóban
rosszban és valóban mondtam azokat a dolgokat, amelyeket a sizmatikus Popovics
vallott ellenem elitéltetésem alkalmával (XLVI – 59. old.).
Mielőtt áttérnék a Szovjet alatti müködésemre, röviden megemlékezem még
egyházi és polgári kitűntetéseimről és funkcióimról.
Egyházi téren 1929-ben püspöki elismerésben és dicséretben részesültem (1691). Ugyanez megismétlődött 1933-ban is (1692), amelyet a hivatalos lap
„Душпастырь” 1933. évi 1. sz. 54. oldalán közöl és a 63. oldalon ezzel összefüggésben írja: „Въ мараморешской Новоселицѣ (пп. Нересниця, окр. Тячово)
навернулося изъ схизмы до гр. кат. Церкви въ г. 1932. 91. душъ. Сей радостный
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фактъ хвалить ревностну душпастырску дѣятельность о. Стефана Бендаса
мѣстного приходника.”7 Újból elismerésben részesültem püspökömtől 1934.-ben is
(1693). A dombói kerület esperesévé lettem kinevezve 1934. szeptemberében (1694),
tehát 6. éves pap koromban. Egyházmegyénk történetében ez az első eset, hogy ilyen
ﬁatal pap viselte ezt [pag. 48.] a funkciót. Ezt a funkciót viseltem mindaddig, amig
ennek a kerületnek papja voltam, azaz 1941. ápr. 1.-ig. Esperesi kinevezésem a hivatalos lap „Душпастырь” 1934. évi 9-10. számában a 199. oldalon jelent meg. 1936ban a veres-öv viselését engedélyezték (1695), ami a hivatalos lap „Душпастырь”
1936. évi 1. számában a 43. oldalon lett közölve. 1941.-ben az Egyházi Tribunális
judexévé, azaz bírájává lettem kinevezve az 1941. évi III. sz. hivatalos püspöki körlevél 23. oldalának bizonysága szerint.
Polgári kitüntetéseim és funkcióim sorrend szerint a következők: 1939-ben
Taracujfaluban a magyar nemzeti tanács elnökévé, a községi képviselőtestület tagjává neveztettem ki; a kassai rádióleadó felszólitott rádióelőadások tartására (1696),
1940-ben a Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség központi választmányának póttagjává (1697), a taracujfalusi Iskolánkivüli Népmüvelési Bizottság tagjává (1698),
a Máramarosi Növényegészségügyi Körzet helyi megbízottjává (1699), Taracujfaluban a Népszámlálás felülvizsgálójává, az Állami Iskolai Gondnokság elnökévé
(1700) neveztettem ki és meghivattam 1940. dec. 21-e a Kárpátaljai terület Kormányzói Biztosához ebédre (1701). Özv. Török Gáborné, Grodszki Mária gondnokává neveztettem ki (1702). A Máramarosi Közigazgatási Kirendeltség területén
(Máramaros és Ugocsa vm.) müködő tanitókat igazoló bizottság tagjává nevezett ki
a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter. Ezen bizottság müködésével kapcsolatos dolgokat az 1703. sz. alatti iratcsomóban gyüjtöttem össze. Budapest székesfőváros emlékéremmel tüntetett ki 1000. kárpátaljai egyént, közöttük engem is (1704 és „A”.).
1941-ben Felsőveresmart község képviselő-testületének tagjává neveztettem ki s az
maradtam a Szovjet megszállásig (1705). A helybeli kosárfonó elnökévé (1706) és a
gör. kat. ifjusági legényegyletek járási előadójává (1707), valamint az Iskolánkivüli Népmüvelési Bizottság elnökévé szintén 1941-ben lettem kinevezve. 1942-ben a
mezőgazdasági gép- állat- és legelőösszeírás felülvizsgálójává neveztek ki (1708) és
a „Nemzetvédelmi Kereszt”-tel lettem kitüntetve, amely minden más kitüntetés előtt
hordandó. Az ehhez szóló aktákat lásd 1674. sz. alatt, az Igazolványt 1709. sz. alatt,
a díszoklevelet XLIII. sz. alatt és magának a „Nemzetvédelmi Kereszt”-nek nagy,
közép és kispéldányát, lásd „B”. melléklet alatt. 1943.-ban a Közellátási Bizottság
tagjává (1710.), a Hitelszövetkezet igazgatósági tagjává (1711) neveztek ki és hivatalból elejétől fogva tagja voltam a Levente Bizottságnak (1712).
A magyar hadseregben mint tartalékos először 1939-ben a Huszton székelő
24. gyalogezred II. zászlóaljába voltam beosztva, majd 1940-ben áthelyezve a 8.
sz. honvéd helyőrségi kórház állományába, Kassa székhellyel. Ezen két alakulat
által kiállitott katonakönyvemet lásd 1713. sz. és ezenidőbeli többi katonai iratomat
1714. sz. alatt.
7

A szöveg fordítása: „A máramarosi Novoszelicán (up. – (utolsó posta – szerk.) Neresznice, Técsői járás) a skizmából 91 lélek tért vissza a gör. kath. egyházba 1932-ben. Ez az örömhír dicséri a helybeli parókus, Bendász István
atya odaadó lelkipásztori tevékenységét.” (ford.: Bendász Dániel)
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Életbiztositásom volt 3. Az elsőt 1928-ban kötöttem a „Duna-ÁltalánosBiztositó-Társaságnál” 20. évi időtartamra és 20.000 csehkoronára. Ezt a biztositásomat azonban 1931.-ben tőkésitettem (1715). A másodikat 1931.-ben kötöttem az
„Anker-Általános-Biztositó-Részvény-Társaságnál” 20. évi időtartamra és 30.000
csehkoronára. Ezen [pag. 49.] kötvényemet teljesen ki is ﬁzettem (1716). A harmadikat 1935-ben kötöttem a „Szlovák-Biztositó-Részvény-Társáságnál” 25. évi időtartamra és 5000 csehkoronára (1717).
1935.-ben vásároltam egy telket is egy kis házzal Taracujfaluban. A parókiális
lak mögött volt ez a telek. Végh Salamontól és feleségétől vásároltam 5000. csehkoronáért és nem 1000.-ért, amint az a szerződésben írva van. Ez az összeg csupán
az illetékﬁzetés kissebbitése végett lett igy beirva. Ezen telket 1942-ben eladtam
Jánkelovics Áncselnek, aki később kikeresztelkedett, Tomisinec Iván nevet vett fel
és ma is ott lakik (1718).
Csehszlovák honpolgárságomat 1930-ban kaptam meg (1719). Lelkigyakorlatokon négyszer voltam: 1931, 1934.-ben (lásd a XLII. sz. alatti csoportképet), 1937
és 1941-ben (1720). Megőrzés végett ide mellékelem a „Munkácsegyházmegyei
papi és papözvegyi gyámalap” Tagsági könyvemet (1721), a Duchnovics-olvasóköri
tagsági igazolványomat (1722), egy csehszlovák fegyvertartási engedélyt (1723) és
a magyar polgári személyi lapomat (1724). Felsőveresmarti müködésem idejéből, a
Szovjet uralom idejéig terjedő időszakból még megmaradt fényképeimet lásd a XL
– 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68 sz. alatt és a Máramarosszigeti piarista gimnáziumi
generális érettségi találkozón, 1943.-ban felvett 6. fényképet XLIV. sz. alatt.
Mielőtt áttérnék a Szovjet uralom alatti életem leírására, szükségesnek tartom
leszegezni, hogy Dudás Miklós hajdudorogi püspök és a mi egyházmegyénk akkori
apostoli adminisztrátora, 1944. augusztusában összehivta a máramarosi és ugocsai
papokat Husztra, ahol tanácsolta, hogy minden pap maradjon a helyén és megadta
mindazon utasitásokat és engedményeket, amelyeket a római Szentszék engedélyezett abban az esetben, ha a pap deportálva vagy fogságban van vagy katakomba
módszerrel kénytelen pasztorizálni. Ezen az összejövetelen én jegyzeteket készitettem, amely megmaradt (1725). Természetes, itt összefüggő egészet nem lehet találni,
hiszen ezek csak jegyzetek. Mellékelem még Serédi Jusztinián, biboros-hercegprimás felhívását is a katolikus papsághoz, amely a Nemzeti Ujság 1944. okt. 12-iki
számában jelent meg (1726).
A Szovjet megszállás után a papi müködés nagyon nehezen ment, s éppen
azért dupla erőt kellett kifejteni. A templomban a pasztorizáció még ment valahogy,
de a prédikációkkal nagyon óvatosnak kellett lenni, minden szóba belekötöttek és
félremagyarázták. A gyerekekhez vezető utat azonban teljesen elvágták. A hittantanitás tiltva volt a papnak az iskolában megjelenni nem lehetett. Egy privát épületet
béreltünk s a gyerekek tanitás után ide jártak hittanórára rendes órarendszerint és
osztályonkint. 1946-ben ezt is betiltották, s ekkor a templomban tartottam a hittanórákat, de 1947.-ben ezt is betiltották. A diákmiséket azonban, nyilvános papi
müködésem utolsó vasárnapjáig megtartottam és ezeken tartottam kateketikai beszédeket. Minden legkisebb állást betöltő személynek tiltva volt a templombajárás
és egyházi szertartások végeztetése, mint keresztelés, házasság stb. Mindezek dacára
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a templombajárás nőtt, valamint az áldozók száma is és a husvéti gyónásukat [pag.
50.] elvégzők száma is emelkedőben volt. A templom állami tulajdonba ment át és az
államnak, annak használatért horribilis összegeket kellett ﬁzetni, valamint a papnak
is, jövedelmi adó cimén. A hivők ezt is összeadták, sőt a reám, mint papra kivetett
adót is ők adták össze. 1945.-ben ugy az egyházi, mint a papi földeket elvették.
Nincstelenné lettem, de a hivők közadakozásból összeszedtek részemre, pld 1947.ben 445. kg. buzát, 511. kg. rozsot, 2395. kg. kukoricát és 148. kg. napraforgót;
1948.-ban 237. kg. buzát, 855. kg. rozsot, 1641. kg. kukoricát, 194. kg. napraforgót
és 10.q. szénát, mert már ebben az évben a kertet is elvették. Ezenkivül közmunkával bedolgozták azt a kb. 2. kat. hold földet, amelyet én használtam mint temetőt, a
„szilvás” nevü helyen. Ezt a temetőt már a Szovjet idejében hasittattam ki, részben,
mivel a temető már betelőben volt, másrészt pedig gondolva arra, hogy legalább igy
jussak némi földhöz.
Szemet szurt a Szovjet hatóságoknak kb. 4000. kötetből álló könyvtáram.
Előbb eltüntetve hazulról a Szovjet szempontból nem nagyon kivánatos könyveket,
felszólitottam a járási csekán dolgozó Gergely Vaszily nevü hívemet, vizsgálja át
könyvtáramat és adjon írást erről (1683). Ezen irással igazoltam magam letartóztatásomig, amikor a csekisták, egy tele teherautóval, velem együtt elszállitották könyvtáramat a nagyszöllősi járási csekára, ahol nagyobbára megsemmisitették könyveimet, nagyon kis részét adva vissza családomnak.
A Perényi-féle kastélyban, 1945.-ben „Muzeumot” alakitottak. A muzeum
anyaga nagyobbára a báró Perényi ottmaradt holmijaiból állott. A gyönyörü irattár
megmaradt részét kellett volna rendezni, de mivel az nagyobbára latin íratokból állott, nem tudtak saját soraikból embert találni. Igy történt, hogy engem kértek fel,
vállaljam az írattár rendezését. Én vállaltam, de csak ugy, hogy otthon dolgozom,
mivel parókiámat nem hagyhatom el huzamosabb időre. Hetenkint hétfőn egy bőrönd iratot vettem át és a következő hétfőn ezt rendezve átadtam és hoztam egy újabb
hétre valót. „Старший научный працівник” titulussal és 600. rubel havi ﬁzetéssel
dolgoztam ott 1945. szept. 1.-től 1946. jun. 30.-ig, amikor a múzeumot likvidálták.
Az utolsó 3. havi ﬁzetést soha nem kaptam meg (1684). Mivel a Perényiek voltak
Felsőveresmart földesurai, sok íratot és okmányt találtam. Felsőveresmartra vonatkozólag, amelyeről én másolatokat készitettem és amikor a múzeum igazgatójától,
Zavilla, volt gimn. tanártól megtudtam, hogy a likvidáció azt jelenti, hogy a múzeum
anyagát kiszállitják Oroszországba, a Felsőveresmartra vonatkozó fontosabb okmányokat magamhoz vettem. Ez volt az az íratcsomó, amelyet letartóztatásomkor a
cseka olyan diadallal vitt velem Ungvárra, abban a hiszemben, hogy az mind engem
kompromittáló irat.
Több alkalommal voltam kitéve a Szovjet ujságokban, persze soha nem dicsérőleg, hanem mint „a nép ellensége”. Sajnos, ezek a lappéldányok letartóztatásomkor elkallódtak, csupán egy maradt meg, ahol a tejbeszolgáltatás miatt támadnak és
azzal, hogy 3. tehenem lévén, csak egyet vallottam be a hatóságoknak. (1685).
[pag. 51.] Már 1947.-ben egy tehenet is nagy nehézségek árán voltam képes
tartani. Tudták ők ezt, de a papot támadni kellett.
A parókiális lak kiüritését már 1947-ben kezdték erős kézzel venni. Előbb
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ambulátórium részére akarták elvenni. Botos járási orvosfőnök 1947. okt. 12.-én a
helybeli orosz orvosnővel megjelent nálam és durva modorban elrendelték a parókiális lak azonnali kiüritését. Megtagadtam a téli időre való tekintettel. Ettől kezdve állandóan zaklattak és már-már kitettek az utcára. Majd 1948. őszén, amikor a
kolhoz megalakult, szept. 17.-én, 2. napos ultimátumot adtak a parókia kiüritésére.
Megtagadtam újból, követelve megfelelő lakás biztositását. Dec. 16-án már írásban
adtak 2. napos ultimátumot igazi szovjet-goromba módon (1686). A kijelölt napra
mindnyájan eltüntünk hazulról, becsukva azt. Meg is jelentek a kilakoltatók, sokáig
gondolkoztak, feltörjék-e a lakást. Végre is elmentek eredmény nélkül. A melléképületeket dec. 26.-án elvették és beköltöztették a kolhoz marháját. Minden erőlködésük
és gorombáskodásuk dacára, a parókiális lakból csak 1949. márc. 19.-én lakoltattak
ki, amikor már be volt tiltva nekem a paposkodás. Megjegyzem, én akkor nem voltam otthon, s igy kérdéses, hogy otthonlétemben megtették volna-e azt.
Az anyakönyveket, még az üres nyomtatványokat is, már 1947. máj. 30-án
kellett volna a polgári hatóságoknak beszolgáltatni. Megtagadtam azzal, hogy konstitució ellenes és nem az én tulajdonomat képezik, s igy azokkal nem rendelkezhetem. Teljes 2. évig tartott a huza-vona állandó harc között és csak 1949. május
elején adtam át azokat, de akkor is csak az 1853–1936. vezetett anyakönyveket. Az
1791–1852. ig terjedő 2. kötet nálam van és az 1937–1948.-ig szólók a községben
vándorolnak helyről-helyre.
A hitközség gondoskodni akart részemre lakásról, s igy adtam be 1948. novemberében egy kérvényt, háztelek kiutalása iránt. Feleségem neve alatt adtam be,
hogy esetleges elitéltetésem esetén el ne kobozhassák. Az általam kért telket ki is
utalták (1688). Volt egyházi telket kértem, amely „régi posta” név alatt volt ismeretes. Ivántsy Pál földbirtokos kb. 10. m3. termeskövet és 8. drb. vassint ajánlott
fel ingyenesen, de a forma kedvéért, hogy bele ne kössenek, adás-vételi szerződést
kellett kötni (1688). A hivők a követ el is szállitották a kijelölt helyre. Az egyház
432. eternit palatáblát és 63. tábla bádogot ugy biztositott részemre, hogy egy látszólagos licitáció levezetésével a palatáblát Csonka Mihály szverenyak, akkori milicista és a bádogot Pilip András volt kurátor vette meg, akiktől feleségem szintén
egy látszólagos adás-vételi szerződéssel vette. (1688). A többi anyag is félig-meddig
már biztositva volt közadakozásból, s már-már meg akartam kezdeni az épitkezést,
amikor letartóztattak. Elfogatásom után Kis Ferenc, községi titkár, a feleségemnek
kiutalt háztelket magának vette el és ott fel is épitkezett, sőt a már ottlevő terméskövet és vassineket is magának tartotta le, ami ellen a község lakossága felzudult s
igy feleségem azt eladta. A palatábla és bádog árából a hivők a cseka által elkobbzott
holmimat vették meg. A lát [pag. 52.] szat kedvéért butoromat és holmimat Bóra
Mihály Györgyé olenin vette meg, aki akkor a kooperátivánál dolgozott, ő tette le a
pénzt érte, majd átadta feleségemnek.
Értékesebb és féltettebb holmijaimat már 1949. februárjában elszállitottam
otthonról. Négy helyen volt elhelyezve. Ebből két helyet besugott a csekának Csépes
Vaszily bábinec, aki milicista volt. Besugta, hogy Pilip Pál pávliknál és bátyjánál
Pilip Ivánnál vannak a holmijaim. Ugy tudta meg, hogy azon éjjelen, amikor könyvtáramat szállitottam Pilip Ivánhoz, az utolsó szánnál leleplezett bennünket. Pilip Pál- 52 -

nál pedig bujkáltam, s igy sejtette, hogy ott is van holmim. A Pilip Pálnál levő holmit
letartóztatásom éjszakáján nagyjából elszállitották onnan, miután tudtul adta neki
házigazdám, Csonka András szverenyak, hogy a hely le van leplezve, s igy a cseka
onnan semmit nem vitt el. Ellenben a Pilip Ivánnál levő holmimat, tehát az összes
párnákat, olajfestményeket, gobelin-képeket, gyapju-szőnyegeket és pokrócokat, az
összes porcellán- én üvegnemüt, amely között volt egy komplet 24. személyes szervisz is, valamint az összes könyveimet, kivéve a Pilip Pálnál levő négy ládát, a cseka
elvitte és édes-keveset adott abból vissza családomnak (1690). A Lenyó Mihály igazgató-tanitónál és Német Ivánnál levő holmim megmaradt, de a már emlitett Csépes
Vaszily visszaemlékezett, hogy zongora is volt nálam a háznál, verte a nagydobot,
hogy hol van a zongora és mindenáron a községi klub részére akarta megszerezni. Ez
egy ﬁnom pianinó volt, amelyet én még 1935.-ben vettem és 12.000. csehkoronába
került. A zongorára csináltam Lenyónéval egy látszólagos szerződést, amely szerint
ő 6000. rubelért megvette azt (1689). Ezt azonban nem akarták elhinni, s igy családom kénytelen volt a pianinót éjnek idején elszállitani Felsőveresmartról, hogy a
hiénák kezébe ne kerüljön. Igy került a pianinó Katalin leányomhoz Sárosorosziba,
aki akkor ott tanitott, majd onnan anyósomhoz Beregszászba.
Egy alakja az aposztáziára való pressziónak az volt, hogy semmiféle munkát
nem adtak a hitehagyásra nem hajlandó papnak. Én is több helyen próbálkoztam
munkára elhelyezkedni, de mindenünnen azzal utasitottak el, hogy nekik tiltva van
volt görögkatolikus papot munkára felvenni. Végül is Lyách György huszti utmester szemethunyt és türte, hogy Fedoránics Mihály és Bilovár Mihály utkaparók és
hiveim mellett, mint napszámos dolgozzam. Amikor azonban a cseka ezt megtudta,
Lyáchot felelősségre vonta, aki, előzetes megegyezés szerint Bilovárra háritotta a
felelősséget. Bilovár arra hivatkozva, hogy neki senki nem tiltotta be, s igy, mivel
munkámmal meg van elégedve, továbbra is megtart napszámosnak. Végül is a cseka
parancsára elbocsátottak ebből az „állásból” is, ahol 1949. ápr. 1.-től, ápr. 24.-ig
voltam munkában. Munkakönyvem 1729. sz. alatt van.
Paszportomat, amely ideiglenes jellegü volt és évről-évre hosszabitották, miután betiltották nekem a további papi müködést, elvették tőlem azzal az okadatolással, hogy új paszportot [pag. 53.] adnak ki, valóban pedig azért, hogy szabadmozgásomban gátoljanak és ne tudjak eltünni hazulról, t.i. akkor lépten-nyomon igazolták
az embereket és paszport nélkül mozogni nem lehetett. Ebből a korból fényképeim
nincsenek, csupán a paszportra készült fényképeim közül az utolsó, amely 1949.-ben
közvetlenül letartóztatásom előtt készült (XL – 69. sz.)
Titkos pasztorizációmhoz, amelynek első fázisa 1949. mác. 8-tól letartóztatásomig, azaz 1949. máj. 27.-ig tartott, és amely XLVI. melléklet 26. oldalán van leírva, csak annyit teszek hozzá, hogy husvét éjjelén 32. házban voltam és 61. családnak
a pászkáját szenteltem meg. Husvéti gyónásukat 97.-en végezték el.
További életrajzom, vagyis az elfogatásomat közvetlenül megelőző és a fogságomban történt események 1950. év végéig, azaz két teljes év története részletesen
van leírva „Feljegyzéseim fogságom idejéből” címü mellékletben (XLVI) és ennek
folytatásaként lehet számitani „Hivatalosan és illegálisan (feketén) írt leveleim”et (XLVII), „Feleségemtől hivatalosan és illegálisan kapott levelek”-et (XLVIII)
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és „Gyermekeimtől és idegenektől hivatalosan és illegálisan kapott levelek”-et (XLIX).
Lágeri emléktárgyaim, fésüm, késem, mellkeresztem, különböző általam hordott számok
stb. L. sz. alatt találhatók és a lágerben általam használt 2. kehely „C.” jelzésü mellékletben. Fogságom idejéből van két ceruzarajz rólam, az egyik 1950-ből (LI), a másik pedig
1953-ból (LII), valamint egy olajfestményem 1953-ból (LIII). Van egy fényképem 1954.
májusából (XL – 71. sz.) és egy 1955. januárjában készült felszabadulási okmányaim és
paszportom részére (XL – 70. sz.).
Felszabadulásom rövid története, valamint hazautazásom és megérkezem
„Feljegyzéseim fogságom idejéből” másolata (XLVI) 142–151. oldalán van leírva.
Felszabadulási bizonylatom és paszportom az L. számu iratcsomóba fog kerülni annak idején, mivel jelenleg még szükségem van reájuk. Ebben az íratcsomóban van,
mint fogságommal összefüggő dolog, az a két vers, amelyet az alig 15. éves Tiszóczky Csaba, Géza barátom ﬁa írt fogságom és hazatérésem alkalmából. Ezt mint
kedves emléket tartom meg. Felszabadulás utáni fényképeim XL – 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78. sz. alatt találhatók, amelyeken még szakállosan vagyok levéve. Szakállomat
1955. február végén vágattam le.
Mielőtt áttérnék felszabadulásom utáni életem leirására, összegezem eddigi
irodalmi müködésemet. Sok cikkem jelent meg a „Недѣля” (53.o) hetilapban, nem
számitva azonban a polemikus cikkeket, ezekből csak 2. cikknek a nyoma maradt
meg (1730, 1731). Első nagyobb munkám „Taracujfalu története és krónikája” monograﬁai mű, amely kb 250–300. nyomtatott oldalt tett ki. Ez kézíratban volt meg,
és megtettem azt a könnyelmüséget, hogy Taracújfaluból való távozásomkor utódomnak, Medveczky Sándornak adtam át azzal, hogy kronológikus sorrendben azt
tovább vezesse. Nem csupán nem folytatta azt, hanem amikor a nyilvános katolikus
egyházüldözés megkezdődött, elégette, bár a Szovjet megszállás után többször kértem tőle annak nekem való átadását, amit ő mindig [pag. 54.] különböző okok felhozásával elodázott. Ezt 1934-ben írtam és azóta kronológikusan vezettem 1941.-ig.
Felsőveresmartra való áthelyezésem után, rögtön nekifogtam a község történetére vonatkozó adatok gyüjtéséhez és 1942-ben megírtam „Felsőveresmart község
krónikája, különös tekintettel az egyházra” címü második monograﬁkus művemet.
Akárcsak az előbbi, nyomdafestéket ez sem látott, de ennek kéziratát megmentettem.
Amig az előbbi teljesen homályban maradt a nyilvánosság előtt, erről a különböző
lapok és folyóiratok megemlékeztek. Ezek közül csak kettőt tudtam megmenteni; az
egyik a „Литературная Недѣля” folyóirat 1943. évi 19. számának 224–227. oldalán
jelent meg az én nevem alatt ugyan, de a cikket az én tudtom és beleegyezésem nélkül Dr. Sztripszky Hiador írta és közölte le (1732), aki hosszabb ideig tartózkodott
nálam és alaposan áttanulmányozta azt és mindezek dacára a cikkben vannak kitételek, amelyek a kéziratban nincsenek, s igy csakis a Sztripszky privát véleményei.
Neheztelésemnek is adtam kifejezést, amiért az én nevem alatt közölte, de ő azzal
tisztázta magát hogy a szerkesztőségben történt a tévedés. A másik a „Kárpáti Híradó” 1944. szept. 24.-iki számában jelent meg (1733). Ezeknek és más recenzióknak
alapján a Szovjet hatóságok is tudomást szereztek ezen kézíratomról és mindenáron
kézre szerették volna keriteni. Oly messzire mentek, hogy 10.000. rubelt is felajánlottak érte, amelyben Bóra Mihály Andrásé, akkori nagyszöllősi tanfelügyelő volt a
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közvetitő köztem és a hatóságok között. Én azonban jobbnak láttam letagadni létezését, jobban mondva azt mondtam, hogy megsemmisitettem azt. Ezt kettős okból
tettem, részben, mert a kommunizmusra és Szovjet uralomra, nem valami kecsegtető
dolgok voltak benne feljegyezve, s igy magam ellen szolgáltattam volna fegyvert
a kezükbe, részben pedig akkor már ismerve a Szovjet történelmi objektivitását és
tudományos módszereit, attól féltem, hogy nevem alatt olyan dolgot bocsátanak világgá, amitől magam is megíjedek. Ez a művem kézíratban a mai napig megvan.
1943-tól 1948-ig dolgoztam, jobban mondva szedegettem össze az adatokat
a püspöki irattárban, parókiák anyakönyvei- és írataiból, és sok más forrásból, a
„Munkácsi egyházmegyében valamikor is müködő papok rövid életrajza” című művemhez, amely 6000.-nél több papunk többé-kevésbé teljes életrajzát tartalmazza.
Ez teljes épségben máig megmaradt, csupán egy 50. oldalból álló füzet került a cseka kezébe, amely tele volt, még az illető pap listájára be nem vezetett adattal. Ezen
munkámmal szorosan összefügg, de különálló egészet képez „A munkácsi egyházmegye parókiái és az azokban müködő papok névsora a legrégibb időktől 1949.-ig”,
valamint „A munkácsi egyházmegye püspökei, kanonokjai, külhelynökei, főesperesei, kerületi esperesei, prodirektorai, teológiai tanárai, rektorai, spirituálisai, vicerektorai, praefektusai, püspöki titkárai, szentszéki jegyzői, fogalmazói, levéltárosai,
iktatói, háznagyai, alapkezelőségi pénztárosai és ellenőrei, karnagyai, tanitókepezdei tanárai stb.” című műveim is.
[pag. 55.] Ezen két utóbbi művem szintén megmenekült az enyészettől és
mind a három a mai napig megvan kézíratban.
1948-ban írtam meg „Az 1848/49.-iki magyar szabadságharc és a munkácsi
görögkatolikus egyházmegye.” című művemet, amely szintén a szerencsésebbek
közé tartozik, mert teljes épségben megmaradt.
Ezzel szemben örökre elveszett, mert a cseka kezébe került a kb. 60. nyomtatott oldalra terjedő „A görögkatolikus Vasvári Pál és Görög Demeter, a magyar
kis-Kossuth és kis-Szécsenyi.”, kb. 150. nyomtatott oldalra terjedő „A munkácsi
egyházmegye püspökeinek életrajza.”, a kb. 500. nyomtatott oldalra terjedő „A különböző eretnekségek és szekták eredete és tanai.” és a kb. 80. nyomtatott oldalra
terjedő „A szerzetesrendek rövid története” című műveim teljesen kész kézirata.
Irodalmi munkáim közé számitom ezen munkámat is „Bendász családfa és
családi krónika”-t, amelynek kb. 2000.-re terjedő mellékletét hosszú és költséges
munkával szedtem össze és ezen okmányok alapján állitottam azt össze. Sőt különálló egészet képez „Feljegyzéseim fogságom idejéből” cimü munkám is (XLVI).
Hazaérkezésem után, mindenekelőtt tisztába jöttem a helyzettel, mit tehetek
mint pap a lelkek üdvéért. Megtudtam, hogy arányitva a többi hitközségekhez, híveim szép számmal kitartottak katolikus hitük mellett, bár a cseka, a polgári hatóságok
és a magukról megfeledkezett és besizmált hivők részéről sokat kellett szenvedniök
és lenyelniök. Maga ez a körülmény arra késztetett, hogy bárminő áron is, de közöttük kell maradnom. Titkos pasztorizációm palástolására szükségem volt, bármilyen
állást elfoglalni. A lakosság, rögtön megérkezésem után felszólitott, hogy a kolhozban a számvevői (учетчик) állást vállaljam el, amire én hajlandó is voltam, de a
párt organizáció (a járási) vétót emelt ez ellen, kijelentve, hogy semmiféle állást
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nem adnak, hanem jelentkezzem szolgálattételre a právoszláv „püspöknél”, kihangsulyozva, hogy ők éhséggel is reá fognak engem arra kényszeriteni. Megértettem,
hogy a nyomás a hitehagyásra tovább tart. Próbálkoztam a kooperátivánál és egyebüt
is elhelyezkedni, az eredmény azonban az előbbihez hasonló volt. Városban talán el
tudtam volna ideiglenesen helyezkedni, de nekem most már az volt a fontos, hogy
Felsőveresmarton maradjak, kitartott híveim mellett. Nem volt tehát más hátra, mint
rokkantságomra hivatkozni, s igy anélkül, hogy a polgári hatóság részéről valaki is
belekapaszkodhatott volna munkanélküliségembe, megmaradtam Felsőveresmarton
híveim körében.
A pasztorizáció terén elsősorban megkereszteltem a még megkereszteletlen
gyermekeket, közöttük 5-6. éveseket is, rendeztem a házasságokat, bepecsételtem a
sírokat stb. Eleinte a lakásomon miséztem s igy készitettem elő a híveket a husvétra.
A pászkákat 6. helyen hordták össze és éjnek idején megszenteltem. Husvét után
megkezdtem a vasár- és ünnepnaponkinti házonkivüli misézéseket. Pontosan éjfélkor voltak a misék, felváltva különböző helyeken. Az egyes misék látogatottsága
20–50. között mozgott és csupán felnőttek jelentek meg, mert a gyerekek csacso
[pag. 56.] gásától óvakodni kellett. Mivel az elárulástól félni kellett, csak azokat
pasztorizáltam, akik az elmult 6. év alatt makulátlanul kitartottak, azaz a sizmatikusok szertartásaira egyáltalán nem jártak, velük semmiféle közösséget nem vállaltak.
Anyagi helyzetem nem volt rózsásnak mondható, de családommal nem is
éheztem. A hivők önkéntes adományából éltem, soha semmit nem kértem. Bóra
György volt kurátorom, 69. hsz. házát ingyenesen felajánlotta, ahová át is költöztem. Természetben kb. 3000. rub. értékü dolgot adtak a felsőveresmartiak és 1600.
rub értéküt a taracujfalusiak. Pénzbeli adomány volt 1400. rub. és a misékre adott
összeg kitett 4900. rubelt (ebből a taracujfalusiak 1970. rub.). Tehát a 11. hónapra
számitva, a természetben és pénzben kapott összeg kitett havi átlagos 995. rubelt. Ez
életemnek rövid története 1955. év végéig.
A következő 1956. év bizonyos változást hozott életembe. Munkához jutottam. A helyzet az volt, hogy bennünket, „rovottmultu papokat” csupán ﬁzikai munkára voltak hajlandók alkalmazni, és ha valaki közülünk, – ismerettsége vagy összekötetése révén hozzá is jutott szellemi munkához, ott csak addig türték meg, amig a
Párt és Cseka arról tudomást nem szerzett, aminek következménye rögtöni elbocsátás volt és a könyörületes vezetőség néha alaposan összeütötte a bokáját e miatt. Igy
én is hozzájuthattam volna szellemi munkához, – ha rövid időre is –, de nem akartam, hogy jóakaróimnak abból kellemetlenségeik legyenek. Most azonban, – ugy
mondhatom – a hatóság ajánlotta fel a szellemi munkát. A dolog ugy történt, hogy
a központi hatóságok (Moszkva, Kiev) felülvizsgálatot tartottak a „Kárpátontuli terület arhivum”-ában, ahová Kárpátaljai összes hivatalainak íratait hordták össze. A
felülvizsgáló bizottság megállapitása, hogy a magyar- és cseh-nyelvü íratok annyiramennyire rendezve vannak, de az arhivum legértékesebb anyaga, a XV–XIX. század
feléig terjedő időből, amely 90 %-ban latinnyelvü teljesen érintetlen állapotban van,
valamint a Bach-korszakbeli íratok is, amelyek német nyelvüek. Az arhivum igazgatója Miszjura (Мисюра) azzal tisztázta magát, hogy képtelen azt feldolgoztatni,
mivel a latin nyelvet Oroszországban majdnem senki nem bírja s itt Kárpátalján is
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többnyire csak a katólikus papok (római és görög szertartásu) tudják; arra vonatkozólag pedig utasitásuk van, hogy katolikus papokat nem vehetnek fel, és azonkivül
is a görögkatólikus papok, akik mint állásnélküliek számitásba jöhetnek, rovottmultuak, politikailag megbizhatatlanok s igy a jövőre vonatkozólag sem garantálhatja
ennek az anyagnak a feldolgozását. A bizottság határozata ugy hangzott, hogy ezen
esetben el kell tekinteni az általáson rendszabályoktól és ennek a munkának elvégzésére felvehetők a „rovottmultu görögkatólikus papok” is. Az arhivum Beregszász
városában, a régi börtön helyiségeiben volt elhelyezve. Azért Beregszászon, mert
Ungváron a területi gócpontban, nem volt erre alkalmas üres helyiség. Az arhivum
igazgatója először is a Beregszászon tartózkodó papjainkat szólitotta fel. Igy jutott
oda Vaszócsik Miklós és Szoták Miklós, majd ők engem is felszólitottak, majd Terbán Mihály is oda került. Részben a latin, de leginkább a németnyelvű íratok feldolgozására került oda két polgári személy is, Dr. Valla Jenő, a cseh megszállás alatt
Beregszász főügyésze, majd ügyvéd és Dr. Pálﬁ László volt főszolgabiró. Annyira
bizalmatlanok voltak velünk szemben, hogy az arhivum [pag. 57.] épületében nem
engedték meg nekünk a munkálkodást: elkülönitettek a régi vármegyeháza épületében, ahová áthozták a latin és német íratokat, de ott is állandó felügyelet alatt voltunk, azaz egy pillanatra nem hagytak egyedül, egy orosz állandóan velünk volt, ő
nyitotta és csukta is a helyiségét. Nem voltunk mi haviﬁzetésesek, csak szerződéses
viszony volt közöttünk. Munkakörünk: minden íratot átolvasni, megállapitani tartalmát s az orosz nyelven ráírni az írat boritólapjára. Egy-egy ilyen fejezetért 90. kopeket ﬁzettek, lemérték a feldolgozott anyagot és kilógramonkint (sic!) 3,50. rubelt
ﬁzettek érte. A szerződéses viszony azt jelentette, hogy ők bármikor felmondhattak
nekünk, munkakönyvet nem adtak, nyugdíjba nem volt beszámitható ez a munkaidő,
betegség esetére semmi segély vagy támogatás nem volt. Hihetetlen, de ez igy volt
1956-ban egy, magát a legszociálisabbnak hirdetett országban. Félhavonkint a mellékelt minta szerinti munkalap (наряд) alapján adtuk át a kész munkát (2297). Fizetésnek félhavonkint kellett lennie, de néha 3-4. hónapig egy kopeket sem láttunk.
De mindezt türtük, mert a mult már megtanitott, ezért is hálásak voltunk a sorsnak.
Éreztük, hogy kihasználnak bennünket, kihasználják nyomorunkat, nincstelenségünket, türtük és csak annyit szegeztünk le egymásközött: ime ez az igazi expluatáció.
Ne feledjük el, ha véletlenül egy szovjetember birta volna a latin nyelvet, ezen munkát havi 5000 rubelnél olcsóbban nem csinálta volna. Bármilyen hihetetlenül hangzik, de tény, hogy amikor Kievből lejött egy bizottság felülvizsgálni munkánkat, a
vezetőt levizsgáztattuk latinból (persze nem szószerint értve) s ugy sarokba szoritottuk, hogy kénytelen volt beismerni, hogy csak minden 10-ik szót érti, de büszkén
mondta, hogy a kievi vezetőségnél ő a legjobb latinista. Képzeljünk el 400–500. éves
elmosódott, kifakult, olvashatatlan hieroglifeket, mennyi időbe került annak kibogozása és ezt a munkát kilószámra ﬁzették. Igen! bármilyen hihetetlenül hangzik is,
a Szovjetunióban a tudományt kilószámra mérik. Annakidején, amikor olvastam a
volt belga követség tagjának, Joseph Douillet-nek „Moszkva álarc nélkül” (Pozsony
1931) c. könyvét és amelyben többek között azt írja: „Az egyes közigazgatási központok jelentéseit sulyuk szerint értékelik, igy a Dél-Ural-Truszt jelentése két pud
(kb. 32. kg.) volt, a moszkvai posztó truszté és a Jugostalé még sokkal több (37.
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old.), mosolyogtam, propagandának tartottam. És most meggyőződtem, hogy itt nem
csak a jelentéseket, de még a tudományos munkát is sulyra mérik. Feldolgoztuk a
Munkácsegyházmegyei görögkatólikus püspökség, Bereg- Ung- és Ugocsa vármegye, Beregszász város, Schönborn uradalom, báró Perényi stb. irattárait. A munkát
1956. február 15-én kezdtem el, de a munka befejezését nem értem meg ott, mert
a magyarországi felkelés elnyomása után engem harmadmagammal elbocsátottak
(dr. Pálﬁ, Terbán, én és már előzőleg Dr. Valla). Nem okadatolták meg hivatalosan
elbocsátásunkat, de az igazgató sopánkodott, hogy éppen legjobb munkaerőit kell
elbocsátania s elárulta, hogy a Cseka és Párt követeléseire kellett ezt megtennie.
Ez 1957. január 15.-én történt. Tehát az itt töltött 11. hónap alatt megírtam 11.287.
fejezetet amelynek sulya 1437. kg. volt. Keresetem pedig a jövedelmi adó levonása
után havonként a következő volt:

február 598-r.
május 1270-r. augusztus 1115-r.
március 1500-r. junius 1166-r. szeptember 1142-r.
április 1522-r. julius 1124-r. október 1513-r.

november 812-r.
december 1056-r.
január 141-r.

tehát összesen 12,959. rubel. p.13.).
Ezekután dr. Pálﬁval megkezdtük a kolhozok íratainak előkészitését az arhivumba való leadásra. Rendelet jelent meg, hogy a kolhozok írataikat [pag. 58.]
kötelesek leadni az arhivumba. Erre vonatkozólag előírás volt, hogy és miképen kell
az íratokat csoportositani. Ez egy olyan bonyolult dolog volt, hogy a kolhozok nem
voltak képesek ugy előkésziteni az íratokat, hogy az arhivum elfogadja azt tőlük.
Mi Pálﬁval nekiültünk a rendelet alapos áttanulmányozásához és kezdtük felvállalni
ezen íratok előkészitését. Sajnos, csak hét kolhoz íratait rendeztük, és pedig: Csoma,
Badalló, Vári, Felsőveresmart, Tekeháza, Nevetlenfalu és Kistarna kolhozaiét és átlagban per 800–800 rubelt dolgoztunk be kolhozonkint. A továbbiakban hatóságilag
betiltották azt nekünk azzal az indokolással, hogy ezen íratok között sok a titkos
jellegü és igy államtitkokhoz juthatunk.
Az 1956- évben még egy dolog történt, ami jellemző a „mi” bürokratizmusunkra. Én 1954. decemberében felszabadultam. Már 1. év és 3. hónapja szabadon
vagyok s ekkor, 1956. ápr. 25-ére beidéznek Ungvárra a területi birósághoz, hogy
közöljék velem büntetésem leszállitását 25. évről 10. évre. Maliciával meg is jegyeztem: s ki kérte magukat erre a szívességre? mert én nem. A válasz az volt, hogy az
államügyész maga kérte, mert belátta, hogy ami sok, az sok. S hogy ilyen későn jutott eszükbe, oka az, hogy nem tudtak eddig megtalálni. Az idézésből legalább annyit
megtudtam, hogy ügyem a biróságon Ck. 172/49. sz. alatt van nyilvántartva és hogy
büntetésem leszállitását 1955. ápr. 18-án határozták el 876-M-55 sz. alatt, amikor én
már 4. hónapja szabad voltam. (2310)
Nem maradt más hátra részemre, mint ﬁzikai munkát vállalni. A felsőveresmarti leányok közül többen dolgoztak a nagymuzsaji vinszovhozban, amit legtalálóbban talán igy fordithatok le: állami szöllészeti uradalom. Itt 1957. márc. 10-én
léptem munkába, kapáltam, trágyáztam, kötöztem, karóztam, nyestem a szőlőt. Havi
keresetem ugy 500–600 rubelt lett ki. Együtt dolgoztam 8. felsőveresmarti kisleánynyal, akik egytől-egyig jó görögkatólikus (hitükhöz hű) szülők gyermekei voltak
- 58 -

(lásd a fényképet XL – 79, 80, 81.) Naponként misémen voltak jelen és esténkint
hittanórákat tartottam nekik.
Máskülönben 1956-ban és 1957. elején a pasztorizációt olyan módon folytattam, amint azt már az előző 1955. évben leírtam. Sajnos, az alább leírt okoknál fogva
nemcsak munkahelyemet, de lakhelyemet is el kellett hagynom 1957. májusában.
Elitélt papjaink zöme 1956-ban került vissza a „javitó intézetekből”, u.i.
kényszermunka helyeinket a külföldre való tekintettel „javitó munka láger”-eknek
(исправительный трудовый лагер, röviditve ИТЛ.) hívták. Volt tehát már itthon
kb. 150. hitvalló papunk, s természetesen, ha nagyon elővigyázatosan is, de intenzivebb lelkiélet kezdett kifejlődni. Ez maga nem nagyon volt inyére a hatóságoknak és
amikor aposztata papjaink egy része s általában a „právoszláv” pópák még panasszal
is éltek, hogy a nép kezd tőlük elpártolni, nem tudnak megélni, mert jövedelmük
érzékenyen csappant stb., a hatóságok erélyesebb rendszabályokat léptettek életbe,
amihez még hozzájárultak a magyarországi események is (1956. évi felkelés). Engem jóakaróim már akkor ﬁgyelmeztettek, hogy a Cseka hármunk: Murányi Miklós vikárius, Chira Sándor nagyprépost és az én kontómra írja ezt az aktivitást. Ez
valószinüleg onnan dotálódik, hogy közremüködtem Szlivka János, Iváncsó István,
Bácskai Antal, Szilvay Konstantin stb. aposztata pap visszatéritésében. Igy volt,
vagy nem, de a Cseka gyanuja fennállott. Ehhez járult még, hogy volt szomszédom
és komám, Bácskai Antal alsóveresmarti pap, megbánva tettét, 1956. okt. 12.-én
visszatért. Ezt bejelentette a „právoszláv” püspöknek és hívei előtt [pag. 59.] beismerve tévedését, szintén bejelentette visszatérését. Ezen beszédet (2299) igaz, én fogalmaztam meg neki és azt sem tagadom, hogy nagy részem volt visszatéritésében.
Visszatérése után tovább müködött parókiáján már mint görögkatólikus pap, a pápát
emlegetve a misében és prédikációiban nyiltan hirdetve a katolicizmust. Ezt már
nem én tanácsoltam neki, hanem ő maga akarta igy. A právoszláv püspök jelentést
tett Bácskai visszatéréséről „felettes hatóságának” a Csekának s a Cseka Bácskait
1957. január 31-én letartóztatta. Megkezdődtek a tanukihallgatások s tudomásomra
jutott, hogy tulságosan sokat érdeklődik a Cseka irántam. Még Bácskai letartóztatása
előtt, 1957. jan. 21.-én a Cseka Chirát és Murányit felszólitotta, hogy 48. órán belül
hagyják el Ukránia területét s igy éreztem, hogy legjobb esetben reám is a kitelepités vár, de a letartóztatás is nagyon valószinü. Hogy mennyire jó volt a szimatom,
bizonyitja Bácskainak 1957. decemberében Karagandába hozzám írt levele (2298),
amelyből teljesen világos, hogy mindenáron, még fenyegetésekkel is reám akarták
bizonyittatni, hogy „külön megbizatásom van külföldről, hogy visszaállitsa a görögkatolikus Egyházat stb.” (2298.) p.14.).
Ezek a dolgok érlelték meg bennem azon elhatározást, hogy önkéntesen menjek számüzetésbe, azaz tünjek el a láthatárról s előzzem meg esetleges második letartóztatásomat és elitélésemet. Tudtam, hogy Chira és Murányi hol vannak s tudtam
azt is, hogy nagy szükség van ott papra s ugy határoztam, oda megyek. Óvatosan
kellett otthonról eltünnöm, hogy ne tudjon senki hollétemről. Csatlakoztam egy csoporthoz, amely Középázsiának a Kazáh Köztársaságban fekvő szüzföldjeinek feldolgázására ment. Ez a csoport 22. tagból állott (15. felsőveresmarti, 5. fakóbükki és 2.
felsősáradi). Elindultunk 1957. május 14-én. Utirány: Nagyszöllős, Lemberg, Kiev,
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Moszkva, Ufa, Cselyábinszk, Kartala. A végcél Batala volt a kusztanaji területen.
Cselyábinszkban V/20-án ugy rendeztem a dolgot, mintha véletlenül lemaradtam
volna a csoporttól és Petropávlovszk, Akmolinszkon keresztül V/22-én Karagandába érkeztem. Megjegyzem, hogy a vasuti jegyet már Nagyszöllősön Karagandába
vettem meg, amely 5200 km. utat jelent s igy fekvőhelyet is kellett váltanom a 3.
átszállási helyen: Lembergben, Moszkvában és Cselyábinszkban (2300.). Érkezésemről Murányit Cselyábinszkból táviratilag értesitettem. (2305.).
Felkerestem Murányit, aki magánál tartott s igy együtt laktunk Karaganda
városának Ó-Májkuduk nevezetü helyén a Kolhoz (majd később Aktyubinszki) ucca
1. sz. alatt. Házigazdánk Depperschmiedt Sámuel német munkás volt, jó katólikus
hivő. Ó-Májkuduknak ez egy németek által lakott része volt, azért ezen részét a
közhasználatban „немецкий поселок”, német telep alatt volt ismeretes. Lakosai
90%-ban németek voltak, kb. felére katólikusok és luteránusok. Lakói a volt volgamenti és ukrániai németek, akiket 1931.-ben számüztek ide. Csupán 10. kg. batyut
hozhattak magukkal. Akkor az egy pusztaság volt Karaganda városának határában,
ahol még egy bokor sem volt, egy végeláthatatlan szteppe. Ez még ma is a város
széle, a várossal azonban ma már össze van épitve. A város és Ó-Májkuduk között
fekszik Új-Májkuduk nevü ujabb telep. Máj kuduk kazáhul olaj kutat jelent, bár
sehol a környéken ilyen nem található. A lakosságnak ugy katolikus mint luteránus
része vallásos volt. Amióta ide kerültek szinte versengve jártak össze vallásigyakorlataik végzésére, papjuk azonban nem volt. Az első katolikus pap, aki ide került a
lengyel származásu Bukovinszki Ladislaus volt. Ő 1954. végén szabadult fel 10. évi
rabság után és lengyelországi honpolgár lévén, haza nem [pag. 60.] mehetett s igy
megkezdte itt müködését. Valóra vált, hogy „kevés a munkás nagy az aratás”. Több
mint két évtizede (24. év) papot sem láttak, tehát azóta nem volt keresztelés, házasság, gyónás, áldozás, mise stb. Karaganda és közvetlen környékének kb. 150–200.
ezer katolikus lakosa van; legtöbbnyire németek, de sok a lengyel, litván és az ukrán
görögkatolikusok. Az ukránok Galiciából voltak száműzve 1947.-ben és hozzájuk
csatlakoztak a rabságukból felszabadult elitéltek, akiket kitiltottak Ukránia területéről. Idők folyamán Bukovinszkihez csatlakozott még több rabságából felszabadult
pap, ugy, hogy az én odaérkezésemkor müködött 11. katólikus pap. Ezek: 1.) Staub
Alexander egy 90. éves német pap, aki természetesen már nem sokat tehetett; 1955ben került oda és egy volt a még életben levő 3. német pap közül; 2.) Bukovinszki
Ladislaus lengyel; 3.) Adomájtisz Ferenc litván franciskánus szerzetes; 4.) Sztónisz
Mihály szintén litván világi pap; azonkivül öt galiciai görögkatolikus pap 5.) Sábán
nevü Bazilita szerzetes, 6.) Vonszul Miklós, 7.) Vergun Miklós, 8.) Horosenkó Bazil,
9.) Rogya András világi papok, valamint a kárpátaljaiak közül a két számüzött papunk 10.) Murányi Miklós vikáriusunk és Chira Sándor nagyprépostunk.
Mivel az én német tudásom igen gyarló volt, a németeket nem pasztorizálhattam s azonkivül is bele kellett jönnöm a latin ritusba. Murányi csak németeket
pasztorizált, de a tőlünk 3. km.-re levő Chira birituálista volt s nem csupán a németeket, hanem az ukránokat is pasztorizálta. Chira átadta nekem az ukránokat. Eleinte
más-más házban jöttek össze vasárnaponkint kb. 80–100.-an. Mindenekelőtt tehát
állandó helyet kellett szerezni a szertartások végzésére. Alkalmas hely az ukránoknál
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nem volt, mert vagy kicsi volt a helyiség, vagy nagyon központi helyen feküdt, vagy
a szomszédságban lakott valamiféle gyanus és ártalmas egyén. Kéréssel fordultam
tehát özv. Bäcker Eduárdnéhoz, Máriához, akinél volt a templom, a németek részére, a Liebknecht Károly ucca 96. sz. alatt. A tulajdonos beleegyezett s igy juliustól
az ukránok is a németek templomában gyülekeztek. Vasárnaponkint 9. órakor én
tartottam misét az ukránok részére és 11. órakor Murányi a németek részére. Addig
a kereszteléseket, házasságkötéseket otthon, saját lakásukban kellett végezni, most
már szoktattam őket a szentségeknek a templomban való kiszolgáltatására. A férőhely is több volt. A három egymásbanyiló helyiségnek, amelyek templomul szolgáltak, befogadóképessége 300–400. ember volt. Az állandó hely eredményezte, hogy
a templomlátogatók száma szemlátomást növekedett s egy hónap leforgása alatt a
templom már tele volt az ukrán miséken is.
Közben neki láttam a német nyelv tanulásához és a latin ritus elsajátitásához.
A német nyelvet azonban csak könyvből tanulhattam, mert a helybeli németek olyan
lehetetlen tájszólással beszéltek, hogy azon nyelvet elsajátitani lehetetlen volt annál is inkább, mivel a más-más vidékről idekerültek különféleképen beszéltek, néha
egymást is alig értették. Érdekes azonban, hogy a német irodalmi nyelvet mindnyájan értették, aminek a magyarázata az, hogy imakönyveik és egyházirodalmi könyveik irodalmi nyelven voltak írva. A latin ritust hamar elsajátitottam s primiciámat,
azaz első latin misémet 1957. jul. 9-én végeztem, Murányi manuduktorsága alatt.
Ettől kezdve hétköznap latin miséket végeztem. Most már a görögöknél parókus
voltam s a latinoknál káplán Murányi mellett és helyettesitettem a távollévő papokat;
igy vasárnaponkint az ukránok miséje után a lengyeleknek és az óvárosi németeknek is miséztem, azaz minden vasárnap 3. misét kellett végeznem 3. prédikációval.
Ez igy tartott 1957. aug. 29.-ig, amikor [pag. 61.] Murányi választ kapott az állami
főügyészhez beadott fellebezésére és engedélyezték neki az Ungvárra való visszatérést. Az ő eltávozásával az ő német hitközsége is reám maradt, mert Chira, akinek a
nyája igen kicsi volt, (kb. 80. család) nem volt hajlandó átvenni őket, mivel ő már a
katakomba rendszerre tért át a Csekától való félelmében.
Most már hétköznapokon 2. misét végeztem, reggel 6. és este 7. órakor, egyegy misén a jelenlevők száma 100–300. lélek és a napi áldozók száma 50–70. volt.
Az ukránok részére azért nem tartottam hétköznap misét, mert szétszórtan és elég
nagy körzetben laktak, ugy, hogy a mindennapi misére nem lehetett őket összeszedni. Vasár- és ünnepnaponkint 3. misét tartottam, 8. órakor az ukránok részére ukrán
prédikációval (a jelenlevők száma 300–400. lélek), 11. órakor a németek részére
latin mise német prédikációval (a jelenlevők száma 600–700. lélek) és este 7. órakor
latin mise a németek számára orosz prédikációval (a jelenlevők száma 400–500. lélek). Orosz prédikációra azért volt szükség, mert ami a cári Oroszországnak 150. év
alatt nem sikerült, eloroszositani a németeket, azt a Szovjet kormány rövid évek alatt
elérte s igy sok volt már a németek között, akik nagyon gyengén értettek németül és
voltak, akik egyáltalán nem tudtak németül. Ezzel szemben az öregek között kb. 75%
nem tud oroszul. Bár az ottani iskolában is 90% német gyerek járt, az iskola mégis
orosz tannyelvü volt és csak az V. osztálytól tanitották a német nyelvet, mint idegen
nyelvet. Május, junius és október hónapokban este 6.-kor a szokásos ájtatosságokat
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végeztem. Naponkint 20–30. gyónó, nagyobbrészt idegenből érkezettek. Első pénteken 150–200 gyónó. Majdnem naponta 3-4. órai előkészitése a katehumeneknek a
keresztelésre, első szt. áldozásra, házasságra. Amint híre ment, hogy ott pap van, ezer
és ezer kilóméterekről jöttek a németek, nem sajnálva pénzt, időt és fáradtságot, csak
azért, hogy 25. év után meggyónhassanak, áldozhassanak, misét hallgathassanak.
Óriási távolságokról jöttek s hozták kis és nagy gyermekeiket keresztelni, áldoztatni, házasságukat rendezni. Ez majdnem minden nap igy van, naponta érkeznek ujak
és ujak, sokan pedig teljesen átköltöztek Majkudukba, csak azért, mert templom és
pap van. Ázsia pedig tele van németekkel. Ha elindulnánk Ashabádtól és mennénk
Vladivosztokig, minden városban, faluban, kolhozban, szovhozban (szovjet állami
mezőgazdasági uradalom) feltétlenül találunk katolikus németeket. És ezek közül
a 25. évnél ﬁatalabbak kereszteletlenek voltak, misét soha nem hallgattak, papot
soha nem láttak. És mindennek dacára olyan áhitattal jöttek, mintha legalább is a
legrendezettebb körülmények között nevelődtek volna vallásos szellemben. Templomba nemcsak az öregek járnak, hanem az egész ﬁatalság, legények, leányok, ﬁuk,
gyerekek is százszázalékban. Husvét és karácsony előtt mindannyian gyónnak. – A
strapám óriási volt, de a lelkiörömök kárpótoltak a fáradságért.
1957 máj. 23-tól az év végéig a görög szertartás szerint kereszteltem 55. ukrán és orosz gyermeket, megeskettem 17. párt. A latin szertartás szerint kereszteltem 226. németet (legtöbbnyire felnőtteket 26. évig), 21. lengyelt, 3. litvánt és 1.
kinait; eskettem 44. német és 1. lengyel párt. Végeztem 426. szt. misét, 85%-ban
latin misét. Anyagilag: misékből: 16,230. rub, temetésekből: 100. rub., esketésekből
2070. rub., keresztelésekből 5090. rub., templomi gyüjtésekből 9460. rub. és vegyes
dolgokból 1270. rub. bevételem volt, tehát összesen: 34,220. rubel. Ebből családomnak hazaküldtem 12,000 és a házvételre 16,000 rubelt. Más papoknak hazaküldtem
1410. drb. 30. rubeles miseintenciót és pedig: Apósomnak, Bacsinszky Gyulának
240, Egressy Mihálynak 90, Zombory Miklósnak 90., [pag. 62.] Karczub Pálnak
90., Terbán Mihálynak 30, Vaszócsik Miklósnak 60., Pochil Bazilnak 60., Lyachovics Ivánnak 60., Ortutay Elemérnek 60., Petenykó Istvánnak 30., Bácskai Antalnak
a lágerbe 120., Egressy Györgynek 60., Egressy Jánosnak 30., Tiliscsák Andrásnak
30., Szkiba Teofánnak 30., Murányi Miklósnak 120., Egressy Sándornak 30., Rogya
Andrásnak (galiciai) 30., Horosenkó Bazilnak (galiciai) 30., id. Iváncsó Gyulának
30., Choma Jenőnek 30., Szkiba Jánosnak 30., és Ortutay Istvánnak 30. intenciót.
Ezenkivül az elitélt és rabságban levő Bácskai Antal családjának küldtem 1500. rub.
és özv. Csépes Jánosnénak 1000. rub. segélyt.
A következő 1958. évben munkám még több lett és azonkivül idegmunka is
akadt, mivel megkezdődött a vallásüldözés ott is. Már 1957 dec. 22-én letartóztattak
2. papot, a litván Adomájtisz Ferencet és az ukrán Horosenkó Bazilt. (lásd a róluk
készült fényképet 2461. sz.). Az előbbit 10. az utóbbit 5. évre itélték (mindketten
már másodszor voltak itélve). Erre a többiek is beijedtek és akik helyben is maradtak, szigoruan katakomba rendszerrel kezdtek pasztorizálni. Ehhez még hozzájárult,
hogy Chirát, aki a karagandai Cseka engedélyével egy hónapi családi látogatásra
haza, Kárpátaljára érkezett, a helybeli Cseka, senkit és semmit nem akceptálva, megérkezésének napján rögtöni hatállyal visszatoloncoltatta. A Cseka abban az esetben,
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ha Chira hitehagyóvá lesz és elfogadja a „právoszláv” püspökséget, hajlandó lett
volna otthon hagyni. A Cseka a Chirával való „beszélgetése” alkalmával, irántam
is érdeklődött és kijelentették, hogy én csak megelőztem őket az esetleg még roszszabbul végződő dologban. Érdekes, hogy Chirának is csak ugy emlitettek, amint azt
Bácskai is irta levelében (2298), azaz csak per B. Pista.
Ezen két esemény után Bukovinszki, Vonszul és Vergun elhagyták Karagandát, Chira, Sztonisz, Sabán és Rogya katakomba rendszerrel kezdtek pasztorizálni.
Egyedül én folytattam a pasztorizáicót továbbra is teljesen nyilvánosan.
A különböző vidékekről már eddig is ostromoltak olyan kérésekkel, hogy pár
napra szálljak ki hozzájuk. Különösen olyan helyekről kérték ezt, ahol 26. éve nem
láttak papot. Fájó szívvel kellett ezeket a kéréseket visszautasitani, de 1958. februárjában kezdtek nagyon rossz hírek járni és tanácsosnak tartottam, ha rövid időre is, de
eltünni Karagandából. Igy indultam el febr. 23.-án egy missziós körutra a Kemerovai
területen Lenin-Kuzneck városka mellett levő Polöszájevo és 7. Nojabra bányatelepekre. A környező kolhozokba és szovhozokba is nagyon invitáltak, oda azonban
nagyon veszélyes volt menni, mert minden kolhoz és szovhoz vezetőség fel volt
szólitva a hatóságok által, ha katólikus pap jelenik meg valahol, azonnal jelentsék.
Városban és bányatelepeken valamivel biztonságosabb volt a helyzet. A végén is
kirándultam két szovhozba, Unginszkba és Kámenkára, de nagyon megszervezve a
dolgot, hogy horogra ne kerüljek. A programm ilyen volt: este 7. órakor érkezem, 10.
évesig minden gyermekkel már várjanak, rögtön megkereszteltem ezeket a csendbontókat, akiket szüleik hazavittek. Majd következett egy 3-4. órás előkészitése a 10.
éven felüli megkeresztelkedendőknek és első áldozóknak, ezután jött a gyóntatás, a
kereszteletlenek megkeresztelése, szentmise, bérmálás végül a házasságok rendezése és reggel 7. órakor elutazás. Először Unginszkba mentünk ki, minden programm
szerint ment, egész nap uton voltunk a pont ellenkező irányban fekvő Kámenszkbe,
ahová csak traktorral tudtunk eljutni, olyan járhatóak télen a szibériai utak.
Folytatását lásd. a 275. oldalon.8
[pag. 275.]

Bendász István. A 62-ik oldal folytatása.

Egész nap utaztam és este 7.-kor ujból munkába álltam. Reggel 7-kor a szovhoz traktora vitt el, a vezetőség nem is sejtette, kit visza az ő traktoruk, a traktorista
egy volt a hivő katolikusok közül. A cél az ilyen eljárással az volt, hogy mire a vezetőség esetleg tudomást szerez ottlétemről, bottal üthetik nyomomat s a szomszédban
is hiába keresnek. Ezen utóbbi helyről fényképet is készitettek, amint elutazásomkor
kiséretemmel a traktorhoz kapcsolt óriási szánon ülök; sajnos a traktor nem került
a fényképre (XL – 94. sz.). Ezen missziós utam alkalmával megkereszteltem 143.
gyermeket és felnőttet, bérmáltam 217. személyt, rendeztem 45. házasságot. Megtért
7. luteránus és 3. právoszláv egyén. Visszaérkeztem Karagandába 1958. márc. 13-án.
Visszatérésem után, jobban mondva a husvét előtti és husvéti dolgokat el8

Bendász István családtörténetében saját életrajzi leírása két részletben került lejegyzésre. Munkánkban az eredeti
oldalak jelölésének meghagyása mellett, a leírás időrendi folytonosságának szempontját ﬁgyelembe véve, a két
részletet egymás után közöljük.
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végezve, utána néztem, hogy ottlétem fedezve legyen valamivel. Mindgyakrabban
látogatták házigazdámat, különböző ürügyek alatt vették fel a személyi adatokat a
végén mindég oda lyukadva ki, hogy lakójuk miből él, hol dolgozik. Szükségesnek
tartottam, ha látszólag is, elhelyezkedni munkába. A kérdést a hitközséggel karöltve
ugy oldottuk meg, hogy a hivők egyike, Monsch József az én nevem alatt dolgozott
a 36. sz. szénbányánál éjjeli őrként. El voltam látva elszámolási könyvvel, majd
hazautazásom előtt munkakönyvvel is (2301). Természetesen ez csak ugy volt lehetséges, hogy az itteni munkavezető mérnök tudtával történt az egész, aki maga is
német volt.
Első találkozásom a hatóságokkal május elején történt, amikor is beidéztek
az adóhivatalba, de ott valami idegen egyén tárgyalt velem, akinek beszédmodora a
csekisták beszédmodorához volt hasonló, amit én meg is jegyeztem az illetőnek, kijelentve, hogy neki semmi köze nincs az adóhivatalhoz, a maga munkaköre teljesen
más, hiszen beszédmodoráról magára ismerek. Látva, hogy leleplezték, kijelentette:
да! я советский работник; amire én gunyorosan válaszoltam: hisz akkor kollegák
vagyunk, mert és is szovjet munkás vagyok s nagy büszkén kihuztam még friss munkásigazolványomat. Száz szónak is egy a vége, kivetettek reám pár rubel híján 4000.
rubel jövedelmi adót, amit a hivők ki is ﬁzettek (2302). Ezután tovább folytattam
müködésemet az eddigi módon, sőt felbátorodva azon, hogy le nem tartóztattak, még
nyiltabban.
Ezen idegekre menő dolgok, valamint a sok és megállás nélküli strapa
következménye az lett, hogy okt. 2-án kezdtem rosszul érezni magam, de csak
olyan átmeneti dolognak tartottam, de amikor a cigaretta, a dohányzás sem ízlet,
rosszat kezdtem sejteni, de még három napig eljártam a templomba és végeztem
teendőimet. A lázam emelkedni kezdett s állandóan 39–40oC. volt; már templomba
nem jártam, hanem lakásomon végeztem a misét és a többi sürgős teendőket, abban
a hiszemben, hogy csak nagyobb foku hülésem van. Annyira legyengültem, hogy
orvost hivattam. Az orvos sárgaságot állapitott meg és 10-én beutalt a „Dálnyi párk”-i
fertőző osztályára, ahol csak sárgaságban szenvedők feküdtek. Itt megállapitották,
hogy sárgaságon kivül hastifuszom is van, s igy 16-án átutaltak az ujvárosban levő
Michajlovkai kórházba (Первая городская клиническая инфекционная больница.
Отделение 2.), ahol a hastifuszos osztályon helyeztek el. Állapotom nagyon sulyos
volt. A közösszobából külön szobá [pag. 276.] ba szállitottak, két orvos is kezelt, az
orosz Antonyenko Eugéniá Grigorievná és a tatár Tukájevá Szireny Abdulláevná,
legjobb ápolónőjüket a 20. éves német Reischel Elzát osztották be hozzám, sőt párszor
még egy professzor is megvizsgált. Feltünők voltak nekem ezen előzékenykedések s
egy alkalommal ápolónőm, Elza elárulta, hogy külföldinek, magyar állampolgárnak
tartanak és bár éjjeliőrnek vagyok beírva, ők látják rajtam, viselkedésem stb., hogy én
intelligens ember vagyok s látják, hogy engem nagyon szerethetnek, mert még nem
volt betegük, akit annyian látogattak és hoztak minden jót. Tehát, mint külföldinek,
mindent megtettek megmentésem érdekében, bár abban nem nagyon reménykedtem.
Egy alkalommal beengedték hozzám Chirát, aki akkor meggyóntatott és feladta az
utolsó kenetet is. Chira végignézett rajtam, látszott tekintetén, hogy semmi reményt
nem füz felgyógyulásomhoz; de egyszerre felvillan szeme s azt mondja: állapotod
- 64 -

nem rózsás, de neked élni kell; lehetetlennek tartom, hogy Isten meg ne hallgassa
híveid ímáját. Nem vagyok mai csirke, sokat láttam, sokat tapasztaltam, de olyan
buzgón s istenbe vetett bizalommal még nem láttam és hallottam imádkozni, mint
ahogy híveid felgyógyulásodért ostromolják az eget. Nem lehet, hogy Isten meg
ne hallgassa őket. Ezen látogatása alkalmával mondták Chirának orvosaim, ha
vannak hozzámtartozóim értesitse őket, jöjjenek, ha még élve akarnak látni. Persze,
Chira ezt nem mondta nekem, de távíratozott feleségemnek, aki rögtön repülőgépre
ült és nov. 8-án már nálam is volt. Megengedték neki naponként 4-5. órát nálam
tölteni, bár fertőző osztály volt. Persze, ezen előzékenység is a külföldinek szólt,
hogy majd otthon elmondjuk, milyen alaposak és előzékenyek a Szojvetúnióban,
lévén mindkét orvosnőm párttag. Mikor feleségem megérkezett én már jobban
éreztem magam, és abban a hiszemben voltam, hogy a veszélyen már tul vagyok.
S milyen csalóka; az orvosok megmondták feleségemnek, hogy minden pillanatban
bekövetkezhet halálom. Előzőleg három alkalommal voltam olyan helyzetben,
hogy magam is vártam a vég bekövetkezését. Eddig én nem voltam komoly beteg,
jobban mondva édesanyám elbeszéléséből tudom, hogy gyermekkoromban voltam
tüdőgyuladásban és arra emlékszem, hogy 13. éves koromban volt mellhártya
gyuladásom, amit fürdéstől kaptam. Ezután leéltem életemet, katonaságot, börtönt,
lágert, anélkül, hogy komoly beteg lettem volna. Nem tudtam, mi az a betegség.
Most megállapitották orvosaim, ápolóim, hogy diszciplinált, nagyon türelmes, erős
akaratu beteg vagyok; előirásaikat a legpontosabban megtartottam és részben ennek
köszönhetem felgyógyulásomat, amint ők mondták „élni akart és él.” Betegségeim a
következők voltak: sárgaság, hastifusz, amely két betegségbe ismételten visszaestem,
a máj daganata (tumor), amelytől úgy megdagadtam alsó- és középtestben, hogy 18,
liter felesleges viz volt bennem, ezt azonban nem csapolták le, hanem természetes
uton vezették le, igaz egy egész hónapig semmi hig nem volt számban, azt lehet
mondani, csak tehén turón éltem. A sok fekvéstől tüdőgyuladást és vizenyős
mellhártyagyuladást is kaptam. De legkinosabb volt egész betegségem alatt az a
10. napi éjjeli-nappali, megállásnélküli csuklás, amit sehogyan nem tudtak elállitani.
Összesen 654. különböző injekciót kaptam, vegyesen, szíverősitőt, lázcsillapitót,
táplálót (glükóza) stb. Háromszor kaptam átömlesztést és hogy teljes legyen
szenvedésem, az átömlesztésből kifolyólag, hogyan, hogyan nem, fertőzést kaptam
jobb combomon, amelyet operátiv uton kellett eltávolitani. Egész betegségem alatt
ez és a csuklás volt a legfájdalmasabb. Ezeken a betegségeken kivül az okt. 29-iki
röntgen diagnózisom még: хроническая эмфизема легких, миокардио дистрофия és склероз [pag. 277.] аорты-t is emleget. Mindenesetre, két orvosnőm olyan
odaadással gyógyitott, hogy hálámat ezuton is lerovom, de különösen szeretettel
emlékszem meg kis némémet áplónőmről, Elzáról, aki olyan odaadással ápolt, mint
a jó anya gyermekét szokta. Valóban született, hivatásos ápolónő volt. Amikor már
lábadozó lettem, dec. 17.-én feleségem hazarepült. Közben otthon, Kárpátalján
már széltében elterjedt halálhírem, papjaink egy jó része már el is végezte értem a
kötelező halotti misét. De most az egyszer a besugók is jó szolgálatot tettek, mert
a Csekára is bevitték halálom hírét. Lyachovics Miklós beszélte, hogy az ungvári
területi Cseka parancsnoka 1959. jan. 8-án egy bizonyos ügyből kifolyólag azzal
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fenyegette meg őt: maga is ugy akar megdögleni (sic!) mint Bendász Karagandában?
Inkognitómat betegségem alatt is meg akartam tartani, de a tömeges látogatás miatt
ez nem volt lehetséges. Kértem a híveket, tartózkodjanak ettől, mert elárulnak.
Meghallgattak. Ezután csupán a templom tulajdonosa, Bäcker Mária és a hozzám
oly szeretettel ragaszkodó Herner család kisleánya, Matild látogattak. De már késő
volt, fel volt híva a ﬁgyelem. Először ápolónőm Elza tudta meg kilétemet egy
barátnőjétől, Strack Viktóriától, aki szintén ápolónő volt s jó hívem. Elza luteránus
volt s azért nem ismert engem. Közben orvosnőim is megtudták s bár párttagok
voltak, semmi kellemetlenségem nem származott belőle. A kórházból 1958. dec.
31.-én kerültem ki. (Az erre vonatkozó dolgokat lásd 2303. sz. alatt.). Itt jegyzem
még meg, hogy november vége felé már kivántam a dohányzást, tehát ez már a
gyógyulást jelentette, de egyelőre nem dohányzom, és lehetséges, hogy véglegesen
lemondok a dohányzásról, amelyet 1924-ben, tehát 21. éves koromban kezdtem el.
Az 1958. év eseményeihez tartozik a házvétel is. Amikor elindultam hazulról,
olyan bizonytalanságba mentem, hogy még az sem volt biztos, mindennapi kenyeremet meg tudom e szerezni. Ezt csak azért szegezem le, mert karagandai utamnak
egyáltalán nem voltak anyagi természetü oldalai. Én ezt nem kerestem s ha találtam,
Istennek legyen hála. Oly annyira nem gondoltam ennek lehetőségére, hogy az csak
1957. végén jutott eszembe, amikor már 16,000. rubel félretett pénzem volt. A házvétel következőképen történt. Volt Beregszászon egy Pincsuk nevü orosz erdészmérnök, aki rendes szovjet szokás szerint, a húsosfazék mellett ülvén, annak tartalmát
dézsmálgatta. Felépitett egy gyönyörü házat szomszédságunkban. De nem volt elég
az, sógorának, Tkacsev Lukácsnak is felhuzatta házát a szomszéd telken, de befejezni már nem volt ideje, mert kisült a turpisság. Biróság elé állitották, állami vagyon
elkezeléséért. Sógora félt, hogy az ő háza is eluszik, hirtelen eladóvá tette és eltünt
Beregszászból. Szimatja nem volt rossz, mert Pincsukot elitélték 7. évre és vagyona
elkobzására, háza kommunálissá lett. Tkácsov eleinte 50,000 rubelt kért házáért,
majd lassan szállt lefelé és amikor közeledett sógorának birósági tárgyalása, leengedte 37,000, rubelre, amely összegért megvettük a befejezetlen házat 1958. áprilisában. Tkácsev a házat 1957. nyarán kezdte épiteni, de csak két lakosztályt tett anynyire-mennyire lakhatóvá. Az épitésnél csak külsőleg ragaszkodott a tervrajzhoz, a
belső beosztást azonban teljesen másképen csinálta. Mi azután 1959. nyarán 28,000
rubel költséggel az átalakitandókat átalakitva és az üveges verandát hozzáépitve,
körülkeritve befejeztük s igy a ház összesen 65,000. rubelbe került. Nemcsak a ház,
de a melléképület is téglából van, egyetlen vályog nincs benne. A ház feleségemre
van bekebelezve azért, mert én már egyszer voltam vagyonelkobzásra itélve és nincs
meg a garancia arra, hogy nem lehetek még egyszer. A házra vonatkozó íratokat
(tervrajz, szerződés stb.) lásd 2306. sz. alatt.
[pag. 278.] Az 1958. év folyamán, azaz 9. hónap alatt, betegségemig, okt.
2.-ig a görögszertartás szerint kereszteltem 83. ukrán és orosz gyermeket, eskettem
20. párt. A latin szertartás szerint kereszteltem 512. német felnőttet és gyermeket,
3. litván és egy turkmen gyermeket, bérmáltam 485. egyént, eskettem 97. német és
1. litván párt. Visszatért 13. luteránus és 6. právoszláv egyén. Végeztem 657. misét,
85%-ban latin misét. Keresetem volt: misékből 31,720. rub, keresztelésekből 8360.
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rub, esketésekből 4440. rub, temetésekből 380. rub., templomi gyüjtésekből: 13,610.
rub. és vegyes dolgokból 3930. rub., összesen: 62, 440. rub. Ebből hazaküldtem
10,000. rub és a házépitéshez 41,000 rubelt. Más papoknak hazaküldtem 2420. drb.
30. rubeles miseintenciót és pedig Apósomnak, Bacsinszky Gyulának 300, Bácskai
Antalnak a lágerbe 330, Murányi Miklósnak 300., Szkiba Teofánnak 120., Tiliscsák
Andrásnak 120., Karczub Pálnak 120., Egressy Mihálynak 120, Zombory Miklósnak
120, Ortutay Elemérnek 90., Choma Jenőnek 90., Ortutay Istvánnak 91., Demeter
Mihálynak 90., Egressy Györgynek 60., Terbán Mihálynak 60., Vaszócsik Miklósnak 60., Szkiba Jánosnak 60., Kocák Bazilnak (galiciai) 60., Petenykó Istvánnak 60.,
Kupcsincszki Péternek (galiciai) 50., Egressy Jánosnak 30., Egressy Sándornak 30.,
Szabó Konstantinnak 30., Udut Gábornak 30. intenciót. Papözvegyeink közül özv.
Csépes Jánosnénak 1500., özv. Duliskovics Viktornénak 1000., özv. Thegze Miklósnénak 1000. és özv. Mózer Mihálynénak 500. rub., egy beteges öreg papunknak
1000. rub. segélyt. juttattam.
Az 1959. év már otthon talált, ugy értve, hogy már kikerültem a kórházból.
Gyenge voltam, alig lézengtem s mindezek dacára kénytelen voltam munkába állni, mert amig feküdtem a kórházban, letartóztatták Bukovinszki Ladislaust és még
2. lengyel papot, Dzsepeckit és Kucsinszkit. Ez annyira hatott, hogy a még ottlevő 4. pap közül Sabán és Rogya visszatértek Galiciába, Sztonisz és Chira teljesen
visszavonultak. Maradtam egyedül. Egészségileg sem nagyon birtam a munkát, de
ehhez még hozzájárult a tulságosan veszélyes helyzet. Elszántam magam, Istenbe
helyeztem minden reményemet és dolgoztam rendületlenül, nyiltan, mint eddig, bár
éreztem, hogy letartóztatás lesz a vége. Március 16.-ra idézést kaptam az új-majkuduki miliciára (2307), megjelentem, ott várt a Cseka megbizottja, tudtomra adta letartóztatásomat és átszállitottak „чорный ворон”-nak (fekete holló) az Újvárosban
levő Cseka börtönébe. Megkezdődtek a már előttem annyira ismert kihallgatások.
Részletezni a dolgot nem óhajtom, csak röviden. A vizsgálóbiró szerepét betöltő
csekista egy kazáh volt és nem rossz akaratu. Arra a kérdésére miért jöttem ide (Karagandába), azt válaszoltam, magyar vagyok és az 1956. évi magyarországi felkelés után nem akartam Magyarországhoz oly közel maradni, nehogy valamivel még
meggyanusitsanak. Azt nem tagadhattam, hogy paposkodtam, ellenben az ukránok
pasztorizációját tagadtam s a németekre vonatkozólag állitottam, hogy németül nem
tudok beszélni, csak a szertartásokat végeztem, azt is latinul. Ezzel azt akartam elérni, hogy ne vádolhassanak államellenes propagandával. Hivatkoztam arra, hogy
adót ﬁzettem s igy fogalmam sem volt arról, hogy illegális uton járok. Tudtak sulyos
betegségemről is s a hatodik napon végignézett legyengült alakomon és sajnálkozással kijelentette: maga egy beteg ember, magának már csak pár éve van hátra,
miért kinlódik hát itt az idegenek között, menjen haza hozzátartozói közé, magának ápolásra van szüksége; ha megigéri, hogy hazamegy, megpróbálom főnökömnél
kijárni, hogy engedjék szabadon. Csak természetes, hogy megigértem. Levezettek
cellámba s másnap tudtomra adta, hogy közbenjárása sikerrel járt, elvezetett a Cseka
főnökéhez, aki előtt meg kellett ismételnem igéretemet, de annyit kikötöttem, hogy beteg
lévén, ilyen rossz és hideg időben nem tudok nekiindulni olyan hosszú út [pag. 279.]
nak, lévén akkoriban nemcsak hideg, hanem hóvihar is. Két hetet kaptam és márc. 22-én
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szabadon bocsátottak. Virágvasárnap volt, a hivők egy jó része még nem végezte el
husvéti gyónását, következik a nagyhét, husvéti ünnepek. Mit csinálni? Ugy határoztam: még ezeket a dolgokat elvégzem, de óvatosabb leszek, nagy tömegeket nem
engedek összetoborozni. Arra alapoztam, hogy a Cseka most már nem sokat törődik
velem, azt hiszi át vagyok ijedve s csak két hét mulva fog érdeklődni, megtartottam
e igéretemet, elutaztam e. Igy is történt, mindent szépen elvégeztem és a husvéti
ünnepek után fájó szívvel bucsut vettem Karagandától. Április 1-én bucsuztam el
volt híveimtől. Pár százas tömeg jajveszékelésben tört ki, de megértették helyzetemet s egy szóval sem próbáltak marasztalni. Fáj nekik roppantul, visszazuhanni a
papnélküli helyzetbe. Ez a szívszaggató kép most is kisért s ugy érzem elkisér földi
vándorlásom végéig.
Az 1959. év első három hónapjában végeztem 212. misét. A görög szertartás
szerint kereszteltem 16. ukrán és orosz gyermeket és eskettem 6. párt. A latin szertartás szerint pedig kereszteltem 84. felnőttet és gyermeket és 1. lengyel gyermeket.
Bérmáltam 65. egyént és eskettem 43. német, 1. lengyel és 1. litván párt. Visszatért 5. luteránus és 1. právoszláv valamint 1. memmonita szektáns. Bevételem volt:
miséből 12,120. rub., keresztelésekből 2420, esketésekből 2010. rub., temetésekből
290. rub., templomi gyüjtésből 4360. rub. és vegyes dolgokból 4290. rub., összesen
25,490. rub. Papözvegyeink közül özv. Csépes Jánosnénak 500. rub. és özv. Duliskovics Viktornénak is 500. rub. segélyt küldtem. Küldtem haza papjainknak 810. drb.
30 rubeles miseintenciót, és pedig Bacsinszky Gyulának 120., Bácskai Antalnak 90.,
Murányi Miklósnak 90., Szkiba Teofánnak 90., Tiliscsák Andrásnak 90., Karczub
Pálnak 60., Ortutay Elemérnek 60., Egressy Mihálynak 60., Vaszócsik Miklósnak
60., Vonszul Miklós (galiciai) 60., Petenykó Istvánnak 30., és Ortutay Istvánnak 30.
intenciót. Ezeken kivül magammal hoztam haza 416. drb. 30. rubeles, 27. drb. 35.
rubeles, 252. drb. 40. rubeles, 66. drb. 45. rubeles és 283. drb. 50. rubeles miseintenciót, amelyeket részben a magam részére tartottam fenn, de nagyobbrészt szétosztottam paptársaim között.
Mielőtt lezárnám karagandai missziós utamra való visszaemlékezéseimet,
hálátlanságnak tartanám, külön nem megemlékezni különösen két családról, özv.
Bäcker Eduárdné, Geier Mária és özv. Herner Jakabné, Lorán Matild családjáról.
Mindannyian nagyon kedvesek, jók és előzékenyek voltak ők, igy az Ebel család
(XL – 110. sz.), Befort család (XL – 111. sz.) stb., de különös szeretettel és ragaszkodással csüggött rajtam az előbb emlitett két család. A Bäcker család 10. éven át
lakását az istentiszteletek végzésére ajánlotta fel. Kezdte férje 1948-ban, akit bátran
lehet a májkuduki hitközség szervezőjének és lelkének nevezni. Nem sajnált időt,
fáradtságot, nem félt a kellemetlenségektől és veszélytől, feláldozta kényelmét s lakásából 3. helyiséget a templom céljaira áldozott fel s maga, 9. tagu családjával 1.
szobában huzódott meg. Bányász volt a szénbányában és 1956-ban halt el hirtelenül
szívszélhüdésben. Özvegye 8. gyermekkel maradt el és folytatta azt, amit férje elhagyott. Annyira ﬁgyelmes és anyáskodó volt velem szemben, mint a legjobb anya;
második anyámnak is neveztem (XL – 101. – sz.). – A Herner család szintén a buzgobb családokhoz tartozott. A legnehezebb időkben, 10. év előtt, amikor javában
folyt a vallásüldözés náluk volt a templom és náluk fogták el páter… egy bujdosó
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német papot, akit a Cseka örökre elintézett. Ez a család is, hozzám való ragaszkodása révén a szivemhez nőtt és nagyon szép emlékek füznek hozzájuk. A család nagy
volt, 7. gyermek maradt életben, ezek már saját szárnyai [pag. 280.] kon voltak, csak
a legkisebb, a kis Matild volt még anyja gondnoksága alatt, aki bár 16. éves volt
már, olyan naiv és gyerekes volt, mint egy 10. éves kisleányka. Apját nem ismerte,
1. éves korában vesztett el, a lágerben halt meg, a Cseka áldozata volt. Ez a gyerek
ugy ragaszkodott hozzám mint apjához, hazudni nem tudott, a legnagyobb közvetlenséggel mindent elmondott nekem, még legtitkosabb szívügyeit is; bizonyitékul
szolgálnak erre nekem írt levelei is (LXIX). Amikor nagy beteg voltak és halálomát
várták, keservesen sirt s felfohászkodott: Úram! inkább engem végy magadhoz, én
senkinek nem vagyok hasznára, de páter Stefán nemcsak nekem, hanem mindnyájunknak atyja. Amikor véglegesen ott kellett hagynom őket, már napokkal előbb ugy
zokogott, hogy azt hittem bele betegszik. Leveleim egy része is az ő nevére érkezett.
Isten áldja meg ezeket a jó és hozzám annyira ragaszkodó lelkeket.
Máskülönben fényt vettnek még életemnek karagandai periódusára levelezésem családommal (LXV) és másoknak hozzá írt levelei (LXIX.), valamint az ott
készült fényképek első áldozókról, urnapi körmenetről, keresztelésekről, esküvőkről
(XL – 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113–116.). Ilyen fényképek
nap-nap mellett készültek volna, de mi csak akkor ültünk le a fényképezőgép elé, ha
meg volt a garancia, hogy a képből egyetlen példány sem kerül a Cseka kezébe, ami
nekik bizonyitékul szolgálhatna „bünösségünk” mellett.
Április 1.-én d.u. 1. órakor ültem repülőgépre Karagandában és 2-án reggel
6. órakor már Lembergben voltam. A repülőjegy 955. rubelbe került, de csak 10.
kg-os csomagot lehet vinni podgyászként, jobban mondva a 10. kb-on felüli kilókért
ﬁzetni kell, de nem is csekély összeget, kilónkint pár kopek hiján 10. rubelt (2308).
Lembergből autóbuszon jöttem s 2-án este 6. órakor már otthon is voltam. Ilyen
gyors utazásnál lehet megﬁgyelni, milyen különbségek vannak az egyes tájak között.
Amikor indultam, Karagandában még valódi tél volt, fagyok és mindent hó takart,
Moszkvában volt még egyhébb fagy, de a hólepel meg volt már nagyon szaggatva,
tarka volt a táj, Kievben már nem volt hó, Lembergben már kissé zöldült a táj és
Beregszászon már virágzott a barackfa.
Megérkezésem után, annak rendje és módja szerint be akartam iratkozni
Beregszászon. A milicia azonban visszautasitotta ezt. Megpróbáltam Munkácson,
ahol eredetileg voltam beírva és ahonnan kiiratkoztam, amikor mentem önkéntes
számüzetésbe. Itt szintén elutasitottak. Egy hónapi utánjárásomba került és még valamibe, amig végre sikerült beiratkozni Beregszászon, ahol családom tartózkodik,
ahol háztulajdonos a feleségem. Igen, „nálunk” minden a legnagyobb rendben, minden zökkenő nélkül megy. S „mi” bürokráciával vádoljuk az egész világot, „mi”,
akik ritkitjuk párunkat ebben, „mi”, akik eklatáns példái vagyunk a bürökratizmusnak. – Ime, még egy példája a „mi” bürokratizmusunknak. Karagandában még 1958
elején az autóbuszon zsebmetszők többek között lágeri igazolványomat is ellopták.
Májusban kértem a másolat kiadását Alma-Atából. Visszaküldték, hogy a milicián
keresztül adjam be ezen kérésemet. Beadtam. Hónapokon keresztül semmi válasz.
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Megismétlem kérésemet. Amikor jöttem haza, formális felhatalmazást adtam volt
házigazdámnak ezen okmány átvételére. Májusban megérkezik a másolat a majkuduki miliciára, de házigazdámnak a felhatalmazás dacára sem adják ki, de engem
sem értesitenek, bár tudják beregszászi címemet. Házigazdám értesit a történtekről.
Kérvénnyel fordulok a majkuduki miliciához, küldjék el a másolatot címemre. Nem!
a beregszászi miliciára küldik. Újból kérvény s végre valahára 1. év és 2 hónap után
megkapom a másolatot (2309.)
[pag. 63.]

2. Bendász Mihály. (1873–1928)

Született 1873. dec. 3.-án Lipcsén (Máramaros vm., Липша), ahol apja Elek
gör. kat. lelkész volt. Anyja Bukóvszky Ilona. (964). Nagyon korán árvaságra jutott.
Másféléves korában elvesztette édesanyját és 13. éves korában édesapját. Gyámja
Ferencsik Miklós dávidfalvai pap volt, akinek az árva érdekében tett lépéseit lásd
236. és 237. sz. alatt. Egyet azonban lehetetlennek tartok; a gyám ugyanis azt írja,
hogy az egész megmaradt ingó vagyon 1. kérdéses tehénből és 2. sertésből áll (236),
utóbb még beismer egy 12. személyes asztali ezüstkészletet is (237). Kérdem, ott
ahol ezüstkészlet volt, kellett lennie egyébnek is, ha másnak nem, hát csak be volt
rendezve az a lakás valamiféle butorral, s ágynemű is csak volt. A tény az, hogy
édesapám, nagykorusitása idején egy molyette bundán és a két Roskovics-festményen kivül, amely szüleit ábrázolta, az ég világon semmit nem kapott. Véleményem
szerint a két Roskovics-festmény is csak azért maradt meg, mert Roskovics Ignácnak akkor még nem volt ázsiója, az ő világhire már későbbi keletü. Ezzel szemben
Egressy Jánosné, Bukóvszky Mária 1933.-ban beszélte nekem, hogy nagyapámnál,
Bendász Eleknél még a tálak is ezüstből voltak és B. I. (Bukóvszky Ilona) monogrammal voltak ellátva, mert Bukóvszky Mihály, nagyapám apósa, egy dusgazdag
ember volt és leányát jól kistaﬁrozta. Nagyapám halála után azonban mindebből
nem maradt semmi, mert az ilosvai főszolgabiró, Berzsényi vette magához az ezüstöt és értékeket. Ezt az elbeszélést megerősitve látom a 237. sz. melléklet által, ahol
tényleg olyasmiről van szó, hogy Berzsényi Pálnak valami köze volt az ezüsthöz. Az
árvának szükös hagyatékából még Gebé Viktor kanonok is levont 40. forintot (238),
amit nem kétlek ugyan, hogy tényleg kölcsön lett adva, de a mellékelt privát feljegyzés nem éppen bír bizonyitó erővel, annál is inkább, hogy 40. frt. abban az időben
szép összeg lehetett, ha 300. frtos évi ﬁzetések voltak, s igy ilyen nagy összegeket
aláirásos elismervény nélkül nem igen kölcsönözgettek.
Elemi iskoláit Maszárfalván (Bereg vm.) végezte. Ezt Petreczki László, volt
tanitója mondta nekem 1930-ban Kőrösmezőn, ahol akkor kántoroskodott. (363). A
gimnázium I. osztályát Munkácson végezte, még pedig jeles eredménnyel, amint azt
gyámja írja (236). (364). A gimnázium II–VIII. osztályát Ungváron végezte, s ott is
érettségizett, 1893 VI–17. Érettségi képe 239. sz. alatt van. Mint papárva a papﬁárva
intézetben nevelkedett Ungváron az 1886/87. tanévtől. Mint II. oszt. gimnazista féljeles féljó tanuló volt és mint szorgalmas, jóviseletü és vagyontalan tanuló a Kardos-féle
alapból segélyben is részesült (IX. sz.). Hires tornász volt, s mint ilyen az országos
tornaversenyeken az ungvári gimnáziumnak országos hírnevet szerzett. Volt vagy 6-7.
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szebbnél szebb érme, amelyeket ezeken a tornaversenyeken, amelyek többi okmányaival együtt (bizonyitványok, házvételi szerződések, kinevezések) elvesztek, jobban
mondva [pag. 64.] nagynéném, özv. Rományi Istvánné Szabó Elza, aki édesanyámnál
tartózkodott Munkácson, ezeket az egybecsomagolt okmányokat abban a hiszemben,
hogy övéi, elvitte magával Magyarországra, amikor a bolsevikiek elől menekült. (155)
Teológusnak 1893. jul. 1.-én lett felvéve. Teológus korában, a legszükségesebb dolgok fedezésére segélyeket kap a papárvák alapjából (240). Az 1893/94. tanévben cancellista (irnok) volt. Az 1894/95. tanévben I. éves teológus és vigkedélyünek van jellemezve. Ezen évről információját és előmenetelét lásd 241. sz. alatt. Az
1895/96. tanévben II. éves, előmenetelét lásd 242. sz. alatt. Az 1896/87. tanévben
III. éves, előmenetelét lásd 243. sz. alatt. Az 1897/98. tanévben IV. éves és ezzel
befejezi teológiai tanulámyait. Teológuskorabeli fényképét 1897.-ből lásd LIX. sz.
alatt. (156). Mint tanulmányvégzett papnövendék kineveztetik egyházmegyei levélés könyvtárosnak (245), amely hívatalát 1898. XI. 3 – 1901. VI. 3 töltötte be, s
közben püspöki háznagy is volt. Ezen korból való a LX. sz. alatti csoportképe, ahol
Firczák Gyula püspök családjával van lefényképezve.
Eljegyzését 1900. nov. 4.-én tartotta meg Munkácson, későbbi felesége családjánál.(244). Házasságát Munkácson kötötte 1900. nov. 27.-én Szabó Margittal,
Elek ügyvéd és Gorzó Izidóra leányával (246 és 244).
Ordinálódott 1900. dec. 16.-án, Firczák Gyula püspök által (XV – 2911. sorszám). Ezt megelőzőleg a subdiákonátust dec. 9.-én és a diákonátust dec. 13.-án
vette fel (244.) Szentelődési csoportképe LXI. sz. alatt van. Első szentmiséjét 1900.
dec. 30-án mutatta be Szánfalván (Bereg vm., Станово), volt gyámja, Ferencsik
Miklós manuduktorsága mellett és ünnepi szónoka, Azary Endre, akkori munkácsi
káplán volt (247). Előbbi hivatalait, azaz levél- és irattáros megtartotta továbbra is,
1901.-ig, amikor ki lett nevezve Borhalomra (248).
Borhalmon (Bereg vm., Bubuliska, Бобовище) müködött 1901–1905. Anyagilag azonban oly gyengén állott, hogy ezen 4. év alatt minden anyagi forrást kimeritett, sőt rendkivüli segély iránt is nyujtott be kérvényt a minisztériumba (249). A
Hadzsega Bazil és János örökségéből neki járó részt kutatja (250). Eladja a lipcsei
határban öröklött egy földjét (251), majd a másikat (252), ezt követi a harmadik
(253), s végül a keselymezői határban öröklött földjét is (254). Ezen romlásnak indult anyagi helyzete, – amelyhez járult még feleségének egészségi állapota is, amely
feltétlenül levegőváltozást kivánt – vitte reá, hogy kivándoroljon az Északamerikai
Egyesült Államokba, ahová 1905-ben családostul, 3. gyermekkel ki is ment. Brementől New-Yorkig a „Norddeutscher Lloyd” hajóstársaság „Kaiser Wilhelm der
Grosse” nevű hajóján utazott, amely Bremenből 1905. dec. 12.-én indult el (1325),
ahol azonban az utasok névsorából hiányzik az akkor 1. éves Ilona hugom. Ellátva
a püspökségtől elbocsátóval és ajánlólevéllel (1324) érkezett Amerikába, ahol akkor még a görögkatolikusok a római katolikus püspökök joghatósága alá tartoztak,
s igy őt is a scrantoni róm. kat. püspök, Nolan Mihály János kinevezi Plymouth.
Pa.-ba (Pennsylvania) 1905. dec. 22-én (1324 és 255), majd Scranton [pag. 65.]
Pa.-ba 1906. szept. 18-án (1324), ahol 1910.-ig, azaz visszatéréséig müködött mint
missziónárius pap a Magyarországból Amerikába kivándorolt görögkatolikus hivők
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között. Amerikában anyagilag magához jött, s mindenekelőtt megboldogult őseire
gondol, amikor három misealapitványt tesz le, édesapjáért, Elekért Maszárfalván
(256), édesanyjáért, Bukovszky Ilonáért Fancsikán (257) és anyai nagyszüleiért, Bukóvszky Mihály és Bacsinszky Teréziáért Lipcsén (258) végzendő egy-egy szentmise erejéig. Megvette özv. Hartmann Józsefné, Munkácsy Máriától Munkácson a
Fő-utca 52. hsz. alatti telkét a rajta levő öt különálló házzal együtt. Az öt házból az
első, második és ötödiket generálisan renováltatta, a harmadik és negyediket pedig
teljesen lebontva, helyükbe újakat épittetett. Ezen korból való fényképei 273, XXI,
XXII. sz. alatt, ahol gyermekeivel, Béla, István, Ilona és Margit, továbbá LXII és
LXIII sz. alatt, ahol egy temetés alkalmával van ábrázolva, találhatók.
Amerikából 1910. jun. 9.-én indult el New-Yorkból ugyancsak a „Norddeutscher Lloyd” hajóstársaság tulajdonát képező „George Washington” nevü hajóján
családjával, feleségével és 4. gyermekével, Béla, István, Ilona és Margittal és jun.
17.-én érkezett Bremenbe (1326). Amerikából visszatérve Munkácson, a már saját
házát képező Fő-utca 52. sz. alatt lakott, s kérte a püspöktől Szerednye (Ung vm.
Середное) javadalmát, amelyet a püspök nem adott meg neki. Itt látom helyénvalónak megcáfolni Dr. Kaminszky Józsefet, aki a „szentcsaládról”, értve alatta Popovics
és Firczák püspökök családját, azt állitja, hogy az egyházmegye legjobb parókiáit a
rokonokkal töltötték be és felkiált: „Вотъ эгоистическая христіянская политика.”
(259). Ebben nagyon téved. Édesapámnak Firczák püspök nagybátyja volt, s Szerednyét nem neki, a rokonnak adta, hanem egy neki teljesen idegen, s apámnál jóval
ﬁatalabb Lescsisin Györgynek, aki mint őrmezei pap a helybeli róm.-kat. plébánossal
valamin összekapott, s a kassai püspök kérésére át kellett onnan helyezni. Most már
én kiálltok fel: ime az altruisztikus keresztény politika. Szerednye helyett kinevezi
a püspök Zsukóra (Bereg vm. Жуково) (260), ezen kinevezése azonban rövidesen
vissza lett vonva (261), mivel nem volt hajlandó ezen javadalmat elfogadni. Továbbra
is Munkácson maradt, ami azonban nem azt jelenti, hogy ezen idő alatt papi ténykedésekkel nem foglalkozott. Ujhelyi Irén gorondi lelkész tesz erről tanubizonyságot,
amikor jelenti a püspöknek, hogy betegeskedése alatt Bendász Mihály helyettesitette,
s igy méltányos volna a gorondi segédlelkészi ﬁzetést részére kiutaltatni 1910. jul.
1.-től, ami azonban csak 1911. jan. 1.-től márc. 31.-ig történt meg. Kérésére, 1911.
ápr. 1-től Szentmihálykörtvélyesre (Máramaros vm., Грушово) lett kinevezve (263).
Szentmihálykörtvélyesen müködött 1911–1917. Itt élte át az első világháború (1914–1918) legnehezebb éveit, mivel a község a főutvonal mentén feküdt,
végig kellett „élveznie” a hadi felvonulást, elvonulást, visszavonulást összes
kellemetlenségeivel és kártevéseivel együtt. Itt érte az 1914. évi oroszbetörés is,
amely elől Máriapócsra menekült családjával együtt, hátrahagyva összes ingóságait, amelyekben ugyan kár nem esett, de az nem az oroszok jóakaratán [pag.
66.] mullott, hanem azon, hogy nem engedték őket megmelegedni, s hamarosan
kiverték őket. Itt érte az 1913. évi nagy árviz is, amely minden termését tönkre
tette (264) és amely olyan nagy volt, hogy az összes tiszai vashidakat megrongálta és pld. Técsőn, a városban másfél méter magasan állott a viz. A háború
viszontagságai és az anyagi oldal vonták maguk után, hogy 1916-ban beadja
kérvényét Taracujfalura (Máramaros vm., Felsőneresznice, Новоселица), amit
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meg is kapott (265), de több közbejött akadály miatt 1917.-ig elhalasztódik átköltözése oda (266).
Taracujfaluban müködött 1917–1928. Taracujfalusi müködését Széleslonka
ideiglenes oldallagos adminisztrációjával kezdi, amiből azután a későbbi széleslonkai pappal, Pukán Gyulával anyagi természetü félreértései is voltak (270). 1917.ben beadja kérvényét családi pótlék folyósitása végett és a minisztérium 1918. jul.
1-től évi 1000. kor. korpótlékot és 6. kiskoru gyermeke után egyenkint évi 400. kor.
családi pótlékot állapit meg és folyósitja azt (1327). Itt éli végig a háborút követő
forradalmi időket, a kommunizmust, a román megszállást és a cseh megszállást is,
amikor eltörlik a párbért, de nem rendezik még a párbért helyettesitő kongruát. Bár
nyomorog, de 6. gyermekét egyidejüleg nevelteti. A párbér ügyet csak az 1926.-évi
kongrua-törvény rendezi, de a kárpótlást visszamenőleg már nem éli meg. Itt lett
1921.-ben kinevezve parókussá és tiszteletbeli esperessé (267). Innen adminisztrálja
oldallagosan Széleslonkát 1922–1928. (268). Széleslonka hamar áldozatul esett a
csehek által szított sizmának, s már 1921-ben olyan kicsi volt a megmaradt hivők
száma, hogy külön papot nem tarthatott, s ez a szám a hivatalos és helybeli terror
következtében napról-napra csökkent annyira, hogy a végén maradt egy hivő és a
templomot, parókiális lakot, iskola épületet és a földeket is elrabolták a sizmatikusok, amelyek csak 1927-ben kerültek vissza a gör. kat. egyház kezébe és pedig
birósági uton.
Taracujfaluban végigküzdötte a sizmának kezdeti és legnehezebb idejét. Sikerült is 1925.-ig a hitközséget a sizmától lokalizálni annak dacára, hogy a környező falvak, Irholc, Uglya, Széleslonka, Tereselpatak, Pelesalja és Nyéresháza már
1921.-ben besizmáltak. A sizmatikusok 1925-ben, az új templom épitésére szánt
telket erővel elvették és ott akarták felépiteni templomukat, ezt nagy utánjárással
sikerült megakadályoznia. Majd olyan fogáshoz folyamodtak a sizmatikusok, hogy
az összes klirosznikokat megnyerték a sizmának, azt tevezve, hogy kántor nélkül
maradván, a hivők is elhagyják hitüket és templomukat, látva, hogy nincs kinek
végezni a szertartásokat. Tervüket ugy akadályozza meg, hogy egy ujoncot betanit a
kántorságra és addig is utrenyéken és vecsernyéken maga végzi a kántori funkciókat
is. A fél hitközséget megmenti a sizmától, de mindez egészségének rovására megy,
gyomoridegességet kap, amiből gyomorfekély keletkezik, amelyre éveken keresztül
betegeskedik. Életének utolsó évében még beadja kérvényét Kökényesre (Máramaros vm., Терново), arra az esetre, ha Gorzó Elek nyugdijazva lesz (269). Gorzó
Elek azonban csak 1927. végével lett nyugdijazva, s Kö [pag. 67.] kényesre ki is
lett nevezve, de kinevezése már nem találta az élők sorában. (369). Közben 1924.ben eladja a lehóci határban, a szerednyei hegyen lévő betelepitettlen szőlőhelyét,
amelyben neki 1/3. része volt. Eladták 1500 csehkoronáért (1739). Egy valamiféle
igazolványra készült gyorsfényképét 1922-ből lásd 1328. sz. és különböző időkből
való névjegyeit lásd 1329. sz. alatt. (370)
Meghalt 1928. január 7.-én, karácsony első napján Beregszászban (271 és
244) a kórházban, ahol gyomorfekélyre operálták, ami, sajnos már késő volt. Eltemetve Beregszászban a gör.-kat. temetőben (272). Gyászjelentése 1330. alatt van.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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3. Bendász Mihályné, Szabó Margit. (1879–)

Született 1879. december 19.-én Komlóson (Bereg vm.) (276), ahol anyai nagyapjának, Gorzó Bálintnak kuriája volt. Apja Elek ügyvéd, anyja Gorzó Izidóra volt.
Elemi iskoláinak I. osztályát Komlóson, II. és III. osztályát Nagyszöllősön és
IV. osztályát Ungváron a gör.-kat leánynevelő és tanintézetben végezte az 1889/90.
tanévben, ahol bentlakó növendék volt és félig jó, félig elégséges eredménnyel végezte el ezen osztályt (X. sz.). Polgári iskoláit ugyancsak Ungváron végezte a gör.kat. leánynevelő- és tanintézetben. Csecsemőkori fényképét lásd 274. sz. és leánykori fényképeit 275. és 1331. sz. alatt.
(371) Házasságát Munkácson kötötte 1900. nov. 27.-én Bendász Mihály pályavégzett papnövendék és püspöki levéltárossal. (246. és 244)
Élettörténete 1900–1928. szoros kapcsolatban van férjének élettörténetével.
Ebből a korból csupán annyit jegyzek fel külön, hogy Amerikából misealapitványt
tett le, egy, édesapjáért végzendő szentmise erejéig. Munkácsra gondolta, de mivel
ott tultömöttség volt már misealapitványokban, Ilosvára tette azt át (277). Fiatalaszszonykori fényképeit, Amerikai tartózkodása idejéből lásd 273, valamint XXI. és
XXII. sz. alatt és egy 1922-ből származót 1740. sz. alatt.
Megözvegyedett 1928. jan. 7.-én, s az akkori joggyakorlat szerint, mindjárt részesült állami nyugdíjban (278), de hogy az egyházi nyugdíját is megkapja, lemond
a törvényes enyhévről (279), hiszen ugyis mellettem, ﬁa mellett volt. Mellettem volt
Taracujfaluban 1929. szept. 1.-ig, amikor is nagy huza-vona és per után sikerült az
egyik munkácsi lakást, az utcait kiürittettni (280), s igy beköltözött Munkácsra, saját
házainak egyikébe. Munkácson nem ül tétlenül, s mint özvegy, nem kótya-vetyéli el
a meglevőt, de még szerez hozzá. A meglevő 5. házhoz még épittet két újat, szőlőt
vesz a Galishegyen, amelyet rendbeszedve, jó áron elad és egy másikat vesz a Lovácska hegyen. Gyermekeit nem vette igénybe, sőt azokat segiti, igy a Szovjeturalom
alatt állásnélkül maradt Béla ﬁát és parókiájáról lemondott Mihály ﬁát. A reája mért
csapásokat, mint férjének 1928-ban, Ilona leányának 1929-ben, [pag. 68.] és Margit
leányának 1930-ban bekövetkezett halálát, továbbá Endre ﬁának 1943-ban az orosz
bolseviki fronton való fogságba esését és fogságban való elhalálozását, valamint
Béla ﬁának a csekisták által való elfogatását, elitélését és a fogságban, 1954-ben
bekövetkezett elhalálozását, a legnagyobb türerelemmel, zugolódás nélkül és Isten
akaratába való megnyugvással viseli. Ezzel azonban a reája mért csapásoknak nincs
vége. Milyen szenvedést jelent egy anyai szívnek, amikor látja Mihály ﬁának balul
kiütött házasságát, amely válással végződik, ennek következtében azután ﬁának züllését és a züllés folytán meggyengült akaraterő még szomorubb következményét, az
aposztáziát, a hitehagyást. Velem szenvedi végig a cseka által való elfogatásomat,
25. évre való elitélésemet. Özvegyi életében talán csak két fénysugár volt, amikor, a
talán soha nem remélt viszontlátás örömkönnyeit hullatta az én visszatérésem alkalmával és amikor látja, hogy menye, Béla ﬁának felesége, milyen odaadással és szeretettel veszi körül. De a lelkiszenvedéseken kivül jönnek még az anyagi csapások. A
Szovjet uralom alatt, minden kárpótlás nélkül elveszik szőlőjét. 1952-ben munkácsi
házait kommunizálják, azaz államositják és az még egy nagy kegy, hogy megengedik, hogy saját háza után bért ﬁzetve az államnak, megmaradhat benne.
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[pag. 69.]

4. Bendász Elek. (1845–1886)

Született 1845. augusztus 24-én Keselymezőn (Máramaros vm., Кошелово)
(1128), ahol apja László gör.-kat. lelkész volt. Anyja Hadzsega Anna. Korán árvaságra jutott, 5. éves korában elvesztette apját és 10. éves korában anyját. Mint apátlan-anyátlan árvát a rokonság nevelte, de különösen Hadzsega Bazil kanonok, anyai
nagybátyja (217).
Elemi iskoláit Ungváron végezte. A I. osztályt az 1853/54. tanévben (1245),
de ezen osztályt megismételte az 1854/55. tanévben (1246). A II. osztályt szintén
Ungváron végezte az 1855/56. tanévben, ugyanugy a III. osztályt és az 1856/57.
tanévben (1247). Abban az időben még csak III. osztályu volt az elemi iskola. Mint
elemista, előbb özvegy édesanyja mellett volt annak haláláig, 1855.-ig, azután unokanagybátyja, Popovics püspök maga mellé vette a püspöki palotába, de valószinü,
hogy anyja is itt tartózkodott haláláig. Mint végzett elemista, nagynénje, özv. Hrabár
Jánosné, Hadzsega Juliánna kérelmére, aki Popovics püspök unokahuga volt és annak háztartását vezette, az ungvári papárvaﬁ intézetbe került (1248).
A gimnázium I. osztályát Ungváron végezte az 1857/58. tanévben és az első
félévben 69. osztálytársa között a 60-ik volt (1249), a második félévben pedig 63.
között az 57-ik (1250). Az I. osztályt megismételte az 1858/59. tanévben és az első
félévben 65 között a 43-ik (1251), a második félévben 63. között a 36-ik (1252). A
II. osztályt az 1859/60. tanévben végezte és az első félévben 62. között a 35-ik volt
(1253). III. osztályos volt az 1860/61. tanévben és a IV. osztályt az 1861/62. tanévben végezte (1254) és az évvégi értesitőben 48. között a 33.-ik (1255). p.15.). Az
V-VIII. osztály közül valamelyiket ismételte, vagy pauzált egy évig, mert csak az
1866/67. tanévben érettségizett, amelyben egy tárgyból elbukott, de javitóvizsgára
bocsátották (217). Érettségi csoportképét lásd 216. sz. alatt.
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Felvételét 1867-ben kéri (217) és
fel is vétetett az u. n. írnoki évre, amikor valószinüleg az érettségi javitóvizsgát is
letette. p.16.). Mint I, II. és III. éves teológus szintén Ungváron volt p.17.) Teológiai
tanulmányait, mint II. éves, az 1871/72. tanévben fejezte be, amikor ilyen információt adnak róla előljárói: „Ájtatós, eléggé alkalmazkodó, jó erkölcsü, békés hajlamu”
(215), itt lásd tanulmányi előmenetelét is. Mint IV. éves viceduktor volt és az I. évesek „cantus praefectus”-a, azaz egyházi ének vezetője (215). p.19.).
Házasságát 1873. febr. 18-án kötötte Lipcsén, Bukóvszky Ilonával, Mihály
gör.-kat. lelkész és Bacsinszky Terézia leányával (1129)
p.18.). Ordinálódott 1873. ápr. 5-én Pankovics István püspök által (XV –
2477- sorszám és 2337)
Lipcsén (Máramaros vm., Липша) kezdi meg papimüködéset, ahol 1873–
1874. müködött, apósa halála után, az özvegyi enyhév alatt. p.20.). Ezen idő alatt
anyósa kérvényezi részére a nagymogyorósi vagy oroszvégi parókiát (218) ez azonban nem teljesittetik, mert Nagymogyoróst Rácz Viktor kapta meg, Oroszvéget pedig Orosz [pag. 70.] Teoﬁl szerzetes szolgálta ki 2. évig. Ő maga még ugyanazon
évben beadja kérvényét Fancsikára és ez teljesitve is volt (219).
Fancsikán (Ugocsa vm., Фанчиково) müködött 1874–1876. p.21.). Itt, 1875.-ben
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megözvegyedett és Miklós nevü ﬁa is meghalt, s mivel csak egy gyermekkel maradt
el, háztartást vezetnie nem volt érdemes, s igy beadja kérvényét a szemináriumi vicerektori állásra (221), ami azonban nem lett teljesitve és ekkor beadja kérvényét
Tiszaujlakra, mint népesebb helyre, ahol kosztolásáról is gondoskodhat (222). Ez a
kérelme sem teljesedik, mert Zombory Jenő lett oda kinevezve, de 1876.-ban egyházmegyei iktatónak nevezik ki, s igy beköltözik Ungvárra (220).
Iktató volt 1876–1881. Fizetése évi 300. frt. volt. Ezen csekély összeg mellett
gondoskodni kellett más jövedelmi forrásról is. Az ügyet ugy oldották meg, hogy kinevezték az Ungvárhoz közel fekvő Minajra (Ung vm.), s igy ennek a parókiának a
kongruáját élvezte, de megmaradt továbbra is iktatónak és oldallagosan adminisztrálta
Minajt (223). Ez az állapot azonban csak 1877–1879. tartott, amikor is gondot okozott
a papok elhelyezése és igy Minaj adminisztrációjától fel lett mentve (224). Tisztán az
iktatói ﬁzetéséből azonban nem tudott megélni, s 1880-ban kérvényezi Husztsófalva
parókiáját, ahová ki is nevezik (225). Milyen okból, nem tudom, de ezen kérvényét,
jobban mondva kinevezését kéri visszavonni, ami szintén teljesedik (226). (378). Majd
1881-ben beadja kérvényét Maszárfalvára, ahová ki is nevezték (227).
Maszárfalván (Bereg vm. Негрово) müködött 1881–1886., eleinte azonban
csak ideiglenesen, „a további intézkedésig” (227), s igy beadja kérvényét végleges
kinevezése iránt (228). Maszárfalván, mint özvegy embernek, házvezetőnőről kellett gondoskodnia, s ilyen minőségben volt nála Fuhrman Irma. Ezért és még más
dolgokért, feljelentik a püspöknél. Erre fel nyilatkozatot ad, hogy házvezetőnőjét 10.
napon belül elbocsátja. Ezt a nyilatkozatot a főesperes beterjeszti az egyházmegyei
hatóságnak azzal, hogy lehet rajta észrevenni, hogy véralkatánál fogva elégedetlen
és bomlott kedélyhangulatban van, de hogy mértéktelen lenne az italokban, arról
nem tud. Esperese később jelenti, hogy házvezetőnőjét nem bocsátotta el, a hivők részéről panasz nem merült fel ellene és „az italban mértékletesnek éppen nem, de inkább részegesnek mondható és magaviselete eléggé botrányos”. Ezeket a főesperes
tovább jelenti, s igy beidézik Ungvárra a szentszék elé. Az első terminusra azonban
nem jelenik meg. Mi lett az ügy folytatása és befejezése, okmányok hiányában nem
tudom megállapitani (229).
Meghalt Maszárfalván 1886. jul. 14.-én hátgerincsorvadásban (235), s ott is
van eltemetve a templom mellett. Sírján egy fenyőfa volt elültetve, amely már hatalmas fává nőtt, de amikor 1945-ben elvették a templomot, kivágták, s igy sírja
jeltelen. A „Листок”-ban megjelent gyászjelentését lásd 1741. sz. alatt.
Különböző időkből származó fényképeit, lásd 230. sz. alatt. Ezeken kivül van
tulajdonomban egy olajfestmény is róla, amelyett a nagy hírnérve szert tett Roskovics Ignác festőművész festett [pag. 71.] 1877-ben. Sajnos, amidőn a szovjetorosz
cseka 1949-ben letartóztatott és 25. évi kényszermunkára, valamint vagyonom elkobzására itélt, ezen portré is a cseka kezébe került, s annyira elrongálták, hogy ma
már alig felismerhető az ábrázolt rajta. Van még egy fényképe a 416. sz. alatt is, ahol
későbbi nászával, Szabó Elekkel van lefényképezve. Aláirását és kézirását lásd 219,
221, 222, 228. sz. alatt.
Megjegyezni kivánom még, hogy Maszárfalván van egy domb, amelyet
„Bendászká”-nak hívnak. Mi az eredete ezen elnevezésnek, nem tudom, de mivel
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Maszárfalván más Bendász nem volt, valamilyen összefüggésben kell lennie Bendász Elekkel.
Leszármazottai, Mihályon, édesapámon kivül, nem voltak. Volt ugyan még
egy Miklós nevü ﬁa is, aki Fancsikán született 1875. aug. 23-án, de ez párhónapos
korában meg is halt Fancsikán 1876. jan. 6.-án szamárhurutban (231).

5. Bendász Elekné, Bukóvszky Ilona. (1843–1875)

Született 1843. márc. 2-án Nyágován (Máramaros vm., Нягово) (232), ahol
apja Mihály gör.-kat. lelkész volt. Anyja Bacsinszky Terézia.
Iskoláit, nem tudom, hol végezte, de 1857.- és 1861.-ben Szatmáron az apácazárdában nevelkedett (1256), s igy valószinüleg ott végezte iskoláit is. p.22.).
Házasságát Lipcsén kötötte 1873. febr. 18-án, Bendász Elek pályavégzett papnövendékkel (1129).
Meghalt Fancsikán 1875. aug. 23-án gyermekágyban, Miklós ﬁával (233). Eltemetve Fancsikán a templom mellett.
Két leánykori és egy asszonykori fényképét lásd 234. sz. alatt. Róla is van egy
Roskovics portrém, amelyet ugyanaz a sors ért, ami férjénél van leírva.

„Szabó”-k általában.
A Szabók nemességére vonatkozólag álljon itt Szabó Eumén ugocsai főesperesnek Szabó Endréhez, máramarosi vikáriushoz, 1930. okt. 30-án irott levelének
másolata: „A te édesapádat az én nagyapám nevelte (1); és a dorogi Szabó György,
előbb theológiai tanár Ungváron mint rokont istápolta (2). Apád, mondta nekem,
hogy az ő nagyapja is pap és János volt, a philosophiát Szegeden végezte, hová tutajon járt (3). Szabó János unokatestvéred a csománfalvi és később penészleki pap
(4), Józsi ﬁának máramarosi nemesi stipendiuma megszerzése végett édesatyád utasitása szerint Erdélybe járt a volt bökönyi Szabó parochus leszármazójához, honvéd
főhadnagy volt, a nemesi oklevél ügyében; ez őt rokonnak elismerte és közölte vele,
hogy az ármális (Rákócziáná) nemesi levél a nagykárolyi levéltárban Ik. sz. 2765.
kötet 49. iromány 27.
[pag. 72.] 1839. év Nemesitárgy jegy alatt van, amelyről az ő Józsi ﬁa, hódsági közjegyző hiteles kiadványa nálam is megvan, persze a többi leszármazási iratok
nélkül (5). Szabó Konstantin Szilárd öcsém levele szerint az ő Miron bátyja 1887.
évben a 67. sz. közös gyalogezrednél igazolta nemességét és ennek alapján Szilárd
unokatestvérem, midőn kassai ezredéhez bevonult a Miron katonakönyve alapján
mint édes testvér acceptáltatott és a katonaságnál „lugosi” előnévvel volt nyilvántartva. Három ága van a csalládnak, Bököny, Nyirlugos és Hajdudorog (10), Cirill
bácsi szerint, aki adatait apádtól tudta (6). De ő csicseri Orosz ﬁu nevelője is volt és
innen tudta meg Csicserben, tartózkodása alatt, hogy Jobby Gábor dédapám a saját
kuriájában paposkodott (7) a pap elődei után. A Jobbyak és a Kardosok a „csicseri”
Orosz családhoz tartoztak (8). Jobby Gábornak bátyja insurgens főhadnagy volt és
mint ilyet ismerte Cirill bácsi Szolyván (9).”.- 77 -

Eddig a levél, de megjegyzem hemzseg a tévedésektől. Ezen tévedéseket sorra
veszem: 1). Endrének az apja András és Euménnak a nagyapja Antal édestestvérek
voltak és apjuk János volt. Apjuk 1844-ben halt meg, amikor András már III. éves teológus volt, s igy nem volt szüksége nevelésre, legfeljebb vakációk alkalmával megtürte
házánál. 2). Szabó György, egy nyírlugosi proprietárius = tulajdonos ﬁa volt, s nem
tudok róla, hogy rokonságban lettek volna, bár nem vonom kétségbe, hogy „elismerte
rokonnak”, de máskülönben is ez a György csak 1844.-ig, tehát amig apja is élt, volt
Ungváron és 1844-ben elkerült Hajdudorogra. Lehet azonban, hogy még apja életében
támogatta valamivel. – 3). Az András nagyapja, bár pap volt, de nem János, hanem
Mihály, ellenben apja volt János és pedig az, aki a ﬁlozóﬁát ténylegesen Szegeden
végezte. Az Eumén nagyapja pedig Antal volt és nem János miért írja tehát „az ő nagyapja is”, amikor ez a János Euménnek szépapja volt. 4). Ez a János Miklós ﬁa volt, s ez
János ﬁa, tehát Endrének II. foku unokatestvére. 5). Nem kétlem, hogy a bökönyi pap,
Szabó János leszármazottja ezt a nemeslevelet megszerezte és bebizonyitotta, hogy
az illető, nemességet nyert Szabónak leszármazottja, de az a Szabó János, tudtommal
semmiféle rokonságban nincs ezzel a Szabó családdal. Annak a bökönyi Szabó Jánosnak az apja Bazil pap volt, aki teológusi személyi adatai szerint, egy ismeretlen nevü
„libertinus” ﬁa, Vetésről (Szatmár vm). származik és 1758-ban született. Mig ezeknek
a Szabóknak legrégibb ismert őse Mihály, bár szintén ismeretlen nevü „libertinus”
szülők gyermeke, de teljesen más irányból, Meglészről (Zemplén vm., Vécse ﬁliája)
származik, s 1746-ban született. Vetés oláh, Meglész ruszin község. 6). A tévedés, jobban mondva a következtetés a három ágra vonatkozólag onnan van, hogy a bökönyi
Szabó János Bökönyben, ennek apja Hajdudorogon volt az oláhok papja (t.i. abban
az időben Hajdudorognak két papja volt: 1.) Ruthenorum és 2.) Valachorum) és a már
emlitett Dr. Szabó György teol. tanár Nyirlugosról származott. 7). Ez az állitólagos
kuria, Csicser ﬁliájában, Tegenyén volt. 8). Óriási tévedés, mert Jobby Gábor 1747ben született (bátya pedig még [pag. 73.] korábban) és Szabó Cirill 1838-ban, tehát az
ennek születésekor is már 91. éves volt (hát még bátyja), s igy azzal nem beszélhetett
és nem ismerhette. A tévedés ott van, hogy ez az insurgens főhadnagy Jobby Gábornak
nem bátyja, hanem ﬁa volt, mert tudva van, hogy egyetlen ﬁa „dedit nomen militiae”,
azaz katona lett. (lásd a 145. sz. mellékletét). 8). Nem annyira a családhoz tartoztak,
mint inkább alattvalóik vagy jobb embereik voltak, mert csicseri Orosz Gáspár, mint
patrónus, a teológus Knizay Gábornak (aki később a Jobby nevet vette fel) adja a
prezentát Nyágov (Zemplén vm.) parókiájára. 10) Szabó Eleknek, tehát Endre (akihez
Eumén ezt a levelet írta) legidősebb bátyjának (az én nagyapámnak) a „Munkács”
hetilap 1900. évi 33. számában közölt gyászhiréből kitünik, hogy Elek nem a „lugosi”, hanem a „bökényi és hajdudoroghi” nemesi előnevet használta. Ugyanigy közli a
gyászhírt a „Görög-katholikus Szemle” hetilap 1900. évi 34. számában. (lásd az 1333.
sz. mellékletet).
Szabó Eumén egy családfát is összeállitott, amelyet láttam is, de sajnos le nem
írtam, amelyben a családfát Szabó Jánosig, tehát szépapjáig rendben vissza is vezeti, de
itt mellékvágányra csap át, mert ennek kétségtelenül megállapitott apját, Mihályt sehol
nem emliti és apjául valami Jánost nevez meg, valószinüleg hogy igy a nagykárolyi levéltárban levő nemesilevél tulajdonosához tudja visszavezetni a családfát. (247, 373).
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6. bökönyi és hajdudorogi Szabó Elek. (1847–1900)

Született 1847. febr. 20-án Alsóhatárszegen (Bereg vm., Nagyrosztoka) (412),
ahol apja András gör. kat. lelkész volt. Anyja Schivulszky Julianna. Ő volt szüleinek
legidősebb gyermeke.
Elemi iskoláit hol kezdte, nem tudom, de a IV. osztályt Ungváron végezte az
1857/58. tanévben (1332).
Gimnáziumait szintén Ungváron végezte, és pedig az I. osztályt az 1858/59.
tanévben, amikor az első félévben 65. osztálytársa között az 57.-ik volt (1251), de a
második félévben már óriási előrehaladást tett, mert 63. között már a 17-ik (1252).
Mint I. gimnazista, koszton és szálláson a papárváﬁ intézetben volt. Mint II. és III.
gimnázistáról, semmi irat nincs kezeim között. A IV. osztályt az 1861/62. tanévben
végezte (1254) még pedig mint 14-ik 48. között (1255). Bár nincs nyoma, de valószinüleg Ungváron folytatta és végezte is be gimnáziumi tanulmányait. p.23.).
Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, még pedig a munkácsi püspökség ösztöndijával (413). kezdte azt meg az 1867/68. tanévben.
(365) Házasságát Beregkövesden (Кивяжд) kötötte 1879. febr. 13-án Gorzó
Izidorával, Bálint főszolgabiró és Komlóssy Piroska leányával (414).
Müködését mint Ugocsa vármegye aljegyzője kezdte el Nagyszöllősön. A következő megyei tisztujitás alkalmával [pag. 74.] a megyei főjegyzői állásra adta be
pályázatát. Ezen üggyel kapcsolatban meglátogatta báró Perényit, Ugocsa vm. akkori főispánját is, pártfogását kérve. Perényi őszintén megmondta neki: „Magának
egyedüli hibája hogy görögkatolikus, s igy szó sem lehet róla.” Ekkor hagyta ott a
megyei szolgálatot és ügyvédi irodát nyitott 1876-ban Ilosván (Bereg vm.). (372).
Majd megnősült és 1885-ben Nagyszöllősre tette át ügyvédi irodáját, ahol házat is
vett. Majd amikor felvetődött a komlósi családi-birtok megváltásának kérdése (részletesebben leírva, Gorzó Bálintné, Komlóssy Piroskánál) 1892-ben visszament Ilosvára és itt ügyvédeskedett. Amikor a birtokmegváltás ügy dugába dőlt, 1894.-ben
Munkácsra költözött és itt nyitott ügyvédi irodát. Nagyszöllősi házát eladta Váradi
Jenő járásbirónak és Munkácson a Sugár uton épitett új házat, amely még ma is
(1955-ben) jó karban van és a 61. hsz. viseli. 1896-ban egyházi ügyvédül neveztetett
ki a püspökség által, Munkácsra és vidékére. Fényképeit lásd 416. sz. alatt.
Meghalt Munkácson 1900. aug. 17-én bélhártyalobban (415). Halála alkalmából
a „Munkács” hetilap 33. számában megemlékezés jelent meg. Itt „bökényi és hajdudoroghi” nemesi előnévvel emlittetik, amelyet valószinüleg életében is használt. Ugyanigy közli a gyászhírt a „Görög-katholikus Szemle” hetilap 34.-ik száma is (1333).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

7. Szabó Elekné, Gorzó Izidóra. (1861–1931)

Született 1861. ápr. 16.-án Komlóson (Bereg vm.) az apja kuriájában. Apja Bálint szolgabiró volt, anyja Komlósy Piroska, református vallásu (417). Keresztapja
Komlóssy Albert ref. vallásu földbirtokos, keresztanyja pedig Szenkovszky ref. pásztor felesége, Gorzó Ida. Bár keresztelése alkalmával 3. keresztnevet is kapott, Izidóra,
Antónia, Juliánna, az életben mindenki csak Nesztának (Anasztázia) szólitotta.
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Iskoláit otthon végezte Komlóson, azaz nem járt nyilvános iskolába, hanem
nevelőnőt tartottak mellette, aki előkészitette és vizsgáit Ungváron a róm.-kat. apácák által fenntartott nyilvános iskolában tette le mint magántanuló.
Házasságát Beregkövesden kötötte 1879. febr. 13.-án Szabó Elek ügyvéddel (414).
Megözvegyedett 1900. aug. 17-én. Mint özvegy 1900–1905. Munkácson
tartózkodott, de felevődött a meglevő, kereseti forrás után kellett néznie, s igy lett
fogyasztási szövetkezeti vezető 1905–1911. Nyéresházán (Máramaros vm.) és
Rakaszon (Ugocsa vm), majd 1911–1913. Kökényesen (Máramaros vm.). Ezután
1913–1918 leányánál, Elzánál, Rományi Istvánnénál tartózkodott, akinek férje jegy
[pag. 75.] ző volt, abban az időben Tarujfaluban, Izán és Alsókalocsán (mindhárom
Máramaros vm.-ben). A román- és cseh megszállás alatt, ezek kimentek Magyarországra, de ő itt maradt, s ﬁához Bálinthoz került, aki már akkor feleségétől különválva élt, s vezette ﬁa háztartását, 1918-tól haláláig, 1931.-ig, s igy 1918–1919 Kelecsenyben, 1919–1920 Vucskómezőn, 1920–1924. Lengyelszálláson és 1924–1931.
Rosztokán (mind a négy helyiség Máramaros vm.-ben) tartózkodott. Máskülönben
sok fényt derit özvegyi életének egyes momentumaira az a levél, amelyet 1918-ban
írt sógorának, Dr. Szabó Simonnak (1742). Fényképeit lásd 418. és XXIII. sz. alatt.
Meghalt Máramarosrosztokán 1931. decemberében vesebajban. Eltemetve
ugyanott a köztemetőben.

8. Bendász László Bazil. (1815–1850)

Született 1815. jun. 4.-én Sajószögeden (Borsod vm.) (203), ahol apja József
gör.-kat. lelkész volt. Anyja Tarkovics Borbála. Keresztnevét illetőleg leszegezem,
hogy keresztlevelében (203), érettségi bizonyitványában (204), a teológiára való felvétele alkalmával (1093) mint László (Ladislaus) szerepel és a görögös Bazil név
csak a szemináriumban ragadt reá és végigkiséri egész papi müködésén, sőt még ő
maga is ebben az alakban használja. Keresztszülei: Melczer László septemvír, máskülönben herceg Breczenheim plenipotentiárusa és felesége, gróf Majláth Mária,
valamint Báthory Mihály helybeli róm.-kat. plébános és Homicskó Györgyné, Tokár
Katalin, a hejőkereszturi papné (203).
Elemi iskolai tanulmányaira vonatkozólag nincsenek adataim, de minden valószinüség szerint Sárospatakon végezte, mivel apja abban az időben ott paposkodott.
Gimnáziumi tanulmányainak I-VI. osztályára vonatkozólag szintén nincsenek
adataim, de valószinüleg Ungváron végezte ezen osztályokat. A gimnázium VIIVIII. osztályának megfelelő ﬁlozóﬁai tanulmányait Kassán végezte el és az 1834/35.
tanévben fejezte be s megkapta az érettségi bizonyitványnak megfelelő végbizonyitványát (204).
A teológiára 1835-ben kérte felvételét, s miután orvosilag megvizsgálva
egészségesnek találtatott (1091) és ﬁlozóﬁai tanulmányi eredményei kielégitők voltak (1093), felvétetett a munkácsegyházmegyei papnövendékek sorába. Teológiai tanulmányait Nagyszombatban és Ungváron végezte. Az 1835/36. tanévben I. éves, az
I. félév tanulmányi eredményeit lásd 1130. sz. és a II. félévit 1131. sz. alatt, amikor
előljárói szerénynek és szelidnek mondják. Mint II. éves az 1836/37. tanévben vizsgáit ugy az első szemeszterben (283), mint a másodikban is (513) sikeresen teszi le.
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Az 1837/38. tanévben III. éves és az első szemeszterben jó rendü (1095), hasonlóképen a másodikban is (1096) és békés, szerény természetünek van informálva (1097).
Mint IV. évest az 1838/39. tanév első szemeszterében igy infor [pag. 76.] málják:
„Hajlamai becsületesek, romlatlanok (sincerae), ájtatos a fegyelem betartásában
pontos. Tanulmányaiban szorgalmas. Testileg erős (robostus). Dicséretes erkölcsü
(205 és 1099). Tanulmányi eredményeit az első félévről lásd 206. sz. és a másodikról
1098. sz. alatt. Az ordináció előtt megkivánt kurálé-vizsgát először 1839. dec. 11.-én
teszi le, de elég gyenge eredménnyel (1132), majd másodszor 1940. jun. 15.-én, de
megjegyzik róla, hogy az olvasásban lassu és hibásan olvas (207), tehát az ószláv
olvasásba, mint magyar, nehezen tört be.
Házasságát Magyarkomjáton (Ugocsa vm., Великая-Комята) 1840. juniusában kötötte Hadzsega Annával, János gör.-kat. lelkész és Popovics Julianna leányával. Házasságkötése a magyarkomjáti anyakönyvben bejegyezve nincs, s igy a napot
megállapitani nem tudom, de hogy juniusban volt, kiviláglik abból, hogy junius 11.én felmentést kérnek a háromszori kihirdetés alól (208) és junius 28-án már felveszi
a subdiákonátust.
A szentrendeket a következő időkben vette fel: lectorátus 1838. ápr. 29 (1133),
subdiákonátus 1840. jun. 28, diákonátus 1840. jul. 6 és a preszbiterátust 1840. jul.
11.-én Popovics Bazil püspök által (209 és XV – 1951. sorszám).
Magyarkomjáton (Ugocsa vm., Великая-Комята) müködik 1840–1841. kápláni minőségben. Saját kérelmére adják apósához, azzal a kikötéssel, hogy apósa
gyakoroltassa a ritusban, mert ebben gyenge (210). Ugy látszik, mint nagyszombati
teológus, a latin szertartásu szemináriumban, ebben elmaradt. Egy év mulva parókiát
kér, de megjelölés nélkül. Apósa egyidejüleg Alsókálinfalvát kéri részére, amit meg
is kap, azzal a megjegyzéssel, mivel idősebb nem kéri (211).
Alsókálinfalván (Máramaros vm., Калина) müködik 1841–1845. Ezen parókiáján esperese ilyen információkat állit ki róla: 1841.-ben „egy leánygyermek
apja; egyéni és családbeli viselkedése dicséretes; erős testalkatu, jó erkölcsű; papi
tenykedéseiben pontos; ugy a hivők, mint a földesur becsülik.” (1135), majd 1844.
végén „két leánygyermek apja; társadalmi érintkezésében kedves (placens); házasélete példás; erős testalkatu, jó erkölcsű; papi ténykedéseiben pontos; hívei szeretik”
(1257). 1845.-ben beadja kérvényét a keselymezői javadalomra, amelyet, tekintve
Alsókálinfalván szerzett érdemeit meg is kapott (212).
Keselymezőn (Máramaros vm., Кошельово) müködött 1845–1850. Mint keselymezői pap, az 1845. jul. 14.-én tartott vármegyei tisztujitás alkalmával Máramaros vármegye táblabirájává választatott (1258). Ezen parókiáján esperese, ilyen
információkat ad róla: 1845-ben „Három leánygyermek apja. Egyéni és családbeli
viselkedése illedelmes (honesta). Elég erős testalkatu, erényes. Hiveihez kedves”
(1259), majd 1849. végén: „Két leány- és egy ﬁugyermek apja. Egyéni viselkedése
türelmes, családbeli transibilis. Rövidlátó (miops), szemei fájnak, jó erkölcsü. Kötelességének teljesitésében közepes” (1260). Az egyházmegyei alapitványoknál adós
maradt 21. osztrák értékü forinttal, amelyet a konviktus épitésére ajánlott fel. Ezen
adósság még 1862-ben is fennállott, amely után 1858-ban, [pag. 77.] szentszéki határozat alapján a kamat hátralékot és annak ﬁzetését eltörölték (1264).
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A családi hagyomány szerint az 1848/49.-iki magyar szabadságharcban nemzetőr kapitány volt. Ebben a minőségben szerezte betegségét is, amely több mint
egy évig ágyhoz kötötte és amely végre is 35.-éves korában, tehát egész ﬁatalon,
sírba vitte. Sulyos betegségének köszönhette, hogy az osztrák hatóságok a szabadságharc leverése után, ha nem is teljesen, de annyira-mennyire békében hagyták.
Lojalitásának bizonyitására azonban arra kényszeritették, hogy híveinek jelentse be
a trónváltozást (V. Ferdinánd lemondását és I. Ferenc József trónralépését) és itélje
el a magyar szabadságharcot. Az első követelménynek eleget tett leírott beszédében
(1261), amelyet a püspöki hatóság utján kellett bemutatni a kormányzóköröknek, a
másik körülményt nem is emlitve beszédében. Fia Elek, 10 éves korában teljesen
árva volt és Popovics püspök az árvát magához vette, mellette nevelkedett és ismerőseinek igy szokta volt bemutatni: „ime, a szabadságharc árvája.”
Meghalt Keselymezőn 1850. szept. 1-én. Ezt kétségtelenül meg lehet állapitani a 213. sz. mellékletből, valamint a püspökség hivatalos nekrológusából, amelyben
a halál okául tüdőgyuladás van feltüntetve (1263). Ennek kihangsulyozását azért tartom fontosnak, mert a keselymezői halotti anyakönyvben, halála 1852. szept. 2-ára
van bejegyezve, azaz 2. év és 1. nappal későbbre. A 213. sz. mellékletből az is megállapitható, hogy egy évig beteg volt és a végén idegösszeomlásba esett. A 214. sz.
mellékletből az is kitetszik, hogy 2. hónapig Rudnón gyógykezeltette magát

Keselymezőn van eltemetve a templom mellett, közvetlenül a templom főbejáratától jobbra és siremléke is volt, de az emberek elbeszélése szerint, amikor
a görögkeletiek (sizmatikusok) 1920-ban elrabolták a templomot, a vas síremléket
eltávolitották a sírról, mert csak egyes (+) kereszt volt rajta és nem hármas sizmatikus . A sírt 1943-ban feldulva találtam és az előbbi síremlék vastáblás sírfeliratát
még megtaláltam a faluban. A parókiális lakra vittem azzal a szándékkal, hogy a
sírt rendbehozatom, amiben azonban megakadályozott a Szovjet megszállás és az
ezzel összefüggő azon körülmény, hogy a templom 1945-ben újból a sizmatikusok
kezébe került.
Az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1134. sz., aláirását és kéziratát pedig
208. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 78.]

9. Bendász Lászlóné, Hadzsega Anna. (1821–1855)

Született 1921-ben9, mert halála alkalmával 34. éves volt (1136) Magyarkomjáton (Ugocsa vm., Великая-Комята), ahol apja János gör.-kat. lelkész volt. Anyja
Popovics Julianna. Keresztelési esete a magyarkomjáti anyakönyvben nincsen beje9

Itt valószínűleg elírásról van szó, a helyes dátum 1821.
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gyezve, de nemcsak az övé, hanem az egész családra vonatkozó adatok hiányzanak,
ugy a keresztelési, mint a házassági, valamint halotti bejegyzések is.
Házasságát 1840. juniusában kötötte Magyarkomjáton Bendász László pályavégzett papnövendékkel.
Megözvegyedett 1850. szept. 1.-én. Mint özvegy 2. évig élvezte az u.n. enyhévet. Az első évben Bukóvszky Mihály lipcsei lelkész végezte az egyházi funkciókat, nem is sejtve akkor, hogy nászok lesznek, hogy gyermekeik összeházasodnak.
A második évben pedig egy szerzetes, Popovics Julián látta el a parókiát lelkiekben,
akit az özvegy maga kért a püspöktől (214). A parókiális földek után járó földadót
is az özvegy ﬁzette, amint az kitünik az „Adói öszve írás” ívből (1262). p.24.). Özvegységének hátralevő 3. évét Ungváron töltötte és minden valószinüség szerint Popovics Bazil püspöknek, aki neki anyai nagybátyja volt, háztartását vezette.
Meghalt Ungváron 1855. jun. 11.-én, tüdővészben, 34. éves korában (1136).

10. Bukóvszky Mihály. (1813–1873)

Született 1813. nov. 8-án Felsőpásztélyon (Ung vm., Rosztokapásztély) (337),
ahol apja György gör.-kat. lelkész volt. Anyja Podhajeczky Anna.
Elemi iskolai tanulmányairól semmit nem tudok. Gimnáziumi tanulmányainak I–VI. osztályát Ungváron végezte. Az I. humanista osztályt, az 1829/30. tanévben jelesen végezte (331). A gimnázium VII–VIII. osztályának megfelelő ﬁlozóﬁai
tanulmányait Kassán végezte és ott is érettségizett az 1832/33. tanévben (338).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte, de nem volt felvéve az egyházmegyei teológusok sorába, s igy mint extraneus végezte az I. évet az 1833/34. tanévben,
a II. évet pedig az 1834/35. tanévben, amely év tanulmányi eredményét lásd 1093.
sz. alatt. III. éves az 1835/36. tanévben, amikor az első szemesztert jó és a másodikat jeles eredménnyel végezt el (1094. és 1131). Az egyházmegye kötelékébe csak
mint IV. éves lett felvéve, az 1836/37. tanévben, de az első félévben, betegsége miatt
nem vizsgázott és otthon volt, máskülönben információjában családiasnak, szerénynek, erkölcsileg nagyon jó [pag. 79.] nak van leírva (283). A második szemeszter
tanulmányi eredményét lásd 513. sz. alatt, ahol az első szemeszter utólagosan letett
vizsgáinak eredménye is bennfoglaltatik. Tanulmányait mindég jelesen végezte, ezt
maga a püspöke állitja róla két alkalommal is (342 és 346).
Házasságát Beregrákoson kötötte 1837-ben Bacsinszky Teréziával, Miklós
gör.-kat. lelkész és Barankovics Borbála leányával.
Ordinálódott 1838. febr. 16-án Vulcan Sámuel nagyváradi püspök által (XV –
1878. sorszám), amelyről az okmány 1151. sz. alatt van. Felszentelése után reverzálist kellett adnia, hogy nem tagja semmiféle titkos társulatnak, amelynek müködése
az ausztriai uralkodóház ellen irányul (339). Apósa kérvényéből kiviláglik, hogy
eredetileg Nagymogyorósra (Bereg vm.) volt kijelölve, de apósa kérésére Nyágovára lett kinevezve (1150).
Nyágován (Máramaros vm., Нягово) müködött 1838–1850. Esperese 1839ben ilyen információt állit ki róla: „egy gyermek apja; viselkedése szerény, családi
élete békés; egészséges és példás erkölcsü; papi kötelességeit végzi” (1152), ehhez
hasonló az 1841. évi is (1135). Apósán keresztül, 1843.-ban kéri, hogy az irholci pap
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elhaltával Kerekhegyet, mint Irholc ﬁliálisát, ő adminisztrálhassa (340). Áthelyezését kéri Makarjára (1265) de ezen kérése nem teljesittetik, mert Makarját Szabados
Antal kapta meg. Még ugyanazon 1844. évben kéri Hosszumezőt (Máramaros vm.),
s lévén ez a magyar kincstár partonátusa alatt levő parókia, a püspök a hármas-jelölésben őt is felterjeszti a harmadik helyen a prezenta megadására. Ezen alkalommal
a következőképen jellemzi a püspök: „Hivatása teljesitésében, saját maga feláldozásáig pontos. Békülékeny hajlamu és másokkal való érintkezésében ﬁgyelmes. Tanulmányait részben kitünően, részben elsőrendüen végezte.” (1266). Mindezek dacára
ezen parókiát nem ő, hanem Boksay Antal kapta meg. Ezután kérvényeivel egész
hadjáratot intéz és állandóan ostromolja velük a püspököt. Igy 1845-ben egyszerre
kéri Keselymezőt (Máramaros vm.) és Kovácsrétet (Máramaros vm., Kusnica), a
válasz reá, hogy mindkét javadalom már be van töltve (1267). Keselymezőt Bendász
László kapta meg, Kovácsrétet pedig Musztyánovics Mihály. Sárközujlakot (Szatmár vm.) is kéri (341.), de ezt Zékány Miklós kapta meg. Még ugyanazon évben Kaszómezőre (Máramaros vm), a magyar kincstár patronátusa alatt levő parókiára adja
be kérvényét, s a püspök a hármas-jelölésben a második helyen jelöli is, amikor igy
jellemzi: „Vigkedélyü, barátságos és jámbor magaviseletü” (342), de nem ő, hanem
Kutka György kapta meg. 1847-ben Magyarkomjátot (Ugocsa vm.) és Perecsenyt
(Ung vm.) kéri (343), de ezeket sem kapja meg, hanem az előbbit Balugyánszky
József, az utóbbinak a megüresedése pedig visszavonatott, mivel Kustán József továbbra is ott maradt. Kéri még Nyírvasvárit (Szatmár vm) (1268), de ezen kérvényét
visszavonja (343/a). 1848.-ban Királyházára (Ugocsa vm.) adja be kérvényét (1269),
azonban ezt sem kapta meg, hanem Kutka Sándor lett oda kinevezve. 1849-ben Kökényest (Máramaros vm.) és Uglyát (Máramaros vm.) kéri (344). Ezeket sem kapja
meg, hanem az előbbit Schivulszky Jánossal, az utóbbit pedig Ilniczky Györggyel
töltik be. Uglyától azzal esik el, hogy [pag. 80.] máshová van jelölve, s volt is Kökényesre. Dacára annak, hogy a püspök a kincstárhoz, mint patrónushoz, a hármasjelölésben az első helyen őt jelöli és még külön ki is emeli személyét (346), mégsem
ő kapja meg a prezentát a kincstártól. Oka ennek kiviláglik a lipcsei javadalomra
beadott kérvényéből, t. i. a kincstárnál azzal vádolták be rosszakarói, hogy a magyar
szabadságharc alatt, magatartása osztrák ellenes és az uralkodóház ellen irányuló
volt. Ezt különböző személyektől és hivatalokból beszerzett bizonylatokkal igyekszik cáfolni (1271). Ugyanazon évben Bedőházára (Máramaros vm.) adja be kérvényét (345), újból eredménytelenül, mert Glagola Lukács kapta meg. Az 1845. évi
megyei tisztújitás alkalmával Máramaros vármegye táblabirájává választották meg
(1258). Esperese az alábbi jellemzéseket adja róla, 1844-ben: „Egy ﬁu és két leány
apja. Társalgása vidám (jucundus), de biráló (critucus). A házastársak egymásiránt
megértők (conintelligentes). Szivós egészségnek örvend. Erkölcsei ellen nem lehet
kifogás. Buzgó lelkipásztor. Hivei szeretik, az uraságok iránt közömbös” (1257),
majd 1847-ben: „Két ﬁu és két leány apja. Vidám kedélyü, ügyes gazda. Házasságában megértő. Beteges kinézésü és példás erkölcsü. Buzgó lelkipásztor és jó teológus.
Bár hivei hibáit erősen ostorozza, mégis szeretik, az uraságok előtt tekinély” (1270).
A szabadságharc leverése után elkötelezték a papokat, hogy az ausztriai uralkodóház
érdekében beszédet tartsanak, s ezen beszédet irásban terjesszék be a világi hatóság- 84 -

nak a püspökség utján. Ezen beszédét lásd 1277. sz. alatt. Végül 1850-ben Lipcsére
adja be kérvényét (347. és 1271), s meg is kapja.
Lipcsén (Máramaros vm., Липша) müködött 1850–1873., azaz haláláig. Esperese mindjárt müködése kezdetén, 1850-ben igy jellemzi: „Két ﬁu és két leány
apja. Társadalmi érintkezésében illedelmes, házasélete mintaszerü. Erős testalkatu,
minden hiba hélkül, jó erkölcsü. Buzgó pap” (1272) és 1857-ben: „Ugy társadalmi,
mint házastársi érintkezésében illedelmes és békességes. Jó testalkatu férﬁ, erős alkattal, jó erkölcsü, de heves. Hivei, tulszigora miatt gyülölettel viseltettnek iránta.
Az uraságokkal családias” (1256), végre 1861-ben a változás az előbbivel szemben
az, hogy „viselkedésével a hivek szeretetét már megnyerte” (1256). Ezen parókiáján
jól érezhette magát, mert többé nem kéri áthelyezését, nem számitva azt az esetet,
amikor 1853.-ban, apósa halála után a beregrákosi hívek maguk kérik a püspököt,
hogy előbbi papjuk ﬁát vagy vejét nevezze ki utódjául (1273). Sőt annyira jól érzi
magát itt, hogy földeket kezd vásárolni. Zálogba veszi nemes Csorba Lászlóné, nemes Lipcsey Máriától, annak kaszálórétjét Lipcsén, 20. évre, amely azután, 1862-ben
tényleges tulajdonába ment át és amelyet özvegye adott el 1876.-ban (348). Malma
is volt közösben Lebovics Josza zsidóval és 1860-ban saját telkén épitkezik, amint
az kiviláglik egy ellene emelt panaszból (1153). A többi általa szerzett földről bővebben a 251, 252, 253, 254. sz. alatt, amelyeket már édesapám adott el. Hívei 1860.ban, egy 43. vádpontból álló panaszt tesznek ellene, amelyeknek legnagyobb része
a hívekkel szemben elkövetett tettlegességeire vonatkozik és másodsorban anyagi
ügyeket tartalmaznak (1153). Még ugyanazon [pag. 81.] évben hasonló természetü panaszt emelnek ellene, de a vizsgálat alkalmával azok részben alaptalanoknak,
részben felfujtaknak találtattak p.25.) (1275). Abban az időben olyan nagy volt a
tultermelés papokban, hogy a püspök csak abban az esetben volt hajlandó valakit ordinálni, ha valaki a hozzátartozói közül „Kötelezvényt” ad arra vonatkozólag, hogy
felszentelése esetén 3. évig őt és családját eltartja és az illető ezen idő alatt nem
fog kérni parókiális javadalmat. Ilyen „Kötelezvény”-t állitott ki ő is 1859-ben veje,
Zloczky András részére (1276). p.26.) 1862-ben az egyházmegyei alapkezelőségnek
még volt követelése ellenében 21. osztr. ért. frt. erejéig, amelyet még annak idején
a konviktus épitésére ajánlott meg. A kamatot ezen összeg után nem számitották,
mivel egy 1855. évi szentszéki határozat értelmében az ilyen adósságok után a kamatozást megszüntették. (1264).
Meghalt Lipcsén 1873. jul. 21.-én kolerában (349). (379)
Egy általa használt pecsét lenyomatát 1847-ből lásd 343. sz. alatt és egy másik általa használt pecsétét 1845-ből 1267. sz. alatt és ugyanazt 1859-ből 1276. sz.
alatt, tehát egyidejüleg és felváltva kétféle pecsétet is használt. p.27.) A 343 sz. alatt
az általa használt pecsét lenyomatán nemesi korona van ábrázolva és az ugyanoda
ragasztott és édesbátyja, György által használt pecsét lenyomatán is nemesi korona
van. Nemesek voltak e Bukóvszkyak és ha igen, milyen nemesi előnevet használtak,
mindezideig nem sikerült megállapitani.
Aláirását és kézirását lásd 1267, 1265, 1268, 1269 stb. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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11. Bukóvszky Mihályné,
Bacsinszky Terézia. (1820–1881)

Született ismeretlen időben, valószinüleg Jószán (Ung vm.) ahol apja Miklós
gör-kat lelkész volt. Anyja Barankovics Borbála.
Házasságát 1837-ben Beregrákoson kötötte Bukóvszky Mihály pályavégzett
papnövendékkel. p.28.).
Megözvegyedett 1873. jul. 21-én. Mint özvegy, egy évig veje, Bendász Elek
mellett volt a parókián, majd ennek Fancsikára való áthylezése után, továbbra is
Lipcsén lakott saját házában és kezelte lipcsei birtokát. p.29.).
Meghalt Lipcsén (Máramaros vm.) 1881. máj. 6-án, amint az a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvből kitünik (254).

12. bökönyi és hajdudorogi
Szabó András. (1821–1888)

Született 1821. dec. 13-án Bezőn (Ung vm.) (396), ahol apja János gör.-kat
lelkész volt. Anyja Jobby Mária. Keresztszülei: Illustr. Dnus Comes Albertus Sztáray de Eadem et [pag. 82.] Nagymihály és Zubriczky Krisztina.
Elemi és gimnáziumi tanulmányait hol végezte, nem sikerült megállapitanom.
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. I. éves volt az 1841/42. tanévben,
amely év második szemeszterében elért tanulmányi eredményét lásd 1334. sz. alatt.
Az 1842/43. tanévben II. éves teológus, tanulmányi eredményét az első félévről lásd
1335. sz. alatt és a másodikról 1336. sz. alatt. Mint III. évesnek az 1843/44. tanévben
az első szemeszteri tanulmányi eredménye 1337. sz. alatt és a második szemeszteri 1338. sz. alatt van. Mivel eddig a teológiát csak mint rendkivüli hallgató hallgatta (proprialista), kéri magát az egyházmegye kötelékébe felvenni. Kérvényéhez
erkölcsi bizonyitványt is csatol Ungvár város kincstári uradalmi ﬁskálisától, Pálﬀy
Istvántól, akinél nevelősködött, öccse gyermekei mellett (1339). Ezen kérése teljesedett is, mert amikor háláját fejezi ki eziránt a püspöknek, egyuttal kéri felmenteni
a 200. forint ﬁzetése alól, mivel apja halála után tönkrement családja ezen összeget
előteremteni nem képes (1340). Teljesitették-e ezen kérelmét, nem tudni. Ezt megelőzőleg, 1842-ben, mint végzett I. éves teológust, apja kéri legalább az extraneusok
(kintlakók) közé való felvételét (1373), de ez, amint a következményekből látni,
nem lett teljesitve. Mint IV. évesnek az 1844/45. tanév első félévének tanulmányi
előhaladását lásd 396, 1341 és 1342. sz. és a második félévit 1343 és 1344. sz. alatt.
Ordináció előtt apósa „Kötelezvény”-t adott be, hogy vejének javadalomra
való kinevezéséig, hajlandó őt és családját eltartani (1349). Erre azért volt szükség,
mert abban az időben tulprodukció volt papokban olyannyira, hogy minden legkisebb javadalom be volt töltve. Az ordinációhoz megkövetelt curálé-vizsgát 1846.
ápr. 4-én tette le (1350).
Házasságát Patakófalun (Ung vm, Ó-Sztuzsica) kötötte 1846. febr. 19.-én
Schivulszky Juliannával, Illés gör.-kat lelkész és Pásztélyi-Kovács Anna leányával.
A szentrendeket a következő sorrendben és időben vette fel. A tonzurát és lektorátust 1844. dec. 2. (1345), a subdiákonátust 1846. márc. 8. (1346), a diákonátust
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1846. márc. 15. (1347) és a preszbiterátust 1846. ápr. 6-án Popovics Bazil püspök
által (1348 és XV – 2098. sorszám).
Első szentmiséjét Patakófaluban végezte, bátyja, Szabó Antal manuduktorsága mellett (397). Müködését Sebesfalván (Bereg vm., Felső-kis-bisztra) kellett volna
megkezdenie, amely javadalmat maga is kérte és meg is kapta (399), de ugy látszik
a még ott, a parókiális lakban időző özvegye, Musztyánovics Mihálynéra való tekintettel, aki halasztást is kért az ott tartózodásra (398), kéri előbbi kinevezésének
visszavonását és Alsóhatárszegre való kinevezését, ami meg is történik (400).
Alsóhatárszegen (Bereg vm., Nagyrosztoka) kezdi meg papi müködését, ahol
1846–1849. müködött. A repedei (Bereg vm.) javadalomra adja be kérvényét 1849.-ben
(1351), ezt azonban nem teljesitik, mert Hlyudz Mihály kapta azt meg. Még ugyanazon
évben kéri a malmosi javadalmat. Kérvényében sürgős áthelyezését leginkább azzal okadatolja, hogy a határszélen lakik, s Galiciából gyakoriak a betörések az osztrákok részéről, nem szeretne több paptársának sorsára jutni, akiket az osztrákok elhurcoltak, egyszóval félti életét. Előzőleg egyezséget köt [pag. 83.] a malmosi pap özvegyével, Jaczkovics
Bazilné, Husznay Teréziával, aki, bár enyhéve még nem telt le, bizonyos jövedelmek
biztositása mellett, nem kifogásolja lelkésszé való kinevezését (1354).
Malmoson (Bereg vm., Стройна) müködött 1849–1854. Elődjének özvegye,
akivel előzőleg egyeszséget kötött, panaszkodik reá az egyeszség be nem tartása miatt, s mivel az ügyre vonatkozó összes íratok nincsenek birtokomban, a meglevőkből tiszta képet alkotni nem lehet, mivel mindkét fél a saját igazát erősiti (1354). A
malmosi hivek feljelentik a püspökségre, a párbér mikénti szedésére vonatkozólag.
A püspökség a régi szabályok betartására utasitja (1355). Majd 1854-ben ujból feljelentik, ugyancsak a párbér szedésének módja és behajtása miatt, valamint más stóláris
ügyek végett. Ebben az esetben a püspök utasitja, hogy mint gyermekeinek lelkiatyja,
esetleges követeléseit is atyai módon és nem a polgári hatóságok közremüködésével
kell rajtuk végrehajtania (1356). Itt mondja el 1850-ben azon beszédét, amelyet kormányrendeletre minden papnak el kellett mondania, elitélve a magyar szabadságharcot
és kiemelve az ausztriai uralkodóház érdemeit. Ezen beszédet a püspökség utján be is
kellett mutatni irásban a kormányköröknek. Ezen beszéde azonban se hideg, se meleg,
látszik, hogy rendeletre lett megírva (1352). Esperese 1850.-ben igy jellemzi: „Három
ﬁugyermek apja. Társadalmi és otthoni érintkezésben csinnal való és tetszetős (comptus et placidus). Házas élete példás. Jó testierőben levő és példás erkölcsü. A népnek
és a földesurnak, Schönbornnak egyaránt tetszik a személye” (1353), amelyet 1851ben majdnem szószerint megismétel (1357). Itt bátyja, Antal volt az esperese, nem is
volt kellemetlensége annak életében, de halála után a kerületi jegyző, Legeza Atanáz,
a hársfalvai pap, gondol egy nagyot és merészet, s beküldi a kerületjebeli papok információját a püspökségnek, ugy állitva be a dolgot, mintha azt még a néhai esperes,
Szabó Antal állitotta volna azt ki, de már nem volt érkezése azt beküldeni. Ebben az
információban Szabó Andrásról azt írja, hogy a kerületi vizsgákon feltett kérdésekre
keveset vagy semmit nem válaszolt. Természetesen a püspökség dörgedelemmel fordult Szabó Andráshoz (401.). A ﬁgyelmeztetést zokon vette, s tisztázta magát, rámutatva arra, hogy Legeza Atanáz jelen sem volt azon a gyülésen, s igy, hogy állithatja azt.
Ténylegesen az információt nem Szabó Antal, hanem Legeza Atanáz állitotta ki és írta
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is alá (401), s máskülönben is leleplezi Legeza Atanázt, rámutatva arra, hogy ez mind
bosszu müve részéről, ugy néhai bátyja, Antal, mint ő ellene is (402). Az ügy annál érthetetlenebb, vagy talán annál érthetőbb, hogy Szabó András és Legeza Atanáz sógorok
voltak, két testvért birtak feleségül (Legezáné, Schivulszky Anna). Ezen információ
igy szól: „Társadalmi és családjabeli viselkedése szelid és sima. Családi élete jó. Jó
erkölcsü. Papi kötelességeit teljesiti” (401). Nemsokára ezek után, beadja kérvényét
Nagyrákócra (403), ahová püspöke ki is nevezi
Nagyrákócon (Ugocsa vm.) müködött 1854–1888, azaz haláláig. Hivei itt újból feljelentik a párbér és stóla kérdéseivel kapcsolatban (404) és ebbeli panaszukat
megismétlik 1862-ben is (405). Majd 1864-ben ismét feljelentik hivei, most már nem
anyagi ügyekből kifolyólag, hanem „kedvetlen és malaszt nélküli pap”-nak nevezve,
kérik Nagyrákócról való eltávolitását (406). p.31.). De nemcsak hivei, [pag. 84.]
hanem a polgári hatóság is panasszal él ellene a püspökségnél, amikor 1882-ben az
ugocsai alispáni hivatal anyakönyvi kivonatok kiadása miatt jelenti fel. (409.) Ezzel
szemben óriási érdeme, hogy Nagyrákócon egy gyönyörü uj templomot épittet fel
1859-ben és egy monumentális új parókiális lakot, amely nagyságra nézve egyházmegyénknek még ma is második legnagyobb parókiális lakja a bilkei után. p.32.).
Nizsalovszky János, a magyarkomjáti kerület addigi esperese ezen hivataláról
1875-ben lemondott és ezen hivatalra Szabó Andrást ajánlja a püspöknek, amit a
püspök meg is hallgat és kinevezi a magyarkomjáti kerület esperesévé, amely hivatalát 1875–1888. látta el (407). Majd 1879-ben szentszéki ülnökké is kinevezik (408).
Meghalt Nagyrákócon 1888. okt. 24-én szélütés következtében (410). Két hetilapnak halálával kapcsolatos gyászjelentését lásd 1743. sz. alatt, Eltemetve Nagyrákócon a templom mellett, ahol sírja ma már jeltelen. (375).
Fényképét lásd I. sz. alatt. Aláirását és az általa használt kétféle pecsét lenyomatát lásd 1239. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

13. Szabó Andásné,
Schivulszky Julianna. (1828–1886)

Született 1828. nov. 19-én Patakófaluban (Ung vm., Ó-Sztuzsica), ahol apja
Illés gör.-kat. lelkész volt. Anyja Pásztélyi-Kovács Anna. p.30.).
Házasságát Patakófaluban kötötte 1846. febr. 19-én Szabó András pályavégzett papnövendékkel.
Meghalt Nagyrákócon (Ugocsa vm.) 1886. jan. 2-án tüdővészben (411). Eltemetve Nagyrákócon a templom mellett, ahol sírja ma már jeltelen. (376).
Fényképeit lásd I. sz. alatt.

Gorzó-k általában.
A Gorzó család eredetére vonatkozólag különféle vélemények vannak.
Az „Uj Idők Lexikona” (Budapest 1938) a 2771. oldalon a Gorzó családról ezt
írja: „Gorzó (Bilkei), a XIV. szd. óta Bereg vm.-ben élő család. Őse a Dzsingisz khán
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családjából származó Toktomérnak Karacsin nevü ﬁa, akit I. Károly király 1335-ben
kezesként hozott hazánkba s aki 1339-ben a bilkei uradalmat kapta kir. adományba;
erről utódai kezdetben a Bilkey nevet viselték. Ivadéka, Gorzó, 1435.-ben kir. ember,
a család névadója. A későbbi nemzedékek számos tagja jelentékeny szerepet töltött
be Be [pag. 85.] reg vm. közéletében. Lásd még Baszarába és Dzsingisz khán.” Ezek
szerint tehát tatár eredetü a család.
Mihályi János „Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból” (Máramarossziget 1900) a 75. oldalon idéz egy okmányt, amely igy szól: „1380. ápr. 8.
Som. Erzsébet Magyar- és Lengyelország királynője, Lajos király anyja, Bálintnak a Karácson ﬁának, István és Drágus- a Szerecsen ﬁának és Illésnek a Bilkei Miklós ﬁának Beregmegyei románoknak ajándékoz némely eddigelé általuk
birt havasi szállást és nevezetteket különös oltalmába veszi. Nos Elizabeth Dei
gracia Regina Hungarie et Polonie Memorie commendantes Tenore presencium
signiﬁcamus quibus expedit universis. Quod nos consideratis ﬁdelitatibus et servicys Valentini ﬁly Karachan, Johannis et Dragus ﬁliorum Saracheni, ac Elye ﬁly
Nicolai de Bylke Olacorum nostrorum, Comitatus de Bereg, quibus ipsi semper
conplacere Studuerunt nostre maiestati, descensum eorum in alpibus habitum et
usque modo per eos possessum et habitum, eisdem et suis heredibus perpetuo
duximus conferendum, recipientes ipsos in specialem nostram proteccionem et
vite nostre persone committentes proteccioni et tuicioni Comites nostri de Bereg
nunc et pro tempore constituti in discensu in dictis alpibus ipsis dato vigore presencium mediante. Datum in villa Som secundo die festi beati Dyonisy martiris.
Anno domini Mo CCCmo LXXXmo. Eredetije pergamenre írva és pecséttel ellátva
a Gorzó Bálint (a szépapám) levéltárában Komlóson, másolata Petrovay Györgytől. Ezen oklevél az 1364. évi szept. 30-án kelt oklevéllel együtt Mária királyné
által megerősittetett 1383. évi február 20.-án. Eredetije ugyanott. Az itt emlitett
Karácson vajdától származnak a bilkei Gorzó és Lipcsey családok. (Lásd Petrovay György értekezését a „Turul” 1894. évi 105 és 186. lapján).” Ezek szerint
tehát román (oláh) eredetü a család. De ha tekintetbe vesszük, hogy a régieknél a
„valachus” (amelyből alakult az „oláh”), nem annyira nemzetiséget, mint inkább
foglalkozást jelentett, t. i. valachusnak nevezték a vándor pásztor népet, a két különböző véleményt összeegyeztethetjük és igy a Gorzók őse lehetett tatár eredetü
vándor pásztor, ami csak annyiban sántit, hogy egy fejedelmi sarjból származó
valakit, ha kezességbe vettek, még ha a tatár khán sarjából is származik az, még
sem alacsonyitották le vándor pásztorrá.
Az eredetre vonatkozólag van még egy harmadik vélemény is. Petrovay
György a „Turul” 1893. évi 2. füzetben a 71. oldalon. (III. sz.) ezeket írja: „Ezen
családok hagyománya (Dolhay, Bilkey, Lipcsey, Gorzó, Komlósy) közös törzs-ősnek azon orosz herceget tartja, aki Kiew ostromakor kiséretével együtt önként csatlakozott a honkereső magyarokhoz, s kit aztán Árpád vezér Munkács tájékán telepitett
le. Ezen orosz hercegtől származtak volna utóbb Boris és Ils, kik közül az előbbi a
Tiszától a Borzsováig,– utóbbi pedig a Borzsovától a Latorcáig s fel egész a lengyel
határig elterülő vidéket birta volna örökül. Ezen nagy kiterjedésü uradalom állitólag
egy határral volt körülvéve s még a XIV. szd. elején is egységes, osztatlan területet
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képezett. Az utódok aztán a fejedelmi ős emlékére hermelinpalásttal vették körül
címerüket hercegi koronát helyezve föléje.”
[pag. 86.] A már emlitett Petrovay „A Bilkei Gorzó család története 1339-től
napjainkig” cím alatt a „Turul” 1894. évi 186–189. oldalán (IV. sz.) elég részletességgel tárgyalja ezen család multját. Igaz, hogy vannak benne hibák, igy mindjárt az
elején, jobban mondva a legvégén Bálintot (szépapámat) János ﬁa és Jakab unokájának mondja, bár nekem vannak arra bizonyitékaim, hogy Bálint János ﬁa, János
unokája és Jakab szépunokája (1392 és 1020). Nagy hibája még értekezésének, hogy
a ma élő ágat nem tudja belekapcsolni az ősi ágba. Ezt én sem tudom megtenni, de
két nemzedékkel mégis tovább vezettem a ma élő ágat. Mivel azonban én sem tudom
bekapcsolni őket a közös ősi ágba, és a már ismert ősi ág igy nem fog szerepelni a
továbbiakban az „Életrajzok” között, ide iktatom a Petrovay által közölt ősi ágat.
Bilkey Karácson vajda 1339–1347.
Családfa (Megtalálható a Bendász-hagyatékban. E-mail:bendaszkonyvtar@gmail.com)
Ezen ősi ághoz a következőket a következő magyarázatokat közli Petrovay:
„Bereg megye egyik legrégibb adományos nemes családja, a Bilkei Gorzó, mely
néha Lipcsei és Rákóczi előnevet is viselt, egy törzsből származik a kihalt Bilkeyekkel és a ma is élő Bilkei Lipcseyekkel. Első ismert közös ősük Bilkey Karácson vajda. Bilkey Karácson vajda ﬁától Szerecsentől származott unokája Drágos és rokonai
adományt szereztek 1380-ban Erzsébet királynétól azon szállásaikra, melyeket a
hegyek között eddig is birtak már, s a királyné különös pártfogásába veszi a Bilkeyeket és a beregi ispán védelme alá helyezi (Kelt Somban 1380. ápr. 9-én). Ebből az
adományból keletkezett az a hosszú per, melyet a Hunt-Pázmán nemzet ugocsai ága
folytatott a Bilkey, Lipcsey és Gorzó családok ősei ellen Miszticze és Rá[pag. 87.]
kócz végett, s melyet a Bilkeyekről írt dolgozatunkban már bővebben elmondottunk
(Turul II. évfolyam). Drágosnak, ki 1398-ban királyi ember volt (Lelesz. Statutor.
Litt. H. nro 115), csak egy ﬁa maradt, Gorzó, aki, egy évnélküli okmány szerint,
több Bilkeyvel együtt beperli Úrmezey Miket lipcsei birtokuknak fegyveres megrohanása miatt. 1418-ben vizsgálat tartatik ellene Bilkey Balicza Sándor özvegye
Ilona, ﬁai László és István, valamint Balicza Péter ﬁai János, Dániel és Jakab kérelmére, kiknek bilkei és miszticzei birtokát több más Bilkeyvel és Ilosvay Karácsonnal
fegyveresen megrohanta, teljesen elpusztitotta, s onnan 200 új forintnál többet érőt
elhordatott. (Zsigmond király parancsa. Kelt 1418. jul. 26.). 1433-ban tiltakozott
összes rokonságával együtt Perényi Péter ﬁa János, valamint másik Perényi János
és István királyi étekfogó mesterek ellen Borsovahavassa nevü helységök erőszakos
elfoglalása ellen (Lelesz. Actor. nro 9. anni 1433). 1437. okt. 6-án 50. forintot, mindegyiket 100. denárjával számitva, kellett volna Gorzónak és rokonainak Héderváry
Lőrincz nádorispán itélete következtében Ujhelyi Miklós ﬁa Demeter részére a leleszi konvent előtt letenni, azonban a ﬁzetést nem teljesitették (Miklós leleszi prépost
bizonyitványa. Kelt 1437.X.7.). 1448-ban azért tartatik vizsgálat Gorzó, ﬁa János,
Lipcsey István, Péter, Hodor és Bilkey Tivadar István ellen, mert febr. 22-ike körül
Bilkey Péter ﬁa János miszticzei és lukovai birtokait a magok részére elfoglalták
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(Lelesz. Actor. nro 1. anni 1448). 1449-ben perben állottak a Bilkeyek Úrmezey
Péter ﬁával Jánossal és Mik ﬁával másik Jánossal máramarosmegyei egész Herincse
és a lipcsei részbirtok iránt, de választott birák közbejöttével abban egyeztek meg a
vizkereszti nyolcados törvényszéken az ország rendei előtt, hogy a birtokokat magok között egyformaképen két részre osztják, fentartva kihalás esetére a kölcsönös
örökösödést, (Eredeti. Kelt Budán, 1449. ápr. 9) s ennek következtében máj. 19-én
a leleszi konvent közbejöttével az osztály végre is hajtatott. (Lelesz. Actor. nro 59.
anni 1449.). Gorzó 1435-ben mint királyi ember szerepelt, 1451-ben még él és jelen
van Dolhay Ambrus és Mihály beiktatásánál Kereckén és Kusnicán (Lelesz. Statutor. Litt L. nro 225). Utóbb már nem olvassuk nevét, egy ﬁa maradt János, vagy
máskép Iván, aki atyja nevéről Gorzó Jánosnak neveztetett, igy támadt a családnév
s nem a Gorz pusztától vétetett fel, amint Lehoczky Bereg megye Monographiája
III. kötetének 155. lapján állitja, különben ez esetben nem Gorzó, hanem Gorzy lett
volna a családnév.
Gorzó János, egyetlen férﬁ unokája lévén Bilkey Drágosnak, az összes bilkevidéki és nagyágmenti jószágok egy hatodát bírta, s igy atyjaﬁai között ő volt
a legtekintényesebb, ezért 1459-től 1480-ig számtalan alkalommal lett királyi embernek kijelölve. 1457-ben nagyobb hatalmaskodást követett el rokonaival együtt
Ilosvay László és András ellen s az ebből keletkezett hosszas perben arra itélte őket
Mátyás király 1467-ben, hogy 84-ed magokkal esküt tegyenek a leleszi konvent
előtt. Ugyanazon évben zálogba adta Gorzó János a Bilkeyek és Lipcseyekkel együtt
Ökörmező, Kelecsény és Vizköz felét Dolhay Ambrusnak és ﬁainak 400. arany forintért (Lelesz. Actor. nro. 40. anni 1467). 1476-ban megosztozott a Bilkeyekkel és
Lipcseyekkel egész Bilke, az ottani két malom, egész Dobróka, Misztice, Lukova,
a komári puszta és Rákócz [pag. 88.] háromnegyed részének birtokán és a rákóci
malmon. Négy ﬁát ismerjük: Mihályt, Istvánt, Andrást és Pétert.
Mihály csak 1467-ben emlittetik, ugy látszik, még ugyanazon évben elhalálozott.
István 1468, 1473 és 1479-ben királyi ember volt. 1476-ban az egymás ellen
folytatott pereiket kölcsönösen beszüntették egy részről az Ilosvayak, másrészről
pedig a Bilkeyek, Lipcseyek és Gorzó István. Utódait nem ismerjük.
Péter 1484, 1506–1508, 1513, 1518 és 1519. években müködött mint királyi
ember. 1503-ban elfoglalta unokaöccsével, a másik Gorzó Péterrel, Szarvaszói Bank
Illés feleségének Nesztának, bilkei, rákóci és lipcsei birtokait, miért is 1505-ben
perbe idéztettek. Állandóan Rákóczi Gorzónak neveztetett, de iratott Nagy Gorzó
Péternek is. Gyermekeiről nincsen tudomásunk.
Gorzó András 1484- és 1495-ben volt királyi ember. 1496-ban beiktattatott
Úrmezey János, Péter és Lázár ökörmezei, kelecsényi, ripinyei és vizközi birtokaiba,
de Ilosvay András ﬁa György, valamint Ilosvay Miklós ﬁai Miklós és Máté ellentmondottak. Három ﬁa maradt: II. Péter, László és I. György.
II. Péter 1501, 1506–1508, 1510, 1513 és 1518. években müködött mint királyi ember. 1519-ben testvéreivel együtt elfogatta Therjék János huszti várnagy által
Lipcsey Demeter lipcsei orosz papot s annak lipcsei udvarházát és ottani birtokát
elfoglalván, Pogány Zsigmondnak zálogositotta el; ezért bepereltetvén, kiegyeztek
a Gorzók a lipcsei pappal, aki bevallásuk alapján lipcsei udvarházuk egynegyed ré- 91 -

szébe beiktattatott. 1520-ban megintetik a Lipcseyek, Bilkey György, valamint Gorzó Péter és Gorzó Miklós Dolhay Jánost, Tamást, Pétert és másik Jánost, Katalint,
Dolhay Kálmán özvegyét és Dorottyát, Dolhay Péter özvegyét, hogy felvévén a zálogösszeget, Ökörmező, Kelecsény, Ripinye és Vizköz nevü falvak felerészét ereszszék vissza birtokukba. Péter utódait nem ismerjük.
László és Lipcsey György az Ilosva és Bilke között fekvő ligeterdőben önkényesen új határjeleket állitottak, ez ellen tiltakozva, beperlik őket Ilosvay Miklós
és János 1522-ben. Még 1549-ben mint királyi ember szerepelt László, ezentul nem
olvassuk nevét. Gyermekeiről nincs tudomásunk.
I. Györgynek három ﬁa maradt: Lázár, György és János.
Gorzó Lázár 1569- és 1580-ban emlittetik. Utódait nem ismerjük.
II. György 1552–1582 íratik élőnek
Gorzó János 1548-ban volt királyi ember. 1571-ben Bilkey Máté perújitást
kezd Gorzó János, második János, harmadik János és György ellen valami közelebbről meg nem nevezett ügyben. 1574-ben ellentmond Thernei Keszthelyi György
beiktatásának Zovárdﬀy István rákóci birtokába. 1576.-ban beiktattattak II. Maximilián császár új adománya cimén Gorzó idb. János, ifj. János, György, Lázár, a
Lipcseyek és Bilkeyek a bilkei, dobrókai, rákóci, miszticei és lukovai ősi birtokokba
ellentmondás nélkül. (Eredeti 1576 szept. 12.).”–
Ennyit közöl Petrovay az ősi ágról. Ezen közleményében folytatólagosan még
több Gorzóról tesz emlitést, akiket nem tud be[pag. 89.]kapcsolni a családfába, (lásd
IV. sz. alatt 186–189. old.).
Sok adatot közöl még a Gorzó családról, Lehoczky Tivadar „Beregvármegye
Monographiája” (Ungvár 1881) cimü munkájában is. Igy az I. kötet 364, 365, 366 és
385. oldalán, valamint a II. kötet 155, 156, 157, 158, 160, 240, 241, 317, 318, 369,
401, 426, 680, 707 és 849. oldalán.
A családfába be nem illeszthető Gorzókra vonatkozólag adatok találhatók
még, az ezen művemhez mellékletként csatolt iratok között is, és pedig a következő
számok alatt: 1028, 1029, 1056, 1058, 1060, 1062, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1418, 1422, 1421, 1424 és 1430. szám alatt. 482, 967,
968, 972, 8, 1927, 1937 (157).
A Gorzók cimerére vonatkozólag ugy Lehoczky, mint Petrovai megegyeznek.
Lehoczky, idézet müve III. köt. 156. oldalán azt írja: „E családok (Bilkey, Dolhay,
Komlósy, Lipcsey, Gorzó, Rákolczi) egyenlő czimerrel birtak; ez egy négyfelé osztott pajzsból áll, első osztályu vörös udvarában arany korona van, a másodikban,
kék udvarban könyöklő kar kivont kardot tart; a harmadik osztály vörös udvarában
két magas zöld élőfa és a negyedik osztály kék udvarában két egymás alatt s egymással ellenkezőleg uszó hal látszik.” Petrovay pedig (IV. sz. 171. old) ezeket írja:
„A Lipcseyek címere egyenlő az Ilosvay, Komlósy és Gorzó családok címerével.
Négy részre osztott pajzs, a 1-ső és 4-ik osztály vörös, a 2-ik és 3-ik pedig kék, az
elsőben arany királyi (néha hercegi) korona, a másodikban hajlitott páncélos (néha
vörös ruhás) kar görbe kardot tartva markában, harmadikban egymás felett két hal
s a negyedikben zöld talajon (a régibb pecséteken a zöld talaj hiányzik) két fenyűfa
(néha egy fenyü és egy tölgyfa). Sisak-takaró jobbról kék-arany, balról vörös-arany.
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Oromdisz hiányzik. Lásd az 1. és 2. számu rajzokat... Ezt a négyelt pajzsu címert
azonban csak a mult század felé (XVIII. szd.) vették fel a Lipcseyek, azóta használják az Ilosvay, Komlósy és Gorzó családok is, azelőtt halak képezték (hol kettő, hol
négy) ugy a Lipcseyek, mint a Komlósy, Ilosvay és Bilkeyek címerét...”. a Gorzók
által használt pecsétek lenyomatát, amelyekben a címer is megvan, találhatók a 8,
1021, 1028, 1163, számu mellékleteken.
Általános észrevételem a családra vonatkozólag, hogy vallásilag hithüek a
katolicizmushoz, ugy, hogy a régi korban ﬁágon más vallásu Gorzóval nem is találkoztam, legfeljebb leányágon, a református anya révén, a leányok a református
vallást követték. Ez azonban csak a régiekre vonatkozik, mert az újabb korban már
ismerek református Gorzókat is, s éppen gör.-kat. pap, Gorzó András alsósáradi majd
szajkófalvi pap leszármazottai között. (374).
1947-ben áttanulmányoztam a bilkei anyakönyveket és megállapitottam, hogy
1854–1860., tehát 6. év időközében Bilkén 25. különálló Gorzó család volt, tehát nagyon is elszaporodtak, nem is beszélve a Bilkéről elköltözött Gorzókról. Sajnálatos
tényként szegezem le azt is, hogy Bilkén a nemesek és igy a Gorzók is, csak 1827-től
vannak vezetve az anyakönyvekben. Anyakönyv van bár 1783-tól, de az, 1827-ig
csak a plebejusok anyakönyve, ami az anyakönyv címlapján reá is van vezetve. Ezek
szerint tehát a nemesek részére (Gorzó, Papp, Zékány, Erdélyi, Dobra, Csorba, Popovics stb) külön anyakönyv [pag. 90.] volt, amely ma már nincsen meg. A nemesek
a plebejusokkal együtt csak 1827-től vannak vezetve az anyakönyvekben. Ez a 43.
év is óriási veszteség geneológia szempontból. Ebben a régi anyakönyvben a nemesek legfeljebb mint keresztszülők, vagy esketési tanuk vannak emlitve. (255), p.67.).

14. bilkei Gorzó Bálint Drágus. (1837–1891)

Született 1837. március 3-án Bilkén (Bereg vm.), ahol apja, Gorzó Keresztelő
János földbirtokos és születésének idején Beregvármegye esküdtje volt. Anyja bilkei
Gorzó Ágnes, aki református vallásu. A Bálint néven kivül még Drágus névre is
keresztelték (1013).
Elemi iskoláit Bilkén a görögkatolikus egyházi iskolában végezte, legalább is
1848-ban, 11. éves korában ennek az iskolának volt tanulója (1296) és 1849-ben is
12. éves korában (1401).
Gimnáziumi tanulmányait valószinüleg végig Ungváron végezte, bár okmányilag csak annyit tudok bizonyitani, hogy az V. osztály az 1851/52. tanévben (1279)
és a VI. osztályt az 1852/53. tanévben Ungváron végezte (1280). Az a két körülmény,
hogy az 1848/49. tanévben 12. éves korában még a bilkei elemi iskolában találjuk és
két év mulva, az 1851/52. tanévben már a gimnáziumi V. osztályának tanulója, arra
enged következtetni, hogy a háborús időkre való tekintettel nem akarták elengedni a
szülői háztól és az előirtnál több elemi osztályt végeztettek vele és a gimn. I-II. osztályáról mint magántanuló vizsgázott és az 1849/50. tanévben a gimn. III. osztályába
lépett. Ungváron abban az időben csak VI. osztályu gimnázium volt. A VII-VIII.
osztálynak megfelelő ﬁlozóﬁai, illetve jogi tanulmányait ismeretlen helyen végezte.
Tanulmányai elvégzése után katona volt. Azt azonban nem tudom, önként lépett-e a katonai pályára, vagy erőszakkal sorozták be az osztrák hadseregbe, amint
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az szokásban volt a szabadságharcot követő Bach-korszakban. A családi hagyomány
annyit tud, hogy mint főhadnagy résztvett a solferinói csatában. A solferinói csatáról akkor alkothatunk magunknak fogalmat, ha tudjuk, hogy az osztrákok 20.000, a
győztes franciák pedig 17.000 embert vesztettek. A solferinói csata 1859. jun. 24én volt. III. Napoleon egyesült francia-szárd csapatai és az osztrák csapatok között
ment végbe. Solferinó, Olaszországban, nem messze a Garda-tótól fekszik. Amikor
nősülni akart, kilépett a hadseregből, mert abban az időben (a szabadságharc leverése után) a magyar leányok olyan honleányok voltak, hogy egy magyar „kisasszony”
sem volt arra kapható, hogy osztrák katonatiszthez menjen férjhez, még akkor sem,
ha az egyenruha magyar embert takart is. A családi hagyományt alátámasztja a bilkei házassági anyakönyv kivonata (1015) amely szerint foglalkozása „a hadseregből
kilépett hadnagy”, eredetiben: изъ воинства выступенѣй годнодь.10
Házasságát 1860. junius 12-én kötötte Komlósy Piros [pag. 91.] kával, Ferdinánd földbirtokos és Beregvármegy tb. alügyésze és Komlósy Antónia leányával. A
házasságkötés helye azonban bizonytalan, mivel két helyen is anyakönyvelve van,
a beregkövesdi (1014) és a bilkei (1015) anyakönyvben. Valószinüleg az a helyzet,
hogy a bilkei pap felhatalmazásával a beregkövesdi pap adta őket össze, és pedig
a komlósi görögkatolikus templomban, mert Komlós Beregkövesd ﬁliálisa volt. A
menyasszony református vallásu lévén, az egyházjog szerint, a beregkövesdi papnak
az ügyhöz ugyszólván semmi köze nem volt, egyedül a bilkei pap volt kompetens a
házasság megkötéséhez. Az ügy lebonyolitását a bilkei pap is végezte, amit bizonyit
a bilkei anyakönyv bejegyzése a megjegyzési rovatban: „a dispenzációra vonatkozó
iratok a bilkei irattárban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. sz. alatt vannak elhelyezve.” Ezen
akták után kutattam 1947-ben, de ott semmit nem találtam, mivel 2. évvel előbb,
1945-ben, a bolsevikiektől felhatalmazott sizmatikusok a parókián és templomban
nagy pusztitást vittek végbe és csak azért nem kerithették hatalmukba véglegesen
a templomot és parókiális lakott, mert a görögkatolikus hívek, nem tekintve a sizmatikusoknak fedezetül adott bolseviki állami hatóságot és katonai karhatalmat,
alaposan elagyabugyálták őket, de a nagy verekedésben sikerült a sizmatikusoknak
az irattár egy részét ellopni. A lakodalmi mulatság Komlóson volt annak rendje és
módja szerint. Hogy mennyire hithü katolikus volt, kitünik nem csak abból, hogy
református vallásu jegyesétől revezálist kér és kap utódjaik gör.-kat. vallására és
nevelésére vonatkozólag, hanem még arra is kiterjed ﬁgyelme, hogy a tiltott idő alól
is, lévén akkor Péter-Pál böjtje, dispenzációt kérjem püspökétől (1278).
Életét nem Bilkén, hanem Komlóson, a feleségével kapott kuriában élte le.
Főfoglalkozása tulajdonképen a földbirtokosság volt. Lehoczky Tivadar: „Bereg
vármegye monographiája” III. köt. 369. oldalán írja: „Komlóst most (1881) legnagyobb részt a család birja, nevezetesen Komlósy János, Albert, Bálint és neje után
Gorzó Bálint szolgabiró, kiknek itt csinos és kényelmes lakházaik vannak.” Jogvégzett embernek kellett lennie, mert pályafutása erre enged következtetni.
Pályafutásáról annyit sikerült megállapitanom, hogy 1867-ben, az alkotmány
végleges visszaállitásakor Bereg vármegyei alszolgabiró lett, majd 1871.-ben, amikor a törvénykezés a közigazgatástól elkülönittetett, közigazgatási szolgabiró lett,
10
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szintén Bereg vármegyében. 1877-ben dec. 27-én megválasztották a felvidéki járás
főszolgabirájává, amely minőségben 1881-ben is szerepel (Lehoczky idézett müve
I. köt. 365–366. old.). p.33.).
Meghalt Komlóson 1891. … és Komlóson is van eltemetve a görögkatolikus
temetőben.
Fényképeit lásd 1281. sz. alatt feleségével és XVI. sz. alatt egyedül. (158).
Aláirását lásd az 1016 és 1278. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 92.]

15. Gorzó Bálintné, Komlósy Piroska. (1841–1915)

Született 1841. március 7-én Komlóson (Bereg vm.) ahol apja Ferdinánd földbirtokos volt és Bereg vármegye tb. alügyésze. Anyja Komlósy Antónia. Református
vallásu volt (1017).
Házasságát 1860, jun. 12-én kötötte, valószinüleg Komlóson görögkatolikus
pap előtt, bilkei Gorzó Bálint földbirtokos és az osztrák hadseregből kilépett katonatiszttel. (1014. és 1015).
Megözvegyedett 1891.-ben. Mint özvegy, eleinte Komlóson, saját kuriájában
lakott, de férje halála után a hitelezők mindjobban szorongatják. Férje ugyanis könynyelmüen, nagyuri módon élt, kölcsönt kölcsön után vett fel a zsidóktól, részben
váltóra, részben nyilatkozatra a maga és felesége aláírásával. Férje halála után a
zsidók ezen váltókat egy szatmári banknál beváltották és ez a bank pénzét követelve,
eladóvá tette a komlósi birtokot. Veje, Szabó Elek, a bankkal érintkezésbe lépett,
meg is egyezett a bankkal. Ezen egyeszségre támaszkodva eladta nagyszöllősi házát,
ügyvédi irodáját Ilosvára tette át azzal a célzattal, hogy felesége kiköltözik Komlósra, kezébe veszi a már elhanyagolt gazdaságot és az adósságot törlesztik a banknál. A
bank azonban összejátszva a zsidókkal, eladta a komlósi birtokot a kuriával együtt,
Steinberger Berku bródi zsidónak, aki később csupán a legelőrész eladásából fedezte
az egész birtok és kuria vételárát. A birtok és kuria eladása után, átköltözött komlósi
udvarházába, amely csak ugy maradt meg, hogy anyja, Komlósy Antónia nem reá,
hanem unokájára, Gorzó Máriára, Tóth Lajosnéra kebeleztette. Ez az udvarház sem
maradt meg sokáig, mert vejének, Tóth Lajosnak öccse, Tóth Gábor vagy Gyula,
aki akkor jegyző volt Komlóson Kövesden, addig járt a nyakára, amig el nem adta
neki,. (161) aki azután a vételár egy részét kiﬁzette, de a másik részt letagadta, s igy
minden vagyonából kiforgatva eltávozott Komlósról és Munkácson vett házában tartózkodott, majd Ilona leánya mellett Zajugrócon (Zólyom vm.) és Iványiban (Bereg
vm.) tartózkodott. Ezt édesanyám és nagyanyám, Szabó Elekné elbeszélései alapján
írom.(162).
Meghalt Iványiban (Bereg vm.) 1915. aug. 18-án, 74. éves korában (1018. és
1282. sz.)
Reformátusnak született és annak is halt meg, de olyan Szüz Máriás református volt. Imádkozta az Üdvözlégyet, sőt egyik ﬁát, Bálintot is görögkatolikus pappá
nevelte. Még halálában is kompromissziumos maradt, református pap temette, de a
görögkatolikus temetőben van eltemetve.
- 95 -

Élénken tudok reá visszaemlékezni. Egy évvel halála előtt, 1914. nyarán, az
első világháború kitörése előtt szüleimnél volt Szentmihálykörtvélyesen. Én végzett
I. gimnázista voltam és roppantul irigyeltem, hogy latinul tud beszélni, mert tényleg
tudott. Irigyeltem, hogy milyen jó lehet neki, hogy nem kinlódik ugy mint én, akinek
olyan nehezen mászik a fejébe a latin. [pag. 93.] Öregkori fényképét lásd 1019. sz.
alatt és a ﬁatalabb korit férjével együtt 1281. sz. alatt.

16. Bendász József. (1780–1837)

Született 1780 március 19-én (602), de a hely pontosan meg nem állapitható, mivel apja Ferenc, mint kántor, csak 1782-től müködik Sajószögeden (Borsod
vm.) és Hejőkereszturon (Borsod vm.). Ezelőtt azonban hol tartózkodott, meg nem
állapitható, s igy ﬁa születési helye is bizonytalan. Apja Ferenc kántor volt. Anyja
ismeretlen, de valószinü, hogy Mária.
Gimnáziumi tanulmányaira vonatkozólag csak annyit tudtam megállapitani,
hogy az 1795/96. tanévben Ungváron járt a „classis grammatica prima”-ba és kettős osztályzatu volt (480. és 482). A gimnázium II-V. osztályát hol végezte, nem
tudom, de valószinü, hogy Ungváron. Azért írom, hogy V. oszt., mert abban az
időben még csak V. osztályu volt a gimnázium. A gimnázium három osztályát vagy
ismételte, vagy pauzált 3. évig, mert az 1795/96. tanévben I. gimnazista és csak az
1803/04. tanévben emlittetik mint ﬁlozófus. Magánuton végezte a „ﬁlozóﬁát” és
egyuttal teológus is volt. Igy az 1803/04. és az 1804/05. tanévben emlittetik mint
ﬁlozófus (179 és 180) és 1805. szept. 13.-án vizsgázott is, hogy milyen eredménynyel lásd 181. sz. alatt. De ezzel egyidejüleg a teológián is vizsgázik, és pedig
az 1803/04. tanévben az I. évről (182)., az 1804/05. tanév első szemeszterében
(183) és második szemeszterében (184). a II. évről. A fentidézett számu mellékletek tanusága szerint, mint „saecularis”, azaz világi emlittetik, bár a teológia két
évéről vizsgázott is már. Nem lakik bent a szemináriumban, hanem kintlakó „extraneus”, s az 1803/04. tanévben Kecskovszky Jánosnál lakott 5. Rﬂ.-ért (179) és
az 1804/05. tanévben özvegy Sandrovicsnénál 6. Rﬂ.-ért (180), amely összeget a
püspökség ﬁzette értök, mert összegezve is van, mintegy elszámolás a kiﬁzetett
összegekről (179. és 180). 1805. szept. 1-én tartott konkurzuson, mivel már teljes
gimnáziumi végzettsége volt, felvétetett a teológusok sorába, s igy megszünt extraneus lenni (896. és 570). Az 1806/07. tanévben, már mint szemináriumi bentlakó
szerepel és IV. éves, ezen tanév első szemeszterében elért tanulmányi eredményét
lásd 185. sz. alatt. Mint IV. éves teológust, az első félévben, előljárói igy jellemzik: „Tanulmányaiban szorgalmas. A szemináriumi fegyelemhez alkalmazkodik.
Ájtatós. Hajlamai: szelid, emberséges, másokkal való érintkezésében szerény, a
nehézségekben azonban kevésbé kitartó” (186). Ugyanazon tanév végén ilyen az
információja: „Középtermetü. Elég jó természetü és a disciplinát elég jól tartja”
(187 és 188). Megjegyzem ekkor már nős és felszentelt pap volt, de nemcsak ő,
hanem az összes IV. évesek.
Házasságát Aranyoson kötötte (187) Tarkovics Borbálával, mert írva van:
„Duxit Rmi. D. Tarkovics sororinam in Aranyos.” [pag. 94.] (188). Valószinüleg
1806-ban kötötte házasságát és a legnagyobb valószinüség szerint Bácsaranyoson.
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Ordinálódott 1807. ápr. 18.-án Bacsinszky András püspök által (XV – 1094.
sorszám), és 1807. máj. 6-án Sajószögedre lett kinevezve.
Sajószögeden (Borsod vm.) müködött 1807–1815., ahol esperese 1811.-ben
igy jellemzi: „Libertinus, (a kerület 9. papja közül, 4. ignobilis, 4. libertinus és 1.
nobilis), nős, 2. leánygyermekkel. Házaséletük jó.” Arra a kérdésre, milyen testi, jellembeli és erkölcsi hibái vannak, igy felel: „kivéve, hogy nem őszinte (pigmens) és
törpe növésü (pumilis), jó erkölcsü. Viszonya a híveivel rossz, a földesurral ellenben
jó, de indiszkrét = megkülönböztetet” (118). Két év mulva, 1813.-ban ugyanaz az
esperes, ilyen véleménnyel van róla: „Egészséges és erkölcsileg elég jó. A földesurral igen jó (optima) a viszonya, s bárcsak a hívekhez való viszonya is ilyen lenne.”
(119). Hiveivel ténylegesen nem lehetett valami jó viszonyban, mert 1815-ben beadott kérvényében, amelyben egy más, kis parókiát kér, hiveit nem nagyon dicséri
s felsorolja azok szarvashibáit, ami vallásosságukat illeti (189). Lehet, hogy ezen
hibák ellen kelt ki élesebben, s innen az ellenszenv közte és hívei között. Ez a kérvénybeadás azonban, ugylátszik csak formális volt, ami azt illeti, hogy a hely nem
volt megnevezve, mert ugyanazon nap, 1815. febr. 18., herceg Breczenheim, mint
patrónus meghatalmazottja, Melczer László prezentálja, a herceg megbizásából a
sárospataki javadalomra. Ebben a prezentában Melczer, a másik két jelöltet elveti, elvetését azonban megokadatolja. Igy, a jelenlegi parókus, Kovács András (akit
apoplexia, szélütés ért) ﬁát, Józsefet, a tolcsvai papot, akit apja kért, elveti a hivekre
való hivatkozással, akik erről hallani sem akarnak. A másik jelöltet pedig, Farkas
Józsefet, a baskói papot pedig azzal, hogy elmezavarodottsága kiujulhat. Ezekkel
szemben Bendász Józsefet prezentálja, mivel nagyon jól ismeri, s aki a magyar nyelvet, mint anyanyelvét nagyon jól beszéli, a tudományokban jártas, papi kötelességeinek teljesitésében zelozus és a néppel való bánásmódjával az egész község meg
van elégedve. Ezeket személyes tapasztalatból tudja, mivel vele együtt élt és volt
szerencséje vele érintkezn (et conversari fortuna mihi obtigit) (190). A Melczerrel
való ismeretség onnan dotálódik, hogy komaságban voltak, t.i. László ﬁának keresztapja volt, felesége pedig, gróf Majláth Mária keresztanyja (203). A püspökség
erre a prezentára egy kontrát ad és a már emlitett három személyt (Kovács, Farkas,
Bendász) terjeszti elő a földesúrnak választásképen, jobban mondva a püspökség, a
választás végett való előterjesztést, a maga, és nem a földesúr jogának tartja (191).
Hogy a püspökségnek mennyire nem volt inyére az egész dolog, kiviláglik, ugy a
patrónusnak, mint a jövendőbeli esperesének küldött átíratból, amint azt mutatja a
965. sz. alatt levő melléklet, amelyben benne vannak a többi, erre a dologra vonatkozó iratok is. Végeredményben ki lett nevezve Sárospatakra.
Sárospatakon (Zemplén vm) müködött 1815–1830. Ezen a parókiáján esperese, ilyen jellemzéseket ad róla: 1815-ben: „Nős, 3. gyermekkel. Házasélete jó. Testi
hibája nincs, erkölcsileg jó. Ugy a [pag. 95.] hívekkel, mint a földesúrral, eddig jó
a viszonya” (841). Az 1818. évi (192), valamint az 1820 évi (842) és az 1822. évi
(843.) jellemzése hasonló az előbbihez. Az 1820-as évek elején, Pócsy Elek püspök
Tiszabüdre (Szabolcs vm.) terjeszti elő a patrónusnak a hármasjelölésben. Bár a jelölésben a harmadik helyen van, Fejér János hajduböszörményi és Fejér Pál dámóci
pap után, amig a püspök a két előbbinek a jellemzését egy-egy sorral intézi el, róla
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ezeket írja: „…aki több esztendőktől mindnyájoknak tellyes meg elégedésére papi
sz. hivatalját viszi és eddig maga szép viselete igéri, hogy valamint a híveknek lelki hasznokra; ugy Tettes Urnak tellyes kedvére kötelességének eleget fogna tenni”
(193). A patrónus, Dogály János táblabiró, Fejér Pált választotta. 1823-ban esperese
utján kéri rendezni a hivőktől járó párbért és megállapitani, hogy a törvények szerint,
milyen telekrész után, mennyit kell ﬁzetni a hivőknek párbér címén. (966). Már mint
kereknyei parókusnak nézeteltérése volt a sárospataki egyházi kurátorokkal, az altaristikum cimén bevetett föld terméshozamára vonatkozólag, amelyet a püspökség az
ő javára döntött el (921). Saját kérelmére 1830-ban át lett helyezve Kereknyére (922).
Kereknyén (Ung vm., Коритнян) müködött 1830–1837, azaz haláláig. Elődjének, Makranczay Jánosnak özvegyével, Chira Máriával félreértései voltak, aki
panaszolja, hogy erővel tették ki holmiját a parókiális lakból, amiből kifolyólag
óriási kárai voltak és azonkivül a földhozamra vonatkozólag is panasszal él (202).
Ezzel összefüggésben később és csakis halála után, holmijának visszatartásával
is vádolja és özvegyét most már ezzel macerálja. Végre is bebizonyosodott, hogy
Bendász József semmiféle holmiját nem tulajdonitotta el és a két özvegy megegyezett abban, hogy egymásnak semmivel nem tartoznak (1076). De panasszal él
ő is az özvegy ellen hasonló értelemben (926), sőt felesége személyesen is járt a
püspökségen jelenteni, hogy a földhozamra vonatkozó szentszéki végzéshez nem
alkalmazkodik az özvegy (927). Az ügy közöttük még három év mulva is huzódik,
amikor az özvegy a szentszékhez fordul kártalanitásért és becsülete megvédéséért
(928). p.34.). – Ezen parókiáján esperese ilyen jellemzéseket ad róla: 1832-ben:
„Ugy külvilági, mint családjabeli viselkedése illedelmes, családi élete békességes. Gyermekeit teljesen magyar szellemben neveli. Természete kezd gyarló lenni,
gyakran alávaló, de erkölcsi fogyatkozása nincs, sőt erkölcsileg példás. Viszonya
a hivekhez kedves (acceptus)” (194), majd 1835-ben: „Viselkedése állásához méltó, házasélete, mindkét részről dicséretre méltó. Testileg egyelőre erős, szelidsége dicséretes. Kötelességeit szorgalmasan végzi. Hiveivel jól bánik és a hivatalos
személyek előtt respektusa van” (923) Két év után, 1832-ben, a sok ﬁliálisra és
testigyengeségére való hivatkozással, kéri a kisebb Alsódomonyát (937), amely
javadalmat azonban már csak azért sem kaphatta meg, mert a domonyai parókus,
Szilvay János továbbra is ott maradt. – 1834.-ben, Szt. István király napján, a mezőn dolgozó reformátusoktól elvétette az ekét, akik az alispánhoz fordultak jogorvoslatért, azzal az okadatolással, hogy sem apáik, sem ők eddig szt. István napját
nem ünnepelték (939). – Majd tanitója, Jákim János jelenti fel, a község [pag. 96.]
órája megjavittatásának általa való kiﬁzettetése és 1200. bokor krumpli megtéritése miatt, amelyet állitólag a ő sertései turtak fel; a vádak azonban hamisaknak
bizonyultak. (940). 1836-ban már annyira beteg, hogy szomszédját, Kecskószky
Mihály daróci papot kéri fel közbenjáróként, hogy részére káplánt küldjenek, vagy
a szemináriumi vicerektort, Keményessy Istvánt bizzák meg a parókia adminisztrálásával (941), amit ugy oldottak meg, hogy a vicerektor adminisztrálta, aki később utódja is lett Kereknyén (1075).
Meghalt Kereknyén (Ung vm.) 1837. január 9-én, az esperesi jelentés szerint
tüdősorvadásban (phtysi pulmonum) (195), az anyakönyvi bejegyzés szerint pedig
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szívszélhüdésben (1035). A hivatalos kimutatás szerint január 11-én halt meg (1074),
de ez tévedésen alapszik, t.i. a temetés napját írták be. Eltemetve a templom mellett.
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd a 196. sz. mellékleten.
Itt van egy másik irat is 1862-ből, amelyen ugyancsak az ő pecsétje van ráütve, de
az aláirás, Józef nevü ﬁáé, tehát a pecsétet hasonnevü ﬁa örökölte és használta is.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

17. Bendász Józsefné, Tarkovics Borbála. (1786–1854)

Született ismeretlen időben, de valószinüleg 1786-ban. Öt mellékleten szerepel az életkora, ezek közül 4. helyen a saját bevallása szerint irták be és kiütközött
rajta az örök nő, mert 5-6. évvel ﬁatalabbnak mondja magát, s ezek szerint 1791,
1792-ben kellett volna születnie, de nem tartom valószinünek, hogy 14–15. éves
korában ment volna férjhez (1137, 1138, 1139 és 1142). Legvalószinübbnek tartom a
halotti anyakönyvi bejegyzését és e szerint 1786-ban kellett születnie (1145). Mivel
a régi anyakönyvek ma már nincsenek meg, kevés remény van, hogy a Tarkovics
családra vonatkozó pontos adatokat, valamikor is megtudjuk (1232). Született Kishidvégen (Bereg vm. Paszika, Szuszkó ﬁliálisa), ahol apja András kántor volt, anyja
Hankovszky Anasztázia. Ezeket az adatokat Tarkovics Gergely eperjesi püspök életrajzából vettem, akinek ő édesunokahuga volt (188).
Házasságát Bácsaranyoson kötötte Bendász József papnövendékkel, valószinüleg 1806-ban (188). Mi módon és okból tartózkodott Bácsaranyoson, nem tudom.
Valószinüleg, mint árva gyermek, valami rokonánál volt ott, de ki volt ez a rokon,
nem tudtam megállapitani.
Megözvegyedet 1837-ben. Mint özvegy, az esperes, Kecskóvszky Mihály utján kéri a püspököt, hogy Kereknyén maradhasson az enyhévre és ezen idő alatt a
lelkiek ellátására hagyja meg Dumniczky Vitálisz szerzetest, aki férjének betegsége
alatt is kisegitő volt ott (1141), de egy évet nem volt ott, mert a javada [pag. 97.] lom
már ugyanazon évben be lett töltve Keményessy Istvánnal. Beköltözött Ungvárra,
mert 1838-ban már ott emlittetik (1142) és ott is tartózkodott haláláig. Anyagilag
nem valami jól állhatott, mert veje, Balugyánszky István már 1837-ben arra hivatkozik, hogy a kereknyei árvákról is neki kell gondoskodnia (1143). Bátyja Gergely,
az eperjesi püspök reá testálja 1838-ban 18. frt. követelését, amellyel Bacsinszky
János volt solymosi pap volt neki adós, amelyet nyugdijából le is vonnak és átadják
az özvegynek (197). 1843-ban legkisebb ﬁát, Antalt, mint végzett VI. gimnázistát,
kéri a kisszemináriumba felvenni, hogy ezzel is segitve legyen özvegyi sorsán (199).
Özvegyi sorsán ugy segitett, hogy kosztos diákokat tartott, akik néha visszaéltek
ezzel, mint Berlányi Sándor husztközi pap, aki 30. váltóforintos adósságát csak 6. év
mulva ﬁzette meg, de kamatot nem ﬁzetett a késlekedésért (1365), Mihályi Gergely
sajói paptól pedig csak nagy utánjárással, ügyvéd és biróság közbelépésével tudta
követelését behajtani (200). Ilyen természetü ügye több is volt, igy 1844-ben ugyancsak követeléssel lép fel Salamon János bezői pap ellen, akinek József nevü teológus
ﬁát kosztolta és ennek fejében 50. váltóforinttal maradt adós (1363). Még ugyanazon
évben Fejér Pál nyírvasvárii lelkész ﬁzetéséből kéri a mellékelt nyugta szerinti öszszeget kiutalni (1364). Ebben az esetben nincs megemlitve, melyik ﬁát kosztolta, és
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mivel ennek a Fejér Pálnak volt a ﬁa, a később oly hiressé vált Vasvári Pál, a szabadságharc kimagasló alakja, akit kis Kossuthnak is neveztek, nincs kizárva, hogy
éppen ezen ﬁa volt kosztosa. Veje, Dudinszky Mihály, eperjesegyházmegyei pap
hagyatékából is követel magának bizonyos részt, ugylátszik, Borbála nevü leánya,
1846-ban, utódok hátrahagyása nélkül meghalt (201). – Ungváron háza is volt, mert
1839-ben az van róla feljegyezve, hogy saját házában lakik (1137) és egy 1840-ből
származó bérleti szerződésben emlittetik, hogy Papanek András a „nemzetes Bendász Borbála” szomszédságában fekvő házát bérbe adja özv. Dudinszky Jánosnénak
(1144). A különböző időkben róla adott jellemzésekben, erkölcsileg példásnak van
jellemezve (198, 1137, 1138, 1139). – Nyudgíja mindössze évi 46. forint volt, amiből megélni művészet lett volna (1140).
Meghalt Ungváron, 1854. február 14-én hypertrophia cordis, azaz szív… (1140).

18. Hadzsega János. (1785–1845)

Született 1785-ben, mert 1798-ban 13. évesnek (970) és 1810-ben 25. évesnek
mondatik (301). Született Falucskán (Bereg vm., Bogarevica), ahol nagyapja Lukács
gör.-kat. lelkész volt s igy valószinüleg apja János is itt tartózkodott, mivel csak
1788-ban kezdett kántoroskodni. Anyja neve ismeretlen. Falucskai születése mellett
tanuskodik a 971 és 972. sz. melléklet is.
Elemi iskoláit Ungváron végezte. A II. osztályt az 1797/98. tanévben végezte
(967), még pedig a kettes osztályzatuak kö [pag. 98.] zött a 7.-ik és az osztály 64. tanulója között a 17.-ik volt (968). A III. osztályt az 1798/99. tanévben végezte (969),
itt az osztály 42. tanulója között a 12-ik. oroszul irni, olvasni tudott és 13. éves volt
(970). Ezzel be is fejezte elemi iskolai tanulmányait, t.i. abban az időben még csak
három osztályból állott.
Gimnáziumi tanulmányait szintén Ungváron végezte, a II. osztályt az 1800/01.
tanévben és 57. osztálytársa között a 15-ik volt előmenetelben (971), a III. osztály
tanulója za 1801/02. tanévben volt (972). A ﬁlozóﬁa I. évét az 1804/05. tanévben ismeretlen helyen végezte el. Mint végzett I. éves ﬁlozófus, 1805-ben konkurált a teológiára, a vizsgát ki is állotta, megállapitották, hogy hangja erős, testileg egészséges, az
irmologiont is tudja, azaz a kottát is ismerte (569), és mivel az I. évi ﬁlozóﬁát eredményesen végezte el (664), felvették és a ﬁlozóﬁa II. évére elküldték Egerbe (570).
Teológiai tanulmányait ugyancsak Ungváron végezte és mint I. évesnek az
1806/07 tanév I. szemeszterében elért tanulmányi eredményét lásd a 185. sz. mellékleten, valamint azt is, hogy extraneus volt, de a püspökség ﬁzette érte a tartásdíjat.
Mint III. éves az 1808/09. tanévben a noviciusok (I-II. év) magisztere volt és tanulmányi eredményét lásd 571. sz. alatt. A teológiát az 1809/10 tanévben fejezte be és
mint IV. éves már nős volt és fel is volt szentelve annak végeztével. Előljárói igy
jellemzik: „Közép termetü, példás erkölcsü, a fegyelem betartásában pontos. Másod
duktor és cantus praefectus” (301).
Házasságát 1809-ben Magyarkomjáton (Ugocsa vm, Великая Комята) kötötte
Popovics Juliannával, György gör.-kat. lelkész és Lengyel Mária leányával (301), de az
anyakönyvben nincs bevezetve, amelynek okát apjánál, Popovics Györgynél lásd leírva.
A szentrendek közül a subdiákonátust és diákonátust egyszerre vette fel, 1810.
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ápr. 22-én (665, 666 és 973) a presbiterátust pedig 1810. május 1-én Bradács Mihály
püspök által (666, 667 és 973), bár a felszenteltek könyvében, március 1-re van bevezetve (XV – 1133. sorszám), valószinüleg tévedésből.
Nyiresujfaluban (Bereg vm., Дунковиця) müködött 1810–1815. Ide való kineveztetése érdekében a helybeli postamester, Pák Mihály irt a püspöknek (295) és
1810. jul. 13-án lett kinevezve 781. számu püspöki kinevezéssel. Esperese ilyen jellemzéseket ad róla: 1810-ben: „Családi élete békés, erényei elégségesek, erkölcse példás. Kötelességei teljesitésében zelozus és szorgalmas. Híveihez és a földesúrhoz, gróf
Schönbornhoz való viszonya, jó” (293)., 1814-ben pedig hasonló az előbbihez (294).
A krajnyai esperesi kerületnek jegyzője volt 1810–1815. (293, 294). Valószinüleg saját
kérelmére 1815. jul. 12-én kelt 1130. püsp. sz. alatt Beregrákosra lett kinevezve (974).
Beregrákoson (Ракошин) müködött 1815–1817. Ezen idő alatt, tehát 1815–
1817. a borhalmi kerület esperese is ő volt, kinevezése 1815. jul. 19-én történt (974).
Az 1816. évi információ csak személyi adatait tartalmazza, mert mint kerületi esperes, magáról nem adhatott jellemzést (296). Rövid itt müködése alatt, hivei feljelentik a püspökre a magas stóla és a párbér szedése miatt (297).
[pag. 99.] Két évi itt müködés és apósának halála után, 1817. ápr. 17.-én 501.
püsp. sz. alatt, apósa helyére, Magyarkomjátra lett kinevezve.
Magyarkomjáton (Ugocsa vm., Великая-Комята) müködött 1817–1845.,
azaz haláláig. Ezen idő alatt, azaz 1817–1845. a komjáti kerület esperese is ő volt.
Élete vége felé lemond az esperességről, amit azonban a püspökség nem fogad el
és ugy oldja meg a kérdést, hogy Firczák Bazilt nevezi ki mellé segédesperesként
(1368). Esperesi minőségében, a püspök felhatalmazásával, 1831-ben megáldja Alsókaraszlón a kápolnát (1173), majd 1834-ben Nagycsongován az újonnan épült
templomot (1174). Mint kerületi esperes, információt maga magáról nem adhatott,
csak személyi adatait töltötte ki, igy 1834-ben (298), 1842-ben (1366) és 1844-ben
(1367). A komjáti hívek 1822-ben nagy elkeseredéssel jelentik fel, s kérik Magyarkomjátból való eltávolitását. Felsorolnak sok mindent, párbért, napszámot, kut csináltatást, költöztetést, egyházi pénz pocséklását, kántorügyet stb, amelyek azonban
teljesen másképen történtek, mint ahogy a panaszosok azt állitották (299). 1824-ben
a kiskomjáti hívek kérik a püspököt, engedélyezné nekik egy új templom felépitését,
de teszik ezt papjuk háza mögött, mivel az erről hallani sem akar (975). 1825-ben
öccsét, Lukácsot akarja megválasztatni kántortanitónak, de mivel a hívek egy része,
akik az ellenjelölt részéről fel voltak bérelve, ellenezte ezt, elállt ettől a szándékától,
de hogy a felbujtó se választasson meg, előterjeszti egy harmadik személy megválasztását, akit a püspökség meg is erősit ebben az állásában (976). p.35.).
Szentszéki tanácsossá mikor lett kinevezve, nem tudom, de 1831-ben már
mint ilyen emlittetik (1173). Ugocsa vármegye táblabirája is volt, de mikor lett azzá
választva, nem tudom, de 1831-ben már az volt (1173).
Meghalt Magyarkomjáton 1845. december 24-én, tüdőgyuladásban, amely
betegségben 6. hétig feküdt (977). Eltemetve a templom mellett „egy ujonnan épitett
sírboltban” (977). Halálesete, mint a többi e családra vonatkozó adat, az anyakönyvben bejegyezve nincsen.
Az általa használt háromféle pecsét lenyomatát lásd 300. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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19. Hadzsega Jánosné, Popovics Julianna. (1793–1847)

Született 1793. március 27-én Magyarkomjáton (Ugocsa vm.), ahol apja
György gör.-kat. lelkész volt. Anyja Lengyel Mária. Születési esete az anyakönyvben
nincsen bevezetve. Ezt az adatot a Popovics György, tehát az apja „Молитвословъ”ában, apja által sajátkezüleg bejegyezve találtam. Ez a „Молитвословъ” [pag. 100.]
később György ﬁának, Bazilnak a püspöknek a tulajdonába ment át, aki a családra
vonatkozó adatokat pontosan tovább vezette. A „Молитвословъ” jelenleg, 1846ban, Rabár Jáno magyarkomjáti gör.-kat. lelkész tulajdonában van.
Házasságát 1809-ben Magyarkomjáton kötötte Hadzsega János papnövendékkel (301).
Megözvegyedett 1845. dec. 24-én, s özvegysége alatt, amely 1 év és 1. hónapig tartott, az enyhév alatt, veje, Jaromisz Antal mellett volt Magyarkomjáton (978).
Meghalt Magyarkomjáton 1847. február, 6-án és mint a többi, ugy ezen eset
sincsen bevezetve az anyakönyvben, s ez is Popovics Bazil bejegyzése alapján tudódik. Eltemetve a templom mellett.

20. Bukóvszky György. (1782–1849)

Született 1782 május 8-án Cerninán (Sáros vm.) (34), ahol apja András, egytelkes gazda (colonus) volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Anasztázia (34).
Gimnáziumi tanulmányait Kassán végezte és az V. osztályt az 1804/05. tanévben Miskolcon fejezte be, amikor 26. osztálytársa között a 18.-ik volt (319). Mint
rhetor, 1805-ben a teológiára konkurál, a vizsgát ki is állja, amikor jó hangunak és
közepes testalkatunak írják le (569). A konkurzusra való jelentkezésénél bemutatja
rhetori bizonyitványát és megállapitják, hogy a 8. hangot énekelni tudja és a kottához is ért valamit (664). Filozóﬁai tanulmányait, az egyházmegye stipendiumán,
Szatmáron végezte (320).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte s már mint ﬁlozófus, egyidejüleg a
teológiai vizsgákat is leteszi, igy az 1806/07. tanévben, amikor még mint „secularis”
szerepel és nem „clericus” vizsgázik az I. évről és az első szemeszterben elért tanulmányi eredményeit lásd 185. sz. alatt. További teológiai tanulmányaira vonatkozó
irat nincs birtokomban.
Házasságát 1809-ben kötötte Felsőorlichon (Sáros vm.) Podhajeczky Annával,
János gör.-kat. lelkész leányával (328).
A szentrendeket a következő időben vette fel: a lectorátust és subdiákonátust egyszerre, 1810. ápr. 22-én (665. és 666), a diákonátust 1810. máj. 1-jén (667) és a presbiterátust 1810. máj. 5-én Bradács Mihály püspök által (979. és XV – 1208. sorszám).
Felsőpásztélyon (Ung vm., Rosztoka-Pásztély) müködött 1810–1849, azaz
haláláig. Ide 1810. jun. 23.-án 806. püsp. sz. alatt lett kinevezve. Papi müködését
itt kezdte és itt is végezte. Nagyon sok parókiát kért, amelyek mindegyikét magam
sem tudom, de maga írja, hogy 15. év leforgása alatt 16. parókiát kért (330). Igy
már 1810-ben apósa kéri Felsőpásztélyból áthelyezni és megadni [pag. 101.] neki
Hrabócsikot (Sáros vm), vagy Kruzslót (Sáros vm). Természetes, apósa kérését nem
teljesitették, hiszen mindössze pár hónapos pap volt még csupán (328), bár Hrabó- 102 -

csik csak 1813-ban lett betöltve, Kruzslovát pedig Ruby Péter kapta meg. 1818ban, 323. püsp. sz. alatt, egyenesen az eperjesi egyházmegyébe való kibocsátását
kéri, de eredménytelenül. – 1825-ben egy kisebb parókiára való áthelyezését kéri
és megjegyzi, hogy ez már 16.-ik kérvénye. Ezen kérvénye össze van kapcsolva a
patakófalusiak által beadott kérvénnyel, amelyben papot kérnek. Nem világos, hogy
erre a parókiára pályázot ezen kérvényével, vagy pedig a püspök ezt akarta neki adni
(330), de tény, hogy ezt a parókiát nem volt hajlandó elfogadni, mert 1826-ban a püspök erre hivatkozva, Schivulszky Illést nevezi ki oda (1148). 1830-ban újból bead
egy kérvényt áthelyezését kérve, de megnevezés nélkül, amelyre rájegyezték „Pro
Bukóvszky Ulits” (331), milyen okokból, nem tudom, de nem lett áthelyezve, bár
Utcás csak 1832-ben lett betöltve Volkay Andrással. A következő 1831.-ben Bercsényifalvát kéri, de Szikora Józseﬀel lett betöltve. Ezen kérvénye nagyon szép irással
van írva (332), de nem az ő írása, valószinüleg valamelyik ﬁa írta. Halála előtt pár
hónappal újból beadja kérvényét Bercsényifalvára (1372), most is más, Matyaczkó
Ananiás kapta meg.
Esperesei a különböző időkben, az alábbi jellemzéseket adták róla: 1810.-ben
„Családi élete eddig panaszra nem ad okot. Gyenge testalkatu, ajánlásra méltó erkölcsü. Eddig a hivők részéről semmi panasz ellene.” (321). 1811-ben „Házasélete
békés és szerény. Ifju és jó erkölcsü. Hivatalát elégségesen tölti be. Hivei előtt becsült” (322). 1828-ban „Csinosan és ékesen, hivatásának megfelelően jelenik meg
mindig, családi élete jó. Közép termetü, tüzes természetü, erkölcsileg nagyon jó.
Híveivel buzgósága miatt vannak félreértései.” (323). 1831-ben egyezik az előbbivel, csak a hívei és közte való félreértések okául, heves természetét hozza fel (324).
1832-ben mindenben megegyezik az előbbivel (325) és ez vonatkozik az 1835. évire
is (326). Új esperessel a jellemzések tónusa is változik. 1845-ben szószerint ilyen:
„Szinlett, fukar, elég csendes. Gyermekeinek polgári nevelése lehetett volna csinosabb. Testalkotása még erős. Elmebeli tehetségei gyengék, itélete hirtelenkedő, haragos, józan. Tanitási és szónoki buzgalma semillyen. Különös, hamarkodó, ide s
tova kapkodó. Tudományok iránti vonzalma nincs. Irodai munkában már rendes.
A hívei mivel szüntelen minden alkalommal a „meum”-ot emlegeti megunták már”
(1369). Esperese, Popovics András a következő évben ugyanilyen tónusban írhatta
le, mert most már a püspökség is reagál „…azért, hogy magok semmit nem tanulván
napról napra tudatlanabbakká lesznek, ugy azért is, hogy hiveiket, kivált a kisdedeket kellően nem oktatják, keményen megíntetni rendeltettek…” Ez kerületének 6.
papjára vonatkozik, a hetedik, Dolinay Mihály ugy látszik liblingje volt. A püspökség kilátásba helyezi, hogy nem javulás esetén Ungvárra berendelik őket tanulmányaik felélesztésére és pénzbelileg is büntetni fogják őket a végtelenségig. Külön
reá vonatkozik: „Bukóvszky György ama hibáit pedig, hogy bárdolatlan, veszekedő,
szeleskedő, rágalmazó és fukar, - faragjon az espe[pag. 102.]res amennyit tud és
bír, de ugy hiszem, hogy Szerecsenyt mosni fogja.” (1370). Érdekes a következő
1847-ben adott információ is: „Társalgási viselete észrevehetőleg szinlett és csalóka.
Annyira szorgalmatos, hogy fukarságra és fösvénységre fajulva, két leányait cseresnye és foghagyma árusitásra alkalmazza. Polgári neveltetése két leányának parlagon
hagyott, ﬁuk nevelésére nagyobb gondot forditott. Elég egészséges korára nézve,
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öltözete tiszta. Az énekek hajtogatásába, különösségekkel biró és kevéssé babonás
szagu. Tudományok iránti vonzalma az elegendőhöz már közeledő, vén korába. A
hivek szerencsének tartanák ha társalgásától elvonattathatnának. A faluban az Izrael,
hajdanában választott népének egyik egyéne, az árendás lévén az Úr, mivel az is
nagy pénz-monarcha azon urasságokbeli társalgása a lelkésznek nem kellemetes és
ez dicséretes” (1371).
Amint információi mondják, heves természete miatt félreértései voltak híveivel. Igy 1816.-ban szolgája, Barnik Mihály feljelenti, hogy elkurgatta kiﬁzetés
nélkül (327). 1824-ben ő panaszkodik a püspöknek, hogy Ressel Antal sóháti erdővéd sorozatosan mindennek lehordja a nép előtt, sőt tetlegességre is akart vetemedni vele szemben, a vallást gyalázta stb. A püspökség el is járt ebben az ügyben
(980). Heves és akaratos természete miatt 1836-ban is kellemetlenségei voltak a
parókiális lak bővitése miatt, nemcsak a híveivel, hanem a kincstári hatóságokkal
is (1149). 1847-ben Macsega Ignácné feljelenti, hogy férjét négy cseresnye miatt
megverte, vagy ahogy ő mondja, „összegyilkolta”, a földjét elvette és azon két
épületet épitett (329).
Jönnek a forradalmi idők, s ugy látszik a nagybereznai kerület papságát is, de talán inkább annak esperesét is meglegyintette a forradalom szele. Elhatározzák, hogy a
papok másodszori nősülésének tilalma humbug és pápista kitalálás. A kerületi esperes,
Popovics András felbujtatására és a kerület többi papjainak helyeslésével, az öreg, 67.
éves Bukóvszky Györgyöt választják ki, hogy adjon be egy kérvényt, amelyben másodszori nősülésére engedélyt kér. Azt hiszem az öregnek már erre semmiféle hajlama
nem volt. Szerintem más helyről fujt a szél. Az esperes nőtlen (coelebs) volt és a kerületben az öreg volt az egyedüli özvegy pap, de ő is csak négy és fél hónapja az, tehát
az esperes részére kellett a gesztenyét kikaparni. És a gesztenye kikaparására jó volt az
a Bukóvszky is, akit ugyanez az esperes, nem is olyan régen, majdnem gyengeelméjünek jellemzett (1369). Ezzel magyarázható az is, hogy az esperes a kérvényt nemcsak
helyeslőleg terjeszti fel, de egy egész ﬁlippikát ír ezen elvének helyességét bizonyitva,
amely ﬁlippika egész nyugodtan förmedvénynek is nevezhető s nem egyéb, mint egy
kirohanás a pápa, a katolikus Egyház ellen. Annyira arcátlan, hogy mint argumentumra, Bacsinszky püspök egy bőjt alóli dispenzációjára hivatkozik, s még ezt az izig-vérig katolikus püspököt meggyanusitja, mintha ő is ugy gondolkodott volna, mint ő, a
nagybereznai kerület esperese. Különben, hogy Popovics András személyével tisztába
jöjjön az ember, elég elolvasni ezen förmedvényét (333). Csak azon csodálkozom,
hogy az [pag. 103.] akkori püspök olyan enyhén intézte el ezt az igazán sulyos dolgot.
Ez a Popovics András később Felsőveresmarti pap lett és 1853–1898. müködött itt, aki
magát mindig tulokosnak, de másoknál mindenesetre okosabbnak tartotta, amiről mint
utódja Felsőveresmarton meggyőződhettem részben a hívők elbeszéléseiből, részben
a parókiális irattárban talált levelezéséből. Popovics máskülönben hamar megnősitette
az öreg Bukóvszkyt, mert 10. hónap mulva már jelenti is, hogy eljegyezte magát az
örökkévalósággal. (334).
Meghalt Felsőpásztélyon (Ung vm., Rosztoka-Pásztély) 1849. október 11-én,
egyheti betegség után kolerában (334), de a halotti anyakönyvi bejegyzés szerint
okt. 14-én (1243).
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Halála alkalmával, mivel maradt 3. kiskorú apátlan-anyátlan árva, leltárt vettek fel a hagyatékról (335). Ebből a leltárból, arról lehet meggyőződni, hogy abban
az időben egy „szegény” pap, aki állandóan gyenge parókián volt, hagyott maga
után, többek között 5. lovat, 28. drb. szarvasmarhát, 8. lóra való hámot stb. A 3. kiskorú árvának gyámja, Bukóvszky György nagyszöllősi pap, mint legidősebb testvér
lett és a gyámkodásáról szóló iratokat l. 336. sz. alatt. p.36.).
Itt jegyzem meg, hogy a szabadságharc idejében, legkisebb ﬁa, Péter, mint
gimnázista 14. éves korában beállott honvédnek.
Aláirását és kézírását lásd 329, 330, 331, 980 és 1372. sz. alatt. p.37.).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

21. Bukóvszky Györgyné,
Podhajeczky Anna. (1790–1848)

Született 1790-ben, mert halálakor 58. éves volt (1244) Niklován (Sáros vm.),
ahol apja János gör.-kat. lelkész volt. Anyja ismeretlen. Szüleinek egyetlen leánygyermeke volt (328).
Házasságát 1809-ben Felsőorlichon (Sáros vm) kötötte Bukóvszky György
papnövendékkel (328).
Meghalt Felsőpásztélyon (Ung vm., Rosztoka-Pásztély) 1848. julius 16-án
tüdősorvadásban (1244).

Bacsinszky-ak általában.
A Bacsinszkyak minden valószinüség szerint a lengyelországi, jobban mondva galiciai Bacsina (lengyelesen Baczyna) községből származtak be Magyarországra
a XVII. szd. végén. (383). Ezt arra alapozom, hogy a magyarországi ágon ennek a
családnak eddig ismert legrégibb őse, a családfánkban is szereplő Bacsinszky János,
aki legelőször 1690-ben emlittetik mint gör.-kat. lelkész Rafajócon Zemplén vármegyében. A Galiciából való beszármazást igazolja maga a név, a „bacsinai” nemesi
előnév és a tény, hogy Bacsina községben voltak és vannak nemes Bacsinszkyak (66,
67, 68, 69, 71, 73).
[pag. 104.] Sőt a XVIII. század második felében már annyira elszaporodtak a
községben, hogy szükségessé vált a különböző Bacsinszky családokat melléknévvel
felruházni, s igy jöttek létre a Bacsinszky-Kotlovicsok, Bacsinszky-Ihnátovicsok és
Bacsinszky-Leskovicsok (71). Bacsina község Galiciában, a Sambori circulusban,
Premisli közelében fekszik.
A Bacsinszkyak nemességére vonatkozólag, a privát feljegyzéseken kivül (70,
71) vannak hivatalos íratok másolatai, ahol a Bacsinszkyak nemeseknek iródnak (68,
69). Mint nemesek emlittetnek már 1568-ban (68). A Bacsinszkyak régi lengyelországi geneológiája a premisli irattárban van meg. (71). A nemességre vonatkozó
íratok megvoltak valamikor Ungváron a püspöki levéltárban is, de azok 1858-ban
el lettek küldve betekintés végett az eperjesi egyházmegyében levő Radvány község
papjának, Bacsinszky Jánosnak, aki visszaküldte-e, nem tudom (72). Bacsinszky
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Jenő Ödön egy iratában 1860-ban ezeket írja: „…Nemes őseim emléke lebeg szemem előtt, kiknek címerével bélyegzett arany pénzek is találtatnak, videatur Paprocky in Stemmatibus fol. 547. Okolszky Albertus etc…” (522). p.38.), (163).
Még a XVIII. szd. második felében is vándoroltak be Bacsinszkyak Galiciából. Igy az Ungvár-ceholnyai anyakönv (I. kötet 1766–1810) bizonysága szerint
1779 I/27-én Bacsinszky Bazil „с Польщѣ” 24. éves korában házasságot kötött Domanics Éva 18. éves leányzóval. Ezen házaspárnak gyermekeire vonatkozólag az
emlitett anyakönyvben ezeket találtam: Anna * 1781 IX/15 †1781 XII/3., Julianna *
1782 XII/20 † 1809 VII/10, János * 1784 X/23 † 1791., József * 1785 I/26 † 1810
III/4., Miklós * 1887 XII/4, Anna * 1790 XII/2, Péter * 1792 VI/28 † 1795 II/26 és
János * 1796 V/30.–
Milyen volt a Bacsinszkyak címere, nem tudom, de a Magyarországi ág, eddig
legkimagaslóbb egyénisége, Bacsinszky András püspök által használt pecsét lenyomatát lásd 1236. sz. alatt. Petrovay György a „Turul” XI. köt. 77. oldalán a jegyzetekben
ezeket írja: „Feltünő, hogy a Hosszúfalusy család, valamint Bacsinszky András 1797ben munkácsi püspök címere is teljesen megegyez a Drágfyak címerével.” (III. sz.).
(384). Dr. Kaminszky József állitása szerint pedig a Bacsinszkyak címere azonos a
Danilovicsok, Jávorszkyak, Nechrebeczkyek és Raskovszkyak címerével (76).

22. bacsinai Bacsinszky Miklós. (1787–1853)

Született 1787. december, 10-én Radványon (Zemplén vm.), ahol apja, szintén Miklós gör.-kat. lelkész volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Katalin. Ha azonban
azt vesszük alapul, hogy a Codex J. C. szerint az ordinációhoz a betöltött 24. év
kivántatik és őt 8. hónap és 6. nap alól dispenzálták (983), s mivel 1811. ápr. 13-án
szentelődött, 1787. dec. 19-én kellett születnie.
Gimnáziumi tanulmányait nem tudom határozottan [pag. 105.] de valószinüleg Kassán, ahol a gimnázium VII-VIII. osztályának megfelelő ﬁlozóﬁai tanulmányait is az 1805/06. tanévben befejezte (351).
Teológiai tanulmányait Nagyszombatban kezdte, s mint I. éves teológusnak az
1806/07. tanévben elért tanulmányi eredményét lásd 352. sz. alatt. Valószinüleg a II.
és III. évet is Nagyszombatban végezte, mert ebben az időben az ungvári teológusok
kimutatásaiban nem szerepel. Mint IV. éves, az 1809/10. tanévben már Ungváron
van, amikor „középtermetünek, jó erkölcsünek és a fegyelem betartásában pontosnak” írják le előljárói (301), itt lásd tanulmányi előmenetelét is.
Házasságát 1810-ben Szacsuron (Zemplén vm.) kötötte Barankovics Borbálával, János gör.-kat. lelkész és egy ismeretlen keresztnevü Baranyai leány leányával
(368, 369, 370, 1073)
A szentrendeket a következő időben vette fel: a lektorátust 1810. ápr. 21-én (666),
a subdiákonátust 1811. ápr. 7-én (981), a diákonátust 1811. ápr. 9-én (982) és a presbiterátust 1811. ápr. 13-án Bradács Mihály püspök által. (983 és XV – 1218. sorszám).
Vidrányban (Zemplén vm) müködött 1811–1811, azaz pár hónapig és ahová
1811. máj. 11-én lett kinevezve. Pár hónapi müködés után már kérvényezi Jószát
(354), amelyet a patrónus, gróf Waldstein prezentájának felmutatása után meg is
kapott (353).
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Jószán (Zemplén vm) müködött 1811–1834. Mint jószai papot esperesei a különböző időkben igy jellemzik: 1811-ben „Házasélete eddig jó. Testileg friss, lelkileg még nem volt idő kiismerni. Kötelességeit szorgalmasan teljesiti. Hívei szeretik,
a földesúrral jó viszonyban van” (164). 1815-ben „Házasélete békés. Testileg friss,
erkölcsileg példás. Hívei kegyelik, a földesúr gróf Waldstein Emmánuel becsüli”
(165). 1820-ban „Családi élete példás. Testileg friss, lelkileg nyájas. A kerület jegyzője. Híveivel és a földesúrral jó viszonyban van (166). Az 1822. évi (356), 1823.
évi (357), 1828 évi (358) és az 1832. évi (359) majdnem szószerint egyezik az előbbiekkel. Sógora, Jakovics András halála után, 1829-ben meg lett bizva Hajagos (Ung
vm, Klokocsó) adminisztrálásával. (360), ahol ezen idő alatt egy új kőtemplomot
is felépit (362). 1831-ben beadja kérvényét Tőketerebesre (1111) de azt Danilovics
Antal kapta meg. Majd 1834-ben kérvényezi Beregrákost (1112), amely kérése teljesitve is lett. Jószai müködése alatt a már emlitett hajagosi templomon kivül, Jószán
is épittett egy új kőtemplomot és földeket is szerez az egyház részére. (362).
Beregrákoson (Ракошин) müködött 1834–1853., azaz haláláig. Négy év után,
1838-ban már más javadalmat, Izát kéri (361) de ezt Nizsalovszky Illés kapja meg.
1842-ben Radváncra adja be kérvényét, de ezt vissza is vonja (1115) és e helyett
Husztot pályázza meg (1116), ezt később Dóhovics Bazil kapta meg. Ignécet 1844ben megpályázza és bár a püspök a 6. kérvényező közül őt választja és ki is nevezi,
ő lemond ezen javadalomról, hivatkozva felesége betegségére és szembajára, Ignéc
mocsarasabb voltára, az ignéci egyházi épületek elhanyagoltságára, a hivek erkölcsi és vallási hátramaradottságára, amelyek rendbehozatalára, korára való tekintettel
nem vállalkozik és arra, hogy Ignéc távolabb fekszik a postától és mint kerületi esperes nehezebben tudna eleget tenni ebbeli kötelességeinek.
[pag. 106.] De hívei is beadnak egy kérvényt, amelyben kérik szeretet papjukat továbbra is náluk hagyni. A püspök bár akceptálja az okokat, tudomásul veszi
lemondását, de 50. frt. büntetést ró ki reá az egyházmegyei papárva intézet javára.
(1283). Utolsó áthelyezés iránti kérvényét 1848-ban adja be, amikor Alsódomonyát
kéri, de ezen kérvényét visszavonja, arra hivatkozva, hogy felesége halálos beteg
(362). – 1842-ben sógora, Dr. Barankovics András hagyatékának ügyében levelezik
(363). 1850-ben beterjeszti a püspökségnek azon beszédét, amelyet a polgári hatóság
rendeletére, I. Ferenc József király dicsőitésére kellett elmondania. Ebben a felterjesztésben kiemeli, hogy oroszul helyesen írni, még mostanáig sem volt alkalma
megtanulni (364). – Három híve 1853-ban feljelenti, hogy sok párbért és magas stólát szed. Ez alól tisztázza magát, de a további intézkedésig a püspök a régi gyakorlatra utasitja (1286). Negyvenkét évi paposkodása alatt ez az egyedüli eset, amikor
panasz merült fel ellene, s akkor is csak három hivő részéről. Ezzel szemben szinte
megható, milyen szeretettel nyilatkoznak róla hívei még halála után is (1283, 367,
1287). Beregrákoson egy 10. q. harangot öntetett és felépitett egy modern kőből való
parókiális lakot, ﬁliálisában, Kajdanón pedig egy új kőtemplomot (362).
A borhalmi kerület esperese volt 1834-től (1113), amely hivataláról 1852-ben,
betegségére való hivatkozással lemondott, de azzal a kikötéssel, ha kigyógyul, a
kerületi papság óhaját teljesitve, hívatalát újból átveszi (365), amely felgyógyulás
helyett azonban a halál következett be. A szabadságharc idején nem tudott esperesi
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hívatalának mindenkor és mindenben pontosan eleget tenni, ez alól tisztázza magát,
felhozva az okokat is (1284). Beregrákosra való kinevezésével egyidejüleg esperes
is lett és igy maga magáról nem állit ki információt, csak személyi adatait közli a kimutatásokban (1285). – Mikor lett kinevezve szentszéki tanácsossá, nem tudom, de
1847-ben mint ilyen emlittetik. Beregvármegye táblabirájává választották 1835-ben
(Lehóczky: Bereg megye monographiája I. köt. 384. old), és 1844-ben, mint Ung
vármegye táblabirája is emlittetik (1284?). p.39.).
Meghalt Beregrákoson 1853. november 23-án (984) febri nervosa, azaz
inlázban (1263).
Az általa használt pecsét lenyomatát lásd 985. és 366. sz. alatt. Aláirását és
kézirását 354, 362, 363, 364, 1111, 1112, 1115, 1116, 1283. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

23. Bacsinszky Miklósné,
Barankovics Borbála. (1793–1854 után)

Született 1793-ban Felsőolsván (Zemplén vm), ahol apja János gör.-kat. lelkész volt. Anyja ismeretlen keresztnevü Baranyai leány. p.40.).
Házasságát Szacsuron (Zempl. vm.) kötötte 1810.-ben [pag. 107.] Bacsinszky
Miklós pályavégzett papnövendékkel.
Sokat betegeskedett idősebb korában, igy férje, reumájára és szembajára hívatkozva mondja le 1844-ben az Ignécre való kinevezését (1283) és 1848-ban egyenesen feleségének halálos betegségére hívatkozva vonja vissza az Alsódomonyára
beadott kérvényét (362). Mindezek dacára tulélte férjét.
Megözvegyedett 1853. nov. 23-án, s mint özvegy kéri a püspököt, hogy tekintettel az ő és a mellette levő két, ugyancsak özvegy leányára, Beregrákosra ﬁát
Miklóst nevezze ki, aki eltartásukról gondoskodna. Egyidejüleg kéri ezt Miklós ﬁa
és a beregrákosi egyházi előljáróság is (367). Ezt megelőzőleg, igaz csak pár nappal,
a hivők ﬁát vagy vejét, Bukóvszky Mihályt kérik kinevezni Beregrákosra (1273). Ez
a kérése azonban nem lett teljesitve. A szokásos enyhévet a parókián töltötte, de kisegitő papot kellett tartania. Ilyen kisegitő volt Kárászy Izidor szerzetes, akit botrányos
viselkedéséért feljelentett és visszarendelték a szerzetbe. Helyébe Szaxum Antalt
küldték ki, aki rövid ideig volt ott és aki kérdést intézett a püspökséghez, meddig
lesz ő ott és miből fog élni. A püspökség részletesen értesiti, milyen jövedelmek járnak neki és milyenek az özvegynek (1288). Áthelyezik. Helyébe jött az özvegy által
kért Jakovics János (368). Kéri enyhévének meghosszabitását egy évvel, különböző
okokat hol fel és ezt elvben ugy intézik el, hogy tavaszig meghosszabitották a terminust (369). Majd újabb hosszabitást kér, de ez már nem lett teljesitve (370), bár a
beregrákosi hívek is egy külön és szépen megokadatolt kérvényben ugyanezt kérik.
A továbbiakban hol tartózkodott, nem tudom, de valószinüleg Miklós ﬁánál Szöllősegresen (Ugocsa vm), amint azt jelzi is utolsó kérvényében (370).
Meghalt…? … 1854. nov. 8-án van róla utoljára emlités (1287.)
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24. bökönyi és hajdudorogi Szabó János. (1778–1844)

Született 1778. május, 15-én (987) Mátyócon (Ung vm)., ahol apja Mihály
gör.-kat. lelkész volt. Anyja ismeretlen. Szabó Eumén azt igyekszik kimutatni (lásd:
Szabók általában, 71. old), hogy apja János volt, de ez nem felel meg a valóságnak,
mert a 386, 481, 482, 483 és különösen az 1373. sz. ahol maga írja azt, félreérthetetlenül bizonyitják, hogy a mátyóci pap ﬁa volt, a mátyóci pap pedig kétségtelenül
Mihály volt.
Elemi iskoláit valószinüleg végig Ungáron végezte, bár okmányilag csak azt tudom bizonyitani, hogy az 1790/91. tanévben Ungváron a IV. osztály tanulója volt (986).
Gimnáziumi tanulmányait kétségtelenül Ungváron végezte, és pedig az I. osztályt az 1791/92. tanévben, amikor az osztály 42. tanulója között a 14.-ik volt (477).
A II. osztályt az 1792/93. tanévben végezte és 39. osztálytársa között a 29-ik (478).
Az 1793/94. tanévben III. oszt. volt és 37-ük között a 17-ik (479). A IV. osztályt az
1794/95. tanévben látogatta és 29. osztálytársa között a 15.-ik (480, 481, 482). Az
V-ik osztályról nin [pag. 108.] csenek bár adataim, de minden valószinüség szerint,
szintén Ungváron végezte. A gimnázium felső VII-VIII. osztályainak megfelelő ﬁlozóﬁai akadémiát eredményesen végezte el Szegeden (483) és ő az, akiről a családi
hagyomány azt tartja, hogy tutajon járt Szegedre iskolába. Valószinüleg mindkét
évet ott végezte az 1797/98 és 1798/99 tanévben.
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és még mint I. éves is az 1799/1800as tanévben „saecularis” volt, s szálláson Benyóvszky Máriánál volt és ﬁzetett érte az
egyházmegye 7. Rﬂ.-t. (386). Az 1800/01. tanévben, mint II. éves már nem „saecularis”,
hanem „clericus extraneus”. Ezen évről tanulmányi előmenetelét lásd 387. sz. alatt.
Házasságát 1801-ben Csicserben (Ung vm.) kötötte Jobby Máriával, Gábor
gör.-kat. lelkész és Buzinkay Julianna leányával.
Ordinálódott 1801. aug. 23-án Bacsinszky András püspök által (XV – 932. sorsz.).
Csicserben (Ung vm) müködött 1801–1802. kápláni mindségben apósa mellett.
Mint csicseri káplán két kérvényt is ad be, amelyben parókiát kér, mert minden jövedelem nélkül nem tud megélni s már az apjától kapott ruhája is lerongyolódott róla
(387/a) Közben apósa nyugdíjba megy és ő megmarad Csicserben parókusnak. (108.o)
Csicserben (Ung vm.) müködött 1802–1806. már mint parókus. Ebben az időben esperese ilyen jellemzéseket ad róla: 1802-ben „Családi élete békés. Középtermetü, dicséretes erkölcsü. Papi kötelességeinek eleget tesz. Ugy a hívek, mint a földesurak részéről megbecsülésben részesül” (375). Az 1803. évi nagyjából egyezik az
előbbivel (376). 1802-ben jelentést tesz a püspökségre, hogy a nagykaposi provizor
a görög szertartásu hiveket a latin szertartásra erőszakolja azzal, hogy máskülönben
házhelyet nem ad nekik (388). 1803-ban 224. püsp. szám alatt egy általános áthelyezési tervezetben, tervbe veszik Csicserből Őrdarmába való áthelyezését, mivel
azonban Romanics János továbbra is ott maradt, ez tárgytalanná vált. 1804-ben a
(Tegenye) ﬁliabeli hívek feljelentik, hogy nem jár ki hozzájuk, sem misézni, sem
gyermekeiket katekizálni (389). 1802-ben aláírja, a minden paptól megkívánt reverzálist, amelyben kijelenti, hogy semmiféle titkos társulatnak szabadkőművesség
nem tagja (394). – 1806-ben, gróf Berényi Andrástól mint a bezői javadalom kegyurától megszerzi a prezentát, ezt febr. 27-én 382. püsp. szám alatt beterjeszti a püs- 109 -

pökségnek beiktatják s ennek alapján Bacsinszky András püspök 1806. márc. 12-én
455. püsp. sz. alatt kinevezi Bezőre.
Bezőn (Ung vm.) müködött 1806–1822. Itt esperese 1806-ban igy jellemzi:
„Mindkét házasfél viselkedése illedelmes, házaséletük békés. Testileg szilárd, erkölcsileg példás. Kötelességei teljesítésében zelózus és dicséretes. A hívők és a földesúr,
gróf Berényi által kedvelt” (390). – 1822-ben beadja kérvényét Ignécre, amely javadalom, sógora Popovics Antal halála után megüresedett, s ki is lett oda nevezve (391).
Ignécen (Bereg vm, Зняцево) müködött 1822–1844. azaz haláláig. Ezen
parókiáján esperese ilyen jellemzéseket ad róla: 1822-ben „Otthon, ruházatában,
érintkezésében és házaséletében művelt, illedelmes és békeszerető. Testileg erős,
erkölcsileg mindig példás. Hívei kedvelik, a földesur ugyancsak nagyon kedveli”
(392), 1824-ben [pag. 109.] megegyezik az előbbivel (938), majd élete utolsó évében, 1844-ben „Társadalmi és házi viselkedése elég nyugtalan és egyenetlenkedő.
Testileg még erős, de hangja az istentiszteletek végzésére már erőtlen és érthetetlen.
Erősen hajlamos az italra. Híveivel compomissiumban él. Feltétlenül szükséges káplánt adni melléje” (1374). Itt van feljegyezve az is, hogy özvegy és én még annak
idején a püspöki irattárban hozzáirtam, hogy már az 1838. évi információjában is
özvegynek van vezetve. Panasz is volt ellene hívei részéről, igy 1828-ban feljelentik,
hogy az egyháznak járó kaszálót a saját hasznára kaszáltatja (1229) – A következő
1839. évben elődje Popovics Antal árvái, mint gyámjuk ellen tesznek feljelentést és
kérik elszámoltatását (1231). – 1848-ben, amikor András ﬁa felvételét kéri a szemináriumba, születésétől paposkodásától kezdve minden eddigi érdemeit felsorolja,
többek között, hogy Csicser ﬁliálisában Tegenyén, ahol addig templom nem volt,
nemcsak telket szerzett, de új templomot is épittetett. Bezőn új parókiális lakot és
Ignécen új kőtemplomot épittetett. (1373). Halála napján írja meg végrendeletét,
amelyben felsorolja adósságait is és Bacsinszky Miklós beregrákosi papot jelöli meg
végrendelete végrehajtójaként. Végrendelete másolatát lásd 1378. sz. alatt.
Meghalt Ignécen (Bereg vm., Зняцево) 1844. február 3-án két napi betegség
után ex hydrope pectorali.
Halála után következik a hagyaték megosztása és a hitelezők követelései. A
hagyatékra vonatkozó iratokat lásd 148, 149, 395 és 1376. sz. alatt.
Az általa használt küönböző pecsétek lenyomatát lásd 844. sz. alatt háromfélét,
a negyediket 1230. sz. és az ötödik fajtát a 388. sz. mellékleten.
Aláírását és kézírását lásd 387/a, 388, 391, 394 és 1231. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

25. Szabó Jánosné, Jobby Mária. (1780–1837)

Született 1780-ban Csicserben (Ung vm.) ahol apja Jobby-Knizay Gábor gör.kat. lelkész volt. Anyja Buzinkay Julianna.
Házasságát Csicserben (Ung vm.) 1801-ben kötötte Szabó János pályavégzett
papnövendékkel.
Annakidején, amikor még a püspöki írattárban kutattam, férjének 1844. évi
információjában, ahol már mint özvegy van vezetve, hozzáírtam, hogy már az 1838.
évi információjában is annak van írva (1374). De bizonyitja ezt az 1376. sz. mel- 110 -

léklet is, ahol özv. Koﬂanovics Jánosné, Szabó Anna azt írja, hogy amikor huga
özv. Romzsa Mihályné, Szabó Julianna ment férjhez, édesanyjuk már nem élt. Nem
tudom pontosan bár megállapitani, mikor volt az esküvőjük, de mint tényt jegyzem
fel, hogy Romzsa Mihály 1838. jan. 7.-én volt ordinálva, s igy házasságkötésük legkésőbb még 1837-ben volt. Tehát az 1838.-ik évet már nem érte el.
Meghalt Ignécen (Ung vm.) 1837.-ben.
[pag. 110.]

26. Schivulszky Illés. (1787–1874)

Született Kamjonkán (Szepes vm) (424, 420, 989) 1787-ben (1380, 1381).
Apja és anyja neve ismeretlen. Apja néhol „colonus”-nak, (420), néhol „scultetus”nak (989) van feltüntetve. Bár nemességére vonatkozólag semmi biztos adat nem áll
rendelkezésemre, vannak jelenségek, amelyekből nemesi származására lehet következtetni, igy, az általa használt egyik pecséten nemesi címer van (464/a), ﬁa János
mint nobilis = nemes szerepel ( ) és ő maga „nemesi birtok rész fundusán lévő
házát” emliti (1389). Nevét 1826-ig kizárólagosan „Sivulszky”nak írja (424, 425),
azután állandóan „Schivulszky”-nak.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de a gimnázium felsőbb
osztályainak megfelelő ﬁlozóﬁai akadémiát Kassán végezte be az 1810/11. tanévben
(436 és 989).
Teológiai tanulmányait minden valószinüség szerint Ungváron végezte el, bár
adataim csak mint IV. évesre vonatkozólag vannak, amikor még mindég mint „laicus” szerepel. (420). IV. éves volt az 1814/15. tanévben, amikor „középtermetü, jó
erkölcsü és a fegyelemre hajlamos”-nak van jellemezve előljárói által (420), ahol
tanulmányi eredményei is fel vannak tüntetve.
Házasságát 1815-ben Ungváron kötötte Pásztélyi-Kovács Annával, András
királyi kamarai erdőmester és Remeniczky Erzsébet leányával.
Mivel a püspöki szék üresedésben volt, elküldték Nagyváradra, ahol 1815.
nov. 24-én ordinálódott Vulcan Sámuel nagyváradi püspök által (421, 668 és XV –
1373. sorszám). A kisebb rendeket, lektorátus, subdiákonátust és diákonátust ugyanaz a püspök adta fel neki 1815. nov. 14-én.
Görbeszegen (Zemplén vm., Ulics-Kriva) müködött 1815–1826. Ezen parókiáján esperese ilyen jellemzéseket adott róla: 1823-ban „Viselkedése és házasélete
közepes. Erős testalkatu és közepes erényü. Viszonya a hívekhez és a patrónushoz,
gróf Vandernathoz közepes” (422); 1826-ban „Viselkedése jó, családi élete békés.
Erős testalkatu és jó erkölcsü. Hiveit hivatalosan és óvatosan kezeli, s igy, egyesek
nem szeretik” (423). – 1817-ben Jankura Péter ujaki pap feljelenti a püspökségnél, hogy amikor visszatérőben volt Kamjonkáról, ahol rokonságát látogatta meg,
Plavnica községben összeverekedett a zsidókkal, s nagy skandalum volt belőle, mert
ablakot is bevert, be is csukták és fogatát is elvették, ami persze nem egészen ugy
nézett ki. Az erre vonatkozó íratokat lásd 424. sz. alatt. – 1820-ban a földesúr, gróf
Vandernath Vilmos tett ellene feljelentést a püspöknél, hogy nagyszámu marháját
minden őrizet nélkül legelteti, ami által nagy károkat okoz a népnek. Amint az ügy
kivizsgálásánál kiderült e mögött is zsidókéz volt és a zsidó bérlők fujták fel a dol- 111 -

got, a kivizsgálásnál azonban kisült a turpisság (425). – 1826-ban Pongrácz Ferenc
földesúr jelenti fel, hogy Patakon a ﬁliálisában egy urbáriális földet erőszakkal elvett
egy jobbágyától, de amint a vizsgálatból kitünt, az [pag. 111.] egyházi föld volt és az
egyháztól sajátitotta ki az illető annak idején (990). Saját kérelmére, 1826. febr. 8-án
Patakófalura lett kinevezve (1148).
Patakófalun (Ungv vm., Ó-Sztuzsica) müködött 1826–1849. Alig foglalta el
új javadalmát, máris panaszkodik parókiájának elhanyagoltságáról (426). Esperesi
jellemzései ezen parókiáján igy hangzanak: 1828-ban „Finoman és illedelmesen
viseli magát, anyagilag nagyon el van adósodva, házasélete jó. Erős testalkatu,
szenvedélyes természetü, nagyon jó erkölcsü. Jó lelkipásztor, s azért a hívők szeretik” (323); 1832-ben „A gazdaságnak adta magát, házasélete békésnek mondható.
Szilárd testalkatu, heves természetü, máskülönben nagyon jó erkölcsü. Mindenki
által szeretve van.” (325); az 1831. évi csak annyiban különbözik, hogy házaséletét változónak mondja (324); 1847-ben „Társadalmi érintkezésében szerény, otthon szükszavu. Házasélete jó. Testileg már gyengélkedő. Alázatos, kegyes, józan,
a hívek és földesúr által tisztelt” (1379). – Ezen parókiáján is voltak kellemetlenségei, igy 1827-ben egy anyakönyvi kivonat miatt, amelyet a katonaság követelt,
de ő nem tudott kiadni, mivel az anyakönyvben nem volt bevezetve (427). – A kolerajárvány idején, 1831-ben a polgári hatóság bevádolja, ahelyett, hogy küzdene
a kolera letörésén, az orvosok és orvoslás ellen nyilatkozik. Az ügy kivizsgáltatott
és éppen az ellenkezője bizonyosodott be (1226). – 1840-ben az erdészeti hatóságok jelentik fel, mivel fát vágatott ki a parókiális épületek rendbehozatalára (428).
p.41.). Egy hívének el nem temetése miatt jelentik fel 1841-ben, be is idézik a
püspökségre ezen ügy tisztázása végett (1228). – 1844-ben a nagybereznai pap,
Popovics András jelenti fel, hogy betegsége folytán a búzaszentelést nem tudta
elvégezni, hívei Schivulszky Illést kérték fel erre, kántora és hívei teljesen meg
vannak botránkozva, mert még soha nem hallottak és láttak olyan végzést, amilyet
végzett a patakófalusi pap, nem csak a búzaszentelés-, de a vecsernye végzése
alkalmával is (429). Közben, 1837-ben beadja kérvényét Csillagfalvára (430), de
nem ő, hanem Jaczencsák János kapta meg. Kéri 1839-ben Nagypásztélyt, de sikertelenül, mert Dr. Barankovics András lett oda kinevezve (1227). Majd 1844-ben
beadja kérvényét Kisbereznára (1377), de ideiglenesen Kubek Józsefet helyezik
oda, majd véglegesen Legeza Gergellyel töltik be. – 1845-ben Nagylázt pályázza
meg (1378), azonban ezt egyelőre csak ideiglenesen töltik be, mig végre 1847-ben
Balogh Mihály lett oda kinevezve, bár a püspökség eredetileg Danilovics Józsefet
jelölte oda (1378). Végre 1849-ben beadja a kérvényét Kapuszögre, de eredetileg
ezt sem kapja meg, ha a jelölt, Lejkó András meg nem hal (431.)
Kapuszögön (Ung vm., Vorocsó) müködött 1849–1853. Esperese 1849-ben
igy jellemzi: „Házasélete illő. Gyermekei nevelése korszerü és illő. Jámbor, kellő
buzgóságu. Viselkedése a hívők és földesúr irányában békés” (1380); majd 1853ban „Házasélete tisztességes. Testileg még erős, jámbor erkölcsü. Híveivel szemben
tisztességesen viselkedik, bár velük nem egyezik” (1381). – A szabadságharc leverése után a polgári hatóság rendeletére, az osztrákokat magasztaló beszédét innen
küldi be a püspökségnek a hatóságoknak való bemutatás végett (1382). – 1852-ben
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az ungi megyefőnök panasszal fordul a püspökséghez, hogy a helybeli szükölködők
részére kiutalt életnemüekből, párbér hátralék fejében, annak egy részét a hívektől
letartotta, de felsőbb parancsra kényszeritve volt azt visszatériteni. Bár nem egészen
igy állott a dolog, a püspökség ﬁgyelmezteti, [pag. 112.] hogy a jövőben hasonló
esetektől tartózkodjon (1384). – Már jóval elmenetele után, 1856-ban, utódjával,
Stéfán Antallal van osztozkodási ügye a földekre kihordott trágya miatt. A püspökség a trágya árának visszatéritésére kötelezi az utódot (1387). – Ezen a parókiáján
bár nem jelentgetik, de ugylátszik, maga elégedetlen vele, mert ittmüködésének 4.
éve, az áthelyezési kérvények beadása és visszavonása sorozatából áll. Már a következő 1850. évben beadja kérvényét Felsőpásztélyra (432), a javadalom azonban csak
két év mulva, 1852-ben lett betöltve és 10. kérvényező közül ő kapta meg (433), de
rögtön kéri kinevezését visszavonni és továbbra is meghagyni Kapuszögön (434).
1852-ben megpályázza Nagybereznát, amit azon feltétel alatt, ha a kapuszögi templom épitését befejezi, megkapja, amikor azonban az befejezéséhez közeledik, még
ugyanazon 1852. évben Radváncot kéri (435), de nem ő, hanem Demjánovics Pál
kapja azt meg. A következő 1853. évben kéri Harcost, amelyet herceg Lobkovicz
Lajos prezentájára meg is kap (436).
Harcoson (Zemplén vm., Zboj) müködött 1853–1857. Új helyét elfoglalta
anélkül, hogy esperese bevezette volna, amit azért tett, mivel nem válthatta ki kinevezési okmányát, mert csak nemrégen nagyobb kár érte, három lova elvesztése révén (1385). Mindjárt kezdetben félreértései voltak elődjének özvegyével, özv. Chira
Bazilné, Bacsinszky Annával a fa, trágya és széna miatt (437). A püspök rendelkezésébe belenyugszik, csak a szénára vonatkozólag igyekszik más rendelkezést kicsikarni, de ez nem sikerül neki (438). – Hogy kongruáját felvehesse, kéri egy püspöki
bizonylat kiállitását, amelyre azonban nincs szüksége (439). – (112) A püspök1854ben felszólitja, hogy a kinevezésért járó taxát ﬁzesse meg, amire ő kérvénnyel fordul annak leszállitásáért (440). – 1855-ben nem ő kér parókiát, hanem volt hívei a
patakófalusiak kérik őt hozzájuk visszahelyezni (1386), de a püspök oda Nátolya
Mihályt helyezi. – 1856-ban beadja kérvényét Nagypásztélyra, amelyet, azzal az okadatolással, hogy nem régen kapott parókiát, félretettek (441). Tekintet nélkül azonban erre a következő 1857. évben újból beadja kérvényét ugyancsak Nagypásztélyra,
most azonban több szerencsével, mert meg is kapta (442.), de még utódjával, Szabó
Mihállyal a trágya miatt voltak kellemetlenségei (444).
Nagypásztélyon (Ung vm., Kosztyova-Pásztély) müködött 1857–1867. Müködését azzal a kellemetlenséggel kezdi, hogy nem folyósitják ﬁzetését (443).
– 1858-ban kéri, hogy a papözvegyek és árvák alapjára ﬁzetendő adósságának elengedését, amelyet azonban valószinüleg nem teljesitenek (1388). – 1863-ban kéri
nyugdíjaztatását mint 77. éves és 48. éves pap, hivatkozik korán kivül reumájára és
többi testi gyengeségeire. Kérését nem teljesitik, de ugy oldják meg a kérdést, hogy
vejét, Dudinszky Tivadart rendelik mellé káplánnak (445), aki mindössze egy évig
volt ott, s azután megint maga maradt. Ennek azonban ellentmond vejének 1862-ben
a püspökhöz írt panasza, amelyben azt írja, hogy rögtön felszentelése után 1860-ban
lett apósa mellé rendelve segitség végett. Ebben a panaszban a vő nagyon hálátlannak mutatkozott. Mindenekelőtt azzal a kötelezvénnyel operál, amelyet annak idején
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apósa adott, és amely nélkül senkit nem ordinált a püspök, lévén olyan nagy tulprodukció papokban. A püspökség azonban inti apósa és anyósa megbecsülésére, mert
ellenkező esetben paróki [pag. 113.] ára való kinevezése is elodázódhatik (1790).
Itt éri meg 1865-ben 50. éves, azaz aranyjubileumát, s engedélyt kér, hogy aranymiséjét abban a templomban végezhesse el, ahol primiciáját is (446), sajnos kérvényéből nem tünik ki, hol primiciázott. – 1866-ban még parókiát kér. Elpanaszolja,
hogy egész életét oldalt fekvő, hegyek közötti parókiákon töltötte, legalább meghalni menjen nyiltabb helyre, s igy megnevezés nélkül olyan parókiát kér, amelynek
rendszeresitett káplániája van (447), ez azonban nem teljesedik, hanem 1867-ben
nyugdíjba megy 300. ﬂ. állami nyugdijjal (452).
Nyugdijban volt 1867–1874. p.42.). Mint nyugdíjas veje, Szabó András mellett volt feleségével együtt 1868. jan. 1-től (449) és 1869-ben is ott volt (448 és 450).
Kapta továbbra is a 300. ﬂ. állami nyugdíjat, de megélhetésükhöz ez nem lévén elég,
kéri még az egyházmegye részéről is nyugdíja kiutalását (448). Ezt a kérését 1869ben megismétli (449). Majd 1869-ben érdemeire való hívatkozással kéri, hogy adják
meg neki a jogot a veres öv viselésére, hiszen az életben ő azt már ugy sem fogja
hordani, de legalább szégyenszemre ne fekete övben temessék el (450), s ezt meg is
adták neki, kinevezve szentszéki tanácsosnak. – 1872-ben nyugdíjának felemelését
kéri, s még mindketten élnek s Tarnán (Ung vm) vejük, Dudinszky Tivadar mellett
vannak (451). Életének utolsó éveit Radváncon (Ung vm.) töltötte, saját „házikójában” lakott, s ott is halt meg (453). – Papi müködése alatt Patakófaluban új parókiális
lakot és Kapuszögön új templomot épitett (436).
Meghalt Radváncon (Ung vm.) 1874. április 26-án végelgyengülésben (454).
Végignézve életét megállapitottam, hogy bár sokszor tettek feljelentést ellene,
ez soha hívei részéről nem történt, akik kellett, hogy szeressék, s igy jó papnak kellett lennie. De a többi feljelentések is inkább a jó pap ellen szólottak, mert részben
zsidó befolyás alatt, részben pedig az egyház ügyeinek érdekében voltak téve. Egy
kisebbmérvü anyagiasság azonban kitetszik ezen feljelentésekből, de a többi felterjesztéseiből is. – A másik dolog ami feltünő, a konzervativizmusa. Élete végéig – egy
esetet kivéve (440) – kizárólag latinul levelezik, bár hivatalosan már régen elhagyták
azt, s azután magyarul, oroszul és újra magyarul leveleztek, de ő hüségesen kitart a
latin mellett, bár jól beszélt magyarul is, oroszul is, sőt németül is. Képzettségére és
alaposságára vall, hogy minden felterjesztése vagy védelme logikusan felépitet és
jogilag alátámasztot.
Irói hajlamot is elárul, s talán az akkori egyházmegyei kormányzat az oka,
hogy minden kezdeményezést elgáncsolt és lehütötte a kézséget. Ez nem csak az ő
személyére vonatkozik, de általában, mert amig az ezt megelőző és követő korban
egyházmegyénk papsága közül sokan tünnek fel ilyen vagy olyan téren, ebből a
korból csak elvétve akad egy-egy ilyen papunk. Irói készségét eláruló felterjesztései
ezek: p.43.) 1846-ban 13. drb. ünnepi és alkalmi szentbeszédet terjeszt be elfogadás
és kinyomtatás végett; lekritizálják és visszavetik (455). 1849-ben 34. szentbeszédét elküldik Mihalics Sándornak véleményezés végett. Annak kedvezőtlen birálatát
azonban csak 1851-ben közlik vele (1383).
[pag. 114.] 1855-ben újból beterjeszt szentbeszédeket elbirálás és kinyomta- 114 -

tás céljából, ezt is visszavetik, de milyen következetlen indoklással, otthon használható (tehát mégis csak jó), de kinyomtatni nem lehet, mert helybeli grammatikával
és nyelvezettel van írva. Szerintem az is lett volna a cél, hogy a papság kezébe olyan
prédikációkat adni, amelyek nem ószláv, vagy galiciai zsargonon van írva, hanem
a nép nyelvén (456). – 1858-ban szt. István magyar király ünnepére egy Tropárt és
egy Kondákot szerkesztett, beterjeszti, s ahelyett, hogy legalább a jószándékot méltányolnák, közmulatságot rendeznek belőle „На конзисторію для забави” (457).
1865-ben, a nagybereznai kerület papigyülésén felolvasott értekezését „A papi hivatásról” beterjeszti kinyomatás céljából; mi lett sorsa, vagy kritikája, nem tudom
(458). Már mint nyugdíjas, 1869-ben egy husvéti szentbeszédet küld be, nem is kér
semmit, csak emlékbe küldi. Ezt legalább minden megjegyzés nélkül megköszönik,
hiszen nem is lett volna talán illő egy 80. éves! embert és 54. éves papi müködéssel
biró papot kinevetni (459); valószinüleg igy gondolkodhattak. Végül 1872-ben egy
tanulmányt küld be a „Hiszekegyről” (460).
Anyagi ügyeivel kapcsolatban, 1862-ben kéri felmentését a papözvegyek
alapjára való további ﬁzetések alól, mert már ugyis tulﬁzette a reá kirótt mennyiséget (461). Veje Legeza Atanáz halála után, aki utódok nélkül halt el, az oldallagos
örökösöktől legalább azt kivánja, hogy leányának, Legeza Atanáznénak emlékére
50. ﬂ. misealapitványt tegyenek le a nagypásztélyi egyháznál, ahol apja mellett halt
meg, s itt felsorolja mi mindent adott leányával hozományba, s ezek után talán annyit
megérdemel leánya a hagyatékból (462). A 453. sz. alatti mellékletben emlitett radvánci „házikó”, mikor és milyen módon került birtokába, nem tudom, de gyermekei
örökölték ezen telket és házikót. Bizonyitékom azonban csak János ﬁa és Julianna
leánya (Szabó Andrásné) által örökölt részre van. János ﬁa utódok nélkül halván el,
Schivulszky Illés összes leszármazottai öröklik azt és Julianna részét, annak leszármazottai. Ez a hagyatéki tárgyalás 1913-ban folyt le (463). – 1861-ben kér az egyházmegyei alapkezelőségtől 100. osztrák értékü forint kölcsönt a Radváncon levő
„nemesi birtok rész fundusán lévő házának” fedésére (1389). Ezen kölcsönt meg
is kapta, mert az egyházmegyei alapkezelőség 1862. évi kimutatásában az adósok
között szerepel 100. osztr. ért. forint és annak 1861. nov. 1-tőli kamatával (1264).
Végezetül álljon itt az a pár sor, amit róla Zsatkovics Kálmán György, egyházmegyénk hires történésze feljegyzett. Zsatkovics az ő unokáját, Szabó András és
Schivulszky Julianna leányát vette feleségül és mint ﬁatal pap hosszabb ideig apósa
mellett káplánoskodott Nagyrákócon. Valószinüleg apósa közölte vele az alábbiakat,
amiket Zsatkovics „Feljegyzések és anekdoták” cím alatt kézitatban hagyott maga
után. Én az eredetit nem olvastam, de Szabó Eumén orosz forditásban szemelvényeket közölt le abból az amerikai „Мњсяцословъ– Kalendar Prosvity sobranija gr.
kath. cerk. bratstv na hod. 1928” 189. oldalán „Наброски и Анекдоты” записанные
К. Ю. Жатковичемъ cím alatt. Onnan idézem: „О. Илія Шивульскій провелъ
всю жизнь на мизернийшихъ парохіяхъ Верховины; ибо пересе [pag. 115.]
лялся все- и все на парохiю, гдѣ народъ былъ пуще; которыхъ онъ поправлялъ
потомъ, и Эксорциэмомъ занимался, и былъ популяренъ, прослылъ уваженiемъ
у простого народа. Померъ въ пензѣи въ Радванкѣ, когда о. Александеръ
Яцковичъ сказалъ тоту же проповюдь на его похоронахъ, которую для сего
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случая своею рукою списалъ и передалъ еще за жизни И. Шивульскій.”11 (181.
oldalon).
Az általa használt háromféle pecsét lenyomatát lásd 464/a sz.
Aláirását és kézirását lásd 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 462, 1227, 1382, 1384, 1385, 1387, 1388, 1389 és 1390. sz. alatt. (385).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

27. Schivulszky Illésné,
Pásztélyi-Kovács Anna. (1794–1875)

Született 1794-ben Sóháton (Ung vm., Csornoholova), mert apja 1793-ban még
Ungváron volt, de ő Ungváron nem született, s 1812-ben 78. évesnek van mondva
(451). Apja András királyi kamarai erdő mester volt. Anyja Remenyiczky Erzsébet.
Házasságát Ungváron kötötte 1815-ben Schivulszky Illés pályavégzett papnövendékkel. Házasságkötésük idejét azért nem tudom pontosan megállapitani, mert
az ungvár-ceholnyai anyakönyvek az 1810 – 1827. időközből hiányzanak.
Megözvegyedett 1874. ápr. 24-én. Mint özvegy eleinte Radváncon saját házában élt, de később valószinüleg valamelyik gyermeke mellett volt, mert az anyakönyvek tanusága szerint nem Radváncon halt meg. Utólag írom! Életének utolsó
évét vejénél, Dudinszky Tivadarnál Tarnán töltötte, többnyire ágyban fekvő beteg
volt (2367).
Meghalt Tarnán (Ung vm.) 1875. junius 15-én végelgyengülésben (2367).

28. bilkei Gorzó Keresztelő János. (1797–1882)

Született Bilkén (Bereg vm.) minden valószinüség szerint az 1700-as éves
végén, mert 1820-ban már tanulmányai folytatását későinek mondja (1020). p.44.).
(386). Apja János volt és nem Jakab, amint azt Petrovai György állitja (IV. sz. 189.
old.). Ezt bizonyitom azzal, hogy az 1020. sz. mellékleten ugy írja alá magát, Bilkei
Gorzó Ker. János, János ﬁa, Jakab unokája, házassági dispenzációjánál a vérrokonság alól, János ﬁa, Jakab unokája és János szépunokájának van kimutatva (5), egy
1842-ben beadott ellenmondásban János ﬁa, Jakab unokájának mondja magát (7), a
bilkei anyakönyvben, leánya Rozália keresztelése alkalmával, 1831. I/2-án igy van
beírva: Gorzó Bapt. Joannes, ﬁlius Joanni, avus Jacobi és végül, amikor leánya Rozália és Gorzó András papnövendék szándékolt házasságára dispenzációt kérnek a
IV. foku vérrokonság alól, szintén János ﬁa, [pag. 116.] Jakab unokája és János
szépunokájaként van feltüntetve (1392). Anyja pedig Bradács Anna volt és nem Éva,
amint Petrovay a IV. sz. melléklet 189. oldalán állitja, legalább is ő maga, anyját Annának nevezi (1020). Keresztnevére vonatkozólag megjegyzem, hogy vegyesen írja
magát, Jánosnak és Keresztelő Jánosnak. Ez utóbbi módon a 6, 1020, 1057, 1058,
11

A szöveg fordítása: „Sivulszky Illés atya az egész életét nagyon szegény verchovinai parókiákon élte le; újra
és újra átköltözött olyan parókiákra, ahol a nép szegény, tudatlan és babonás volt; később gyógyította is híveit,
sőt még ördögűzéssel is foglalkozott; népszerű, közkedvelt és tiszteletreméltó volt az egyszerű nép között. Mint
nyugdijas halt meg Radváncon. Temetésén Jaczkovics Sándor atya azt a prédikációt mondta el, melyet erre az
alkalomra Sivulszky Illés még életében saját kezűleg megírt és átadott neki.” (ford.: Bendász Dániel)

- 116 -

1059, 1061, 1063 és 1064. számu mellékleten írja alá magát igy, a többi esetben,
különösen életének második felében pedig csak egyszerüen Jánosnak. (166).
Iskoláit Nagykárolyban végezte, de nem fejezte be betegsége miatt. Itt anyai
nagybátyjánál, Bradács János nagykárolyi gör.-kat, lelkésznél volt (1020). Nem tünik azonban ki ezen írásból milyen és menyi iskolát végzett. 1820-ban kéri a püspököt, hogy tanulmányai folytatására küldje őtt ki Lembergbe, vagy a máriapócsi
szemináriumba vegye fel mint árvát (1020). Ebből azt következtetem hogy papnak
készült, ha nem egyenesen szerzetesnek. Ez azonban nem teljesedett. Teológusnak
valószinüleg azért nem vették fel, mert nem volt még meg a teljes középiskolai végzettsége, szerzetesnek pedig azért, mert beteges volt, hiszen 1820-ban maga írja,
hogy 3. éve hagyta ott Nagykárolyt és az iskolát, s „valamint ott ugy ide haza is
a mindennapi hideglelő Betegség engem egy folyó esztendeig ki huzott és rázott”
(1020), de a következő 1821-évben sem lehetett valami egészséges, mert éppen testi
gyengeségeire és betegségeskedésére való hivatkozással kér felmentést a böjt alól
(6). (164). A később általa betöltött állások és funkciók azonban arra engednek következtetni, hogy jogvégzettségének kellett lennie.
Házasságát 1824-ben Bilkén kötötte Gorzó Ágnessel, Simon csendbiztos és
Lipcsey Ágnes leányával. Mivel a házasság vegyesvallásu házasság volt, azonkivül
kétrészről is IV. foku vérrokonságban voltak, dispenzációra volt szükség, amit meg
is kaptak a püspökségtől (5). Ezen kérvényből mindkét (116) fél családfája is le van
vezetve a közös őshöz. Bár az 1403, 1404 és 1405. sz. mellékletekben a 1823-ik év
szerepel mint a házasságkötés ideje, de ezek csak kimutatások és nem okmányok és
tévedésen alapulnak.
Tanult ember volt és már legényember korában jó, hogy ugy mondjam baráti
viszonyban volt a vármegye vezető személyiségeivel, ami mintegy predesztinálta
arra, hogy valamikor a vármegye vezető rétegeibe ő is bekapcsolódjék (5), ami
ténylegesen meg is történt, mert 1830-ban a bilkei bentlakó nemesség helyettes
főbirájaként emlittetik (IV. sz. 189. old.). 1835-ben lett megválasztva a beregvármegyei felvidéki járás rendszerinti esküdtjévé. Ezt a Bereg vármegye 1835. évi
közgyülési jegyzőkönyvéből írtam ki 1945.-ben, amely akkor a báró Perényi Zsigmond még megmaradt írattárában volt és amely írattárat 1946-ban Nagyszöllősről
állitólag Ungvárra szállitották át a Szojvet hatóságok. Mint esküdt írja alá magát
1836-ban (1061 és 1163) és 1845-ban is (1298). 1845-ben Bereg vármegye adószedője volt (Bereg vármegye közgyülésének jegyzőkönyve), „amely hivatal az
alszolgabiróéval egy lépcsőzetü rangot nyert” (1298) Az önkényes császári kormányzat alatt az alsóvereckei járás főszolgabirája lett, saját szavai szerint 1850.
nov. 3.-tól (1394) és ebben a minőségben szerepelt 1854-ig, amikor új szervezés
következett, de ő már nem szerepel (IV. sz. 189. old és Lehoczky: Beregvármegye
monographiája.
[pag. 117.] I. kötet 364. old.). Az életrajza végén emlitett emléktábla, Beregvármegye hehelyettes alispánjának mondja, de erre más adatom e táblán kivül nincs.
Ellenben 1862-ben azt írja: „kívánságom ellenére ezen Megyében Törvényszéki Ülnöknek neveztettem ki” (1407) és 1863-ban, felesége halotti anyakönyvi kivonatában szintén mint törvényszéki ülnökről van emlités (1202). p.45.).
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Vallásilag mindvégig hüséges katolikus maradt, gyermekeit katolikus szellemben nevelte, bár felesége haláláig megmaradt reformátusnak (1022, 1397, 1398,
1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405 és 1296), sőt két leányát gör.-kat. paphoz
adta férjhez, Gorzó Andráshoz és Dolinay Péterhez. Igaz, hogy legidősebb leányát
Johannát reformátushoz adta férjhez, de ezért is mossa kezét a püspök előtt (1407),
sőt amikor ezen leánya előzőleg 1845-ben el volt jegyezve Kodra Károllyal, aki nem
volt hajlandó reverzálist adni, e miatt a jegyesség is felbomlott (1429)
Anyagi ügyeit érintő dolgai a következők. 1824-ben, amikor házasságához
dispenzációt kér, a pap emliti, hogy elszegényedett szülők gyermeke, mert csupán 6.
jobbággyal rendelkeznek és erre vannak 6-an testvérek, valamint azt is, hogy házassága révén remél anyagilag talpra állani (5). Szegénységét és nincstelenségét egyszerre akarja megszüntetni, mert atyaﬁjától, Gorzó Györgytől megszerzi a jogot, az
általa elzálogositott összes földek kiváltására, amelyek közül egyet, a bilkei egyházat érdeklőt átadja ugyancsak atyaﬁának, Gorzó Károlynak kiváltásra (1063). Ezen
jog alapján megpróbálja a szajkófalvai egyháznak adományozott jobbágytelket is
jobbágyostól együtt megkaparintani (1057). 1828-ban birtokos volt Cserhalomban
(Bereg vm., Dubróka) és Ugocsarosztokán, mert mint földesúr a püspöktől kéri a
pap helybenhagyását (1058). Birtokos volt Miszticén is, mert egyes jobbágyainak
párbér ﬁzetése ügyében intéz kérdést a püspökséghez (1059). – 1842-ben a vármegyéhez ellentmondást ad be, apjának egy adás-vételi szerződése ellen, amelyet az
utódokra nézve károsnak nevez (7). Anyagi természetü ügye az is, amikor Rozália
leányát paphoz adva férjhez, 400. aranyat ezüstben kellett letennie az egyházmegyei
alapkezelőségnél a papözvegyek és árvák alapjába, amelynek letevéséhez pár heti
halasztást kér, mert pénze a vidéki népnél kölcsönbe van adva (1393). Ez megismétlődik, amikor másik leányát Zsuzsannát szintén papnövendékhez, Dolinay Péterhez
adta férjhez, azzal az eltéréssel, hogy a kaucióhoz szükséges 600. frt. összeget, a már
előbb megszavazott, de fel nem vett 800. frt. helyett tegyék át a papözvegyek és árvák alapjába (1395). – 1855-ben kölcsönt kér 800. frt. erejéig, az apósával folytatott
pere kiadásainak fedezésére. Ezen kérvényéhez van csatolva egy birtok kimutatási
ív is, ahonnét 1856. évi birtokállapota teljesen világos (1396). Ezen kölcsönt meg
is szavazták neki, de azt igénybe nem vette egyelőre, mert közben adósságát földjei
jövedelméből kiﬁzette (1395). 1828-ban némely családi íratok iránt érdeklődik a
püspökségnél, amelyeket özv. Gorzó Mihályné, Szemniczky Anna helyezett letétbe
a püspökségnél (1064). p.46.), (165).
Ami tartózkodási helyét illeti, 1850-ig Bilkén tartózkodott. 1850–1854,
mint a vereckei járás főszolgabirája, Alsóvereckén lakott. 1854. augusztusában és
1858. dec. 3-án királyhelmeci lakosnak mondja magát, de milyen minőségben tartózkodott itt, ismeretlen előttem (1395, 1396). Dolhán vejénél, Tóth Istvánnál, az
otta [pag. 118.] ni vasgyár hivatalnokánál volt, mint veje írja: „annyukom rendetlen viselete miatt ipámnak is elkellett saját lakát hagyni, s hozzám Dolhára által
jönni”, majd „ipámnak egy rendetlen életü nő miatt saját házát el kellett hagyni, s a
tsaládnak széllyes szóródni”. Ezt veje 1862. márc. 22-én írja (1408), de már 1861ben is Dolháról keltezett egy beadványt a püspökhöz, veje Dolinay Péter érdekében
(1406). 1862-ben már Beregszászból keltezi beadványát a püspökhöz, s ott emliti,
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hogy kinevezték törvényszéki ülnökké (1407), de 2. hónap mulva Komlósról keltez egy beadványt (1409), valószinüleg Bálint ﬁánál csak látogatóban lehetett ott,
mert pár hónap mulva újból Beregszászból keltezi azon beadványát, amelyben újból
veje, Dolinay Péter érdekében fordul a püspökhöz (1410), valamint azon gratuláló
íratát is, amelyben Popovics püspököt, valóságos belső titkos tanácsosi kinevezése
alkalmából meggratulálja (1411). Ezen válaszíratban törvényszéki tanácsosnak van
titulálva. Mikor telepedett át véglegesen Komlósra Bálint ﬁához, nem tudom, de élte
utolsó éveit ott töltötte. p.47.). (168).
Halálának ideje ismeretlen, de Komlóson, Bálint ﬁa mellett halt meg. Amenynyire édesanyám emlékszik, 1885-ben már nem élt, szerinte 1884–1885-ben halt
meg. Hogy Komlóson halt meg, nem csak a családi hagyomány tartja, hanem a Bilkén ma (1946-ban) is élő legidősebb tagja a Gorzó nemzetségnek, Gorzó János (a
Péter ﬁa, Imre unokája) földbirtokos és több malom tulajdonosa (†1970. II – 5. 94
éves korában. (2466 szám)) maga mondta nekem, hogy apjától hallotta, hogy Komlóson halt meg és halva hozták Bilkére eltemetni. El is vezetett a „kebeleszki” nevü
helyre, ahol a régi templom állott és ahol ma egy kis kápolnácska áll. A kápolna
oltárrészi falától fél méterre van egy kő kereszt ezen felírással: „Славный панъ
Горзовъ Яношъ и фюшкарышъ.”, csak ennyi, sem több, sem kevesebb, igaz a kereszt mélyen besüllyedt a földbe és lehet alább még van is valami rajta írva. A sír
félig a kápolna alatt van és a kápolnát a Gorzó család állittatta. A kápolna ma elég
rendben van, csak a harangot vitték el 1944-ben hadicélokra és évenkint egyszer,
a régi templom templomünnepén végeznek benne szentmisét. A kápolna bemeneti
részén bal felől van egy új márványtábla ezen felírással:
„Hatszáz éve nyugszik e földben, melynek úra volt a mongol fejedelemnek véréből született Bilkei Karacsin vajda valamint utódai, a törzséből
egyenesen leszármazó Bilkeyek és bilkei Gorzók.”
___________ _ __________
„Apái között a kápolna szentély fala alatt pihen bilkei Gorzó Keresztelő
János Bereg vármegye néhai h. alispánja is.”
__________ _ __________
„Ezen községet alapitó ősei emlékezetére állitotta e táblát a kései unoka
bilkei Gorzó Nándor Dr.
az Úr 1942. esztendejében.”
Ez a Gorzó Nándor a Gorzó Keresztelő János szépunokája. (386).
Halálesete a bilkei anyakönyvben bevezetve nincs.
[pag. 119.] Mivel Bilkén 1827.-ig a nemesek anyakönyve külön vezettetett és
elveszett, igy keresztelési és házassági esetét anyakönyvi kivonattal alátámasztani
nem tudom.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1021, 1163, 1393 és
1395. számu mellékleteken és 2236, 2240, 2245, 2238, 1837, 1962, 2198. 167.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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29. Gorzó Ker. Jánosné, Gorzó Ágnes. (1806–1863)

Született Bilkén (Bereg vm) 1806-ban, mert bár halálakor 1863-ban 53. évesnek mondatik (1202). p.48.) Apja Gorzó Simon gör. kat vallásu, anyja Lipcsey Ágnes református vallásu (5). Ő maga reformátusnak született és annak is nevelték, és
amikor évek multán házasságukat rendezték katolikus szempontból is, ő már reformátusnak volt nevelve (1023). p.49.) Anyja ágán felmenőit lásd 1429. sz. alatt.
Házasságát Bilkén 1824-ben kötötte Gorzó Keresztelő Jánossal a gör.-kat. egyház szertartása szerint. (5). Tehát egészen ﬁatalon, 14/18. éves korában ment férjhez.
Szüleinek egyetlen gyermeke volt, legalább is ez tünik ki a dispenzációt kérő
kérvényből, de ezt látszik megerősiteni az a tény is, hogy 1841-ben a vármegyéhez beadott ellentmondását – nagyanyjának és anyjának egy magára nézve sérelmes
adás-vételi szerződés ellen – csak maga adja be, bár az ilyeneket a testvérek, vagy
haláluk után ezek leszármazottai, közösen szokták beadni (7). p.50.) Ezzel szemben Petrovay György a „Turul”ban (IV. sz. 189. old) még ﬁvéréről, Mihályról és
Györgyről is tud. Ezek bár szintén Simon ﬁai voltak, de György unokái, amig a mi
Ágnesünk Simon leánya, János unokája, Tamás szépunokája és Györgynek már dédunokája volt (1057, 1063). p.51.).
Meghalt Szajkófalván (Bereg vm., Oszuj) 1863. május, 17-én vizibetegségben, 53. éves korában és Szajkófalván is van eltemetve (1202). Valószinüleg szajkófalvi birtokán tartózkodott betegségében.

Komlósy-ak általában.
A család történetével részletesen Petrovay György foglalkozik a „Turul” geneológiai folyóirat XIII. kötet, 1895. évf. 31- és 84-… oldalain. Sajnos a mai körülmények között, minden kutatásom dacára sem tudtam megszerezni a „Turul” ezen
kötetét. p.69.)
Mivel Petrovay megállapitása szerint a Komlósyak, Bilkeyek, Gorzók és Lipcseyek egy és ugyanazon törzsből származnak, a család őskorára, valamint a szinte
mesébe illő családi hagyo [pag. 120.] mányra vonatkozó dolgokat lásd leírva a Gorzókról ezen krónika 84–86. oldalán. (170, 243), p.70.)
A család címerére vonatkozó dolgokat szintén lásd a Górzóknál a 89. oldalon,
és a 2463. sz. mellékletet és a 2464. 10. oldalát, p.71.)
Azt is sikerült megállapitanom, hogy a Komlósy családra vonatkozó okmányok és íratok a Magyar Nemzeti Muzeum kézirattárában „420. Oct. Lat.” Jelzés
alatt vannak. (169).
A Komlósy családra vonatkozó adatok fellelhetők még Gorzó Bertalan: „Szatmárvármegye nemes családjai” 67. oldalán és Lehoczky Tivadar: „Bereg vármegye monographiája” (Ungvár, 1881) I. kötetének 223, 255, 261, 271, 305, 311, 358, 359, 361,
363, 364, 365, 367, 371, 373, 380, 387, oldalain – a II. kötet 25. oldalán és a III. kötet 52,
60, 62, 74, 82, 125, 137, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 178, 199, 219, 240, 296, 297, 298,
312, 314, 315, 316, 317, 318, 331, 351, 367, 368, 376, 400, 401, 405, 453, 493, 494, 536,
550, 556, 562, 566, 643, 659, 662, 687, 698, 707, 751, 819, 849 és 854, oldalain. (171)
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A családra vonatkozó, de az egyenes ágat közvetlenül nem érintő iratokat lásd
az 1070, 1197, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1412, 1421. sz. mellékletek alatt, valamint 1861, 1865, 1867, 1869, 1872, 1897.
A Komlósyak által használt különböző pecsétek lenyomatát lásd az 1163,
1200, 1203, 1204, 1205, 1207, 1412. sz. alatt. p.68.), (387).

30. komlósi Komlósy Ferdinánd. (1810–1844)

Született Komlóson (Bereg vm.) 1810. julius, 11.-én Apja Antal földbirtokos,
anyja ismeretlen (1194). p.73.)
Házasságát Komlóson kötötte komlósi Komlósy Antóniával, László és hetei
Dancs Julianna leányával és pedig 1834–1837. között, mert a beregujfalui református anyakönyvben 1834-ben keresztanyaként szerepel még mint hajadon kisasszony
és 1837-ben már mint Komlósy Ferdinándné (1194).
Földbirtokos volt, de a vármegyei életben is szerepet játszik. Igy 1835-ben
lett kinevezve Bereg vármegye tb. (tiszeletbeli) alügyészévé és 1835–1834. mint
a felvidéki járás (ma ilosvai járás) alszolgabirája emlittetik. Ezen adatokat Beregvármegye közgyülésének jegyzőkönyvéből írtam ki. Alszolgabirói minőségben van
aláirva az 1163 és 1200. számu mellékleteken is. Az 1841. évi vármegyei tisztujitó
gyülésen, Beregvármegye táblabirájává lett megválasztva (Lehoczky: Beregvármegye monographiája. I. köt. 387, oldal). Lehoczky idézett müvének 363–364. oldalán
mint alszolgabirót is emlegeti. p.52.), (172).
Meghalt Komlóson, 1844. április, 16-án inlázban (1195).
Aláirását és az általa használt kétféle pecsét lenyomatát lásd 1163 és 1200. sz.
mellékleten, és 1961, 1837, 2193.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 121.]

31. Komlósy Ferdinándné,
Komlósy Antónia. (1816–1889)

Született Komlóson (Bereg vm.) 1816. december, 22-én törvénytelen ágyból
(1196). Anyja hetei Dancs Julianna, aki Komlósy László udvarában házvezetőnő
volt és akit később, 1820-ban feleségül vett és ennek következtében törvényesitette
Antónia leányát.
Házasságát 1834–1837. között Komlóson kötötte Komlósy Ferdinánd földbirtokossal. (1194).
Megözvegyedett 1844. április 16-án és másodszor férjhez ment Munkácsy
Sándor jegyzőhöz, majd ennek halála után harmadszor is férjhez ment Hadzsega
István jegyzőhöz. p.53.).
Nagybátyja Gedeon 1839-ben protestál az ellen, hogy apja Komlóson bizonyos kuriát és hozzátartozó részeket hagyományozott reá, amelyről részletesebben
apjánál írok. p.54.).
Meghalt Komlóson 1889. julius, 23-án végelgyengülésben 72. éves korában,
mint Hadzsega István jegyző és földbirtokos felesége.
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32. Bendász Ferenc. (1756–)

Született 1756-ban ismeretlen helyen és ismeretlen nevü szülőktől. Születési
évét az 1786. és 1806. évi információjából vettem, ahol 30., illetve 50. évesnek van
feltüntetve (24. és 25. sz.). Ezen információkban „plebeius”-nak feltüntetve, bár József ﬁa „libertinus”-nak van írva az ugyanott szereplő „ignobilis”-okkal szemben,
akik tehát tulajdonképen „plebeius”-ok voltak (118, 119).
Iskolai végzettségére vonatkozólag csak annyit tudtam megállapitani, hogy
a „rhetori” osztályát a gimnáziumnak elvégezte, tehát a ﬁlozóﬁa akadémián kivül a
gimnáziumi kurzust elvégezte, mert fel van jegyezve róla, hogy bírja a latin nyelvet
mint rhetor (24, 25). Hol és mikor végezte, ismeretlen előttem.
Házasságát hol, mikor és kivel kötötte, nem tudni, de 1786-ban már nős volt
(24). A 26. sz. mellékletben szereplő Bendász Mária, aki a hejőkereszturi pap ﬁának
keresztanyjaként szerepel, teljes határozottsággal megállapitani nem tudom, ki volt.
Kétlem, hogy Ferenc leánya lenne, mert maga Ferenc is csak 30. éves abban az évben. Lehet nővére, de legvalószinübb, hogy felesége, mert abban az időben gyakran
szerepel az anyakönyvekben olyan bejegyzés, hogy a feleség a férje vezeték- és saját
keresztnevén van bejegyezve. Hogy felesége volt és komaságban voltak Dudinszky
Andrással a helybeli pappal, bizonyitani látszik az is, hogy ennek áthelyezése után,
a közte és utódja, Tomecsek János lelkész között felmerülő ellentétek alkalmával,
Bendász Ferenc testtel-lélekkel a Dudinszky András oldalán állott (120).
Foglalkozásra nézve kántor volt. Hol és mikor szerezte ezen tudományát, ismeretlen. Kántoroskodni 1782-ben kezdett (24.)
[pag. 122.] Sajószögeden (Borsod vm.) kántoroskodott 1782–1786. Esperese 1786-ban már mint hejőkereszturi kántorról, de sajószögedi principálisa, Harangozó Illés információja alapján, józan életü, békeszerető és dicséretes erkölcsünek
jellemzi és az olvasásban pontos, éneklésben kellemes, az egyházi előirások betartásában pontosnak mondja (24). – 1786-ban a nép meghívására, a lemondott Papp
András kántor helyére, Hejőkereszturra teszi át müködése székhelyét.
Hejőkereszturon (Borsod vm.) müködött 1786–1810. Esperese, jobban mondva papja 1806-ban igy jellemzi: „Házasélete példás. Az olvasás- éneklés- és kottaismeretben gyarorlott. Példás erkölcsü. Ugy a pap, mint a hivők részéről közszeretetnek örvend” (25) Okmányok hiányában, nem állapitható meg, milyen okból
akarta az akkori kerületi esperes, Csirszky András görömbölyi lelkész mindenáron
Hejőkereszturról eltávolitani, csak annyi bizonyos, hogy ez nem sikerült és az ügyre
maga a püspök tette az utolsó pontot, amely egyuttal szatiszfakció is volt részére.
Ez ügyre vonatkozólag három feljegyzést találtam. Az 1797. évi Protocolum Literarum-ban kettőt, amelynek egyike 651. sz. alatt dec. 13-áról keltezve egy indorza,
valószinüleg magának Bendász Ferencnek küldve és igy hangzik: „Districtualis VADiaconus Introsertum supplicantem Theodorum Bendász Cantorem Hejő-Kereszturiensem moderno hyberno tempore, ex sua statione non turbet, sed, et sine illius
demerito invitum ex sua statuine amovere non potest.” A másik pedig 632. sz. alatt
a helybeli parókusnak, Dudinszky Andrásnak címezve, amely az előbbivel majdnem
szószerint egyezik: „Cantorem actualem Hejő-Kereszturiensem sine illius demerito,
moderno, hyberno tempore invitum a sua statione exturbare non tantum indisoretum,
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sed et injustum foret; maneat pro hic et nunc in sua statione Hejő-Kereszturiensi,
de futura autem Ejusdem mutatione ﬁat mihi Relatio.” – A püspök végső döntése
ebben az ügyben, az 1798. évi Protocolum Literarumban, ápr. 14-ről és 236. sz. alatt
igy hangzik: „Stante veritate expositionis in eo: quod Introserto Supplicante (Theodoro Bendász) Cantore, tam Parochus, quam et Parochiani Hejő-Kereszturienses
contenti sint, sed neque ipse translocationem seu petat, Cantor iste in sua Statione
conﬁrmatur et maneat. Imo vero ubi tres similes consensus pro Cantore, caeteroquin
honestae comportationis fuerint, ibi, et cotum nec VADiaconus, neque tota Congregatio Districtualis innocentem Cantorem violente turbare poterit.” Érdekes a Sajószögedről Hejőkereszturra való áthelyezésének okadatolása is, u.i. Zsuhrovics János
görömbölyi pap 1786-ban több dologról referál a püspöknek, többek között róla is
és ezeket írja: „Tény, hogy Bendász Ferenc Sajó-Szegedről a megüresedett Hejő-Kereszturi kántori stallumba átment, mert a szegedi hívőket előreláthatólag, csak a kántor eltávolitásával lehet rábírni a kántorlak épitésére; továbbá ugyanaz a kántor ugy
képzettségére, mint erkölcseire való tekintettel ezt az előléptetést meg is érdemelte”
(1413). Ebből azt olvasom ki, hogy Sajószögedi származásu volt, Sajószögeden saját
háza volt, abban lakott és a hívek erre való tekintettel nem [pag. 123.] voltak rábírhatók a kántorlak építésére. Meddig kántoroskodott, pontosan nem tudom, de 1816ban már Almássy János 50. éves egyén a kántor Hejőkereszturon, aki 6. éves kántor.
Valószinü tehát, hogy 1810-ig kántoroskodott Hejőkereszturon.
Beszélt magyarul jól, latinul közepesen, az azonban nem emlittetik, hogy oroszul vagy szlávul beszélt volna (24, 25.)
Hejőkeresztur a Bendászok ősi fészke, s ezért emlitem meg és csatolom eredetiben 121. sz. alatt a hejőkereszturi egyház részére XII. Kelemen pápa által adományozott bucsu okmányát.
Leszármazottaira vonatkozólag csak annyit tudok, hogy 4. gyermeke volt
(25), de Józsefet kivéve a többiről semmit nem sikerült megállapitanom.

33. Bendász Ferencné,

Mária. ( – )

34. Tarkovics András. (1730 – )

Született 1730-ban, mert 1760-ben 30. éves volt (150) Kishídvégen (Bereg vm.,
Pászika), ahol apja Simon gör.-kat. lelk ész volt (150 és 1289). Anyja ismeretlen
Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte, ahol 1760-ban VII-ed éves hallgatója volt az iskolának és 30. éves volt. Ezen iskolának hallgatói vegyesek voltak. Igy 1860ban a 129. tanuló közül csupán 20. volt teológus, a többi ugy látszik a kántor képzősök
csoportjába tartozott. Ezen utóbbi csoporthoz tartozott Tarkovics András is (150).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Hankovics Anasztáziával.
Foglalkozására nézve kántor volt és csupán Kishídvégen (Bereg vm., Pászika)
van róla emlités ilyen minőségben. Olsavszky Mihály Emmánuel püspöktől kapta
az invesztiturát erre a kántori stallumra, mivel pedig Olsavszky Mihály 1743–1767.
volt püspök, legkésőbb 1767-ben már kántor volt Kishídvégen (285). Emlitve van
még ebben a minőségben egy 1772-ből származó íratban, amikor egy föld miatt
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ellentét merült fel közte és Lázárovics Herskó árendás között. Ebben az íratban Tarko-nak van írva (284). Emlittetik még 1787-ben egy kántori kimutatásban (285),
amelyből kitünik, hogy nem parókiális vagy kántori funduson lakott, hanem saját
(emptitius) fundusán.
A ﬁa, Gergely püspök által használt családi pecsét lenyomatát lásd 286. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 124.]

35. Tarkovics Andrásné, Hankovics Anasztázia. ( – )

Nevén kivül, amelyet ﬁa, Tarkovics Gergely püspök életrajzából vettem,
egyebet nem tudok.

36. Hadzsega János. (1755–1809)

Született 1755-ben, mert 1803-ban 48. éves volt (289.) minden valószinüség
szerint Árdánházán (Bereg vm.), mert apja Lukács születése idején még teológus
volt, s igy nagyapjánál Tódornál születhetet, aki akkor árdánházai gör.-kat. lelkész
volt. Anyja ismeretlen.
Tanulmányaira vonatkozólag semmiféle adat nem áll rendelkezésemre.
Házasságát hol, mikor és kivel kötötte, ismeretlen. Van ugyan egy adat, amelyből
az vehető ki, hogy felesége szintén Hadzsega leány volt (1175).
Foglalkozására nézve kántor volt és kántoroskodni 1788-ben kezdett, mert
1803-ban 15. éves kántor volt (289). Kántoroskodásának első 11. évére vonatkozólag semmi tudomásom nincs. A „Protocolum Literarum” tanusága szerint 1799. jun.
4-én 430. sz. alatt lett kinevezve kántornak Falucskára
Falucskán (Bereg vm., Bogerevica) müködött 1799–1809 kántori minőségben. Esperese, illetve papja ilyen jellemzéseket ad róla: 1803-ban „Családi élete
békés és példás. Erős testalkatu, erős és vastag hangu (azaz basszus). A kántori
teendőket jól érti s kántori mintakép lehet. Jó erkölcsü és engedelmes ugy parókusa, mint többi feljebbvalói iránt. A parókus szereti és a hivők kedvelik” (289).
Nagyjából megegyezik ezzel az 1804 évi (290) és az 1805. évi jellemzése is (291).
Információja szerint a parókus szereti. Igen, az új parókus Koﬂanovics Mihály, aki
1802-től van ott, de amig Falucska Beregkövesd ﬁliálisa volt, a kövesdi parókussal, Tóth Jánossal állandó harcban állott, sőt tettlegességre is került a sor közöttük,
amint azt a 292. sz. mellékletből ki lehet venni. Ebből az iratból azonban valami
olyasmi is kitünik, hogy kinevezése előtt is már Falucskán müködött mint kántor,
mert kinevezése 1799. jun. 4-ről van keltezve és papja 1799. ápr. 20-iki keltezéssel
jelenti fel mint falucskai kántort. p.55.).
Meghalt Falucskán (Bereg vm., Bogerevica) 1805–1810. között, mert az
1805. évi jellemzése szerint még élt (291), és 1810-ben felesége már mint özvegy
emlittetik (295), de a legvalószinübb, hogy 1809-ben, mert János ﬁa információjában az 1809/10. tanévben (301) nincs kitéve hogy árva volna, bár az árváknál ezt
minden esetben jelezték. p.57.).
Leszármazottaira vonatkozólag megállapitottam ugyan, hogy 8. gyermeke
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volt, de ezek közül Jánoson az ősön kivül, csupán [pag. 125.] Péterről tudom, 1816ban Falucskán kántor volt és Lukácsról, hogy 1820-tól tanitó (299) és 1825-ben
Magyarkomjáton kántor (976).

37. Hadzsega Jánosné, Hadzsega

?(

–

)

Az 1175. számu melléklet szerint Hadzsega leánynak kellett lennie, mert ott az
áll, hogy Hadzsega János, aki neki ﬁa volt, anyja testvérének a leányát, vagyis Firczák
Mihály és Hadzsega Mária leányát vétette el feleségül Manajló Bazil kántorral.
Megözvegyedett 1809-ben. Mint özvegy, János ﬁának Nyíresujfaluba való kinevezéséig, 1810-ig Falucskán (Bereg vm., Bogerevica) tartózkodott, majd Nyíresujfaluba (Bereg vm., Dunkovica) ment ﬁához (295).
Ismeretlen időben és helyen halt meg, de Nyíresújfaluban nem, legalább is, az
ottani anyakönyvben ennek nyoma nincs (1171).

38. Popovics György. (1765–1817)

Született 1765-ben, mert 1769-ben 24. évét betöltötte (302). Születési helye
vagy Szöllősvégardó (Ugocsa vm.) vagy Tiszaszirma (Ugocsa vm.), mert teológiai
információiban mindkét hely szerepel. Apja Jaczecskó Miklós, aki később néhol Popovics név alatt is szerepel, csak 1769-ben lett ordinálva, tehát az ő születése után,
s mivel apja szöllősvégardói volt, meg van a valószinüsége, hogy ő is itt született.
De ismeretlen nevü anyja lehetett tiszaszirmai, s igy az itteni születése sincs kizárva.
Apja gör.-kat. lelkész volt.
Elemi iskolai, gimnáziumi, ﬁlozóﬁai tanulmányaira vonatkozólag nincsenek
adataim. Teológiai tanulmányait illetőleg is csak annyit tudok, hogy Ungváron az
1788/89. tanévben volt III. éves teológus, amikor előljárói ilyen jellemzést adnak
róla: „Beszél latinul, magyarul és románul. Középtermetü, külseje barnás (subfusca).
Jó erkölcsü.” (302).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Lengyel Máriával.
Ordinálódott 1790. junius, 12-én Bacsinszky András püspök által (XV – 561.
sorszám). Az ordináltak könyvében a megjegyzési rovatban be van jegyezve későbben: „Iste fuit Genitor Eppi Basilii Popovics.” (XV – 561. sorszám).
Magyarkomjáton (Ugocsa vm., Великая-Комята) müködött 1790–1817.
Ez volt első és utolsó parókiája. p.56.). Esperese az alábbi jellemzéseket adta róla:
1796-ben „Családi élete csendes, békés és példás. Természeti fogyatkozásai nicsenek, erkölcsileg elsőrendü. Hiveivel jól bánik.” (303), 1804-ben: „Családi élete békés és illedelmes. Egészséges, példás erkölcsü. Teendőit szorgalmasan végzi.
[pag. 126.] Hivei szeretik, nem kevésbé a földesúr is, gróf Károlyi” (304). Az 1805.
évi hasonló az előbbihez, azzal a hozzátevéssel, hogy „középtermetü” (305). Életének utolsó évében pedig 1816-ban: „Családi élete példás. Igazi pásztor. Szorgalmasan végzi teendőit. Hiveivel szemben szelid, a földesúrral szemben pedig politikus”
(306). Tudomásom szerint csupán egy parókiát kért és pedig 1804-ben Felsőnémetit
(Ung vm.). Megjegyzem, hogy ezen kérvénye cirill betükkel van írva és írása gyönyörködtető (307), de szép a latinbetüs irása is (308).
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Meghalt Magyarkomjáton 1817. március, 27-én (309), de halálesete az anyakönyvben bevezetve nincsen. Eltemetve a magyarkomjáti régi, ma is fennálló templom oltárában, ahol jobb oldalt egy kőlapon van bevésve neve, halálának ideje stb.
Megjegyzem, hogy a magyarkomjáti parókia kezdve vele 1790-től a mai napig, 1946-ig az ő leszármazottaival van betöltve, s igy évszázados családi parókia.
Egy másik különlegesség az, hogy a családjukra vonatkozó adatok, keresztelések,
házasságkötések, halálesetek az anyakönyvben egyáltalán nincsenek bevezetve. Ez
azonban kimondottan csak a pap családjára vonatkozik, mert máskülönben az anyakönyvek rendesen és pontosan vannak vezetve. Ugyanebbe a hibába estek utódai és
leszármazottai is, akik szintén nem vezették be az anyakönyvbe a családjukra vonatkozó adatokat. Ezzel szemben, ennek a Popovics Györgynek volt egy 1793-ban Pocsajevben kiadott „Молитвословъ”-ja, amelybe ő, majd ﬁa Bazil a püspök pontosan
bejegyezte a családra vonatkozó adatokat a „Мѣсяцословъ (126. o).” részben, s így
az adatokat onnan írtam ki. Ezen „Молитвословъ” ma Rabár János magyarkomjáti
lelkész birtokában van. A mi családunkat érdeklő adatok közül nincsenek bejegyezve a magyarkomjáti anyakönyvben a következő esetek, amelyek máskülönben kétségtelenül Magyarkomjáton történtek: Popovics György halálesete, Popovics Julianna keresztelése, halálesete és házasságkötése Hadzsega Jánossal, Hadzsega János
halálesete, Hadzsega Anna keresztelése és házasságkötése Bendász Lászlóval.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 310. szám alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

39. Popovics Györgyné, Lengyel Mária. (1773–1849)

Született 1773-ban, mert ﬁa, Popovics Bazil püspök „Молитвословъ”-ában
halálesete bejegyzésénél 76. évesnek írja. Származására vonatkozólag semmi bizonyosat nem tudok, de nincs kizárva, hogy Magyarkomjátról származott, mivel ott
még ma is sok a Lengyel vezetéknevü egyén.
Megözvegyedett 1817. márc. 27-én. Ettől az időtől kezdve 1837-ig veje, Hadzsega János mellett volt Magyarkomjáton. Veje, [pag. 127.] mint kerületi esperes
a következő információkat adja róla: 1830-ban „Elveszitve már minden testi erejét,
semmiféle munkára nem alkalmas. Öreg éveit a legkegyesebben éldegéli. Veje saját
családját is alig képes eltartani és azért nagyobb segélyben kéne részesiteni” (311).
1831-ben: „Viselkedése és erkölcsei a legjobbak, kegyesen éldegéli napjait (312).
1832 és 1833-ban: „Erkölcsileg dicséretre méltó” (313. és 314). 1834-ben panaszkodik veje, hogy 20. forint segélyből még a legolcsóbb ruhával sem képes ellátni és
neki 8. gyermeke van, akiket tartania kell (315). 1835-, 1836- és 1837-ben: „Életét a
legkegyesebben éli” (316, 317 és 318). – Ezután ﬁa Bazil, püspökké történt kinevezése óta, tehát 1837-től egész haláláig, azaz 1849-ig maga mellett tartotta. Ezen idő
alatt az ungvári esperes ad róla jellemzéseket, igy 1839-ben „Derék és ﬁnom” (198),
1840- és 1841-ben: „Kegyes, szelid és jóttevő” (1137, 1138) és 1842-ben „Igen jó”
(1139). Ezekben következetesen férje után Popovics Máriának van írva. Évi nyugdija 1841-ben 42. frt. volt (1140).
Meghalt Ungváron, 1849. junius, 7-én. 388.
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40. Bukóvszky András.

Nevén kivül, amelyet György ﬁa keresztleveléből vettem (34), csak annyit
tudok, hogy „colonus”, azaz egy egésztelkes gazda volt (569).
Leszármazottaira vonatkozólag is csak annyit állapitottam meg, hogy György
ﬁán, az ősünkön kivül volt még egy pap ﬁa, Demeter, aki Cerninán született 1784ben. A ﬁlozóﬁát Kassán, a teológiát pedig Ungváron végezte. Elvette Hlivják János
oroszbukóci pap leányát. Ordinálódott 1810. márc. 16-án. Müködött Kobulnicán
1810–1819, Csertészen 1819–1821, Valaskócon pedig 1821-től. Leszármazottairól
semmit nem tudok.

41. Bukóvszky Andrásné, ? Anasztázia.

Keresztnevén kivül, amelyet György ﬁa keresztleveléből vettem (34). semmi
egyebet nem tudok.

42. pilhói Podhajeczky János. (1761–1820)

Született 1761-ben, mert 1782-ben 21. éves volt (992). Felsőszvidniken (Sáros vm.), ahol nagyapja pap volt, mert apja Péter akkor még nem volt felszentelt pap,
de felszentelése után is még 2. évig apja mellett volt Felsőszvidniken
Tanulmányai közül a „phisica”-t Kassán végezte el az 1781/82. tanévben (993).
A phisica-i osztály a későbbi ﬁlozóﬁai akadémiával volt egyenlő, mert a teológiára
való felvételhez a phisica [pag. 128.] elvégzése kivántatott meg, ugyanugy mint később a ﬁlozóﬁa elvégzése. A teológiára 1782-ben konkurált (992), de ugy látszik sikertelenül, mert a következő 1783.-évben újból a konkurrensek között szerepel (993).
Teológiai tanulmányait valószinüleg Ungváron végezte, bár nekem csak mint
III. évesről vannak adataim. A III. évet az 1786/87. tanévben végezte, amikor már
nős és felszentelt diákonus volt (122).
Házasságkötésének helye ismeretlen, de 1785-ben kellett megtörténnie, mert
ebben az évben vette fel a subdiákonusi rendet (122) és az egyházi törvények szerint
a házasságkötésnek ezt meg kell előznie. Feleségének neve ismeretlen, csupán anynyit tudni, hogy feleségének kisebb testvéreit, mint árvákat ő neveltette, amint azt a
328. sz. mellékletben emliti. 1810-ben már özvegy volt (328).
A szentrendek közül a lektorátust 1783 év dec. 28-án, a subdiákonátust 1785.
dec. 6-án és a diákonátust 1786. márc. 22-én vette fel (122). Ordinálódott 1786. dec.
20-án Bacsinszky András püspök által (XV – 448. sorszám).
Felsőszvidniken (Sáros vm.) müködött 1786–1788, ahol apja mellett volt valószinüleg kápláni minőségben.
Niklován (Sáros vm) müködött 1788–1800. Ezen parókiáján esperese ilyen jellemzést ad róla 1798-ban: „Ugy társadalmi, mint házi érintkezése müvelt és illedelmes,
házasélete békés. Egészséges, erkölcsileg példás, hallgatag, józan életü. Kötelességei
teljesitésében mindég pontos és szorgalmas. A vizsgákon igen jól megállotta helyét.
Hivei szeretik és a földesúr által respektált egyén” (123). A „Protocolum Literarum”
tanusága szerint 1800. jun. 27-én, 610. sz. alatt lett Felsőorlichra kinevezve.
Felsőorlichon (Sáros vm.) müködött 1800–1813. Esperese 1811-ben igy jel- 127 -

lemzi: „Férﬁas testalkatu, ájtatós és szelid. Híveinél és a földesúrnál tekintélyes
(amplus). Földesúra gróf Szirmay Tamás. A kerület vizsgáztatója (examinator) volt”
(124). – 1801-ben Répássy János kapisovai provizor feljelentést tett ellene a püspökségre, hogy tiszteletlenül nyilatkozott a római szertartású oltárkőről, amely vád alól
frappánsan tisztázta magát (61.).
Felsőszvidniken (Sáros vm.) müködött 1813–1820. Esperese itt 1815-ben
ilyen információt ad róla: „Csendesen viseli magát. Jelleme szilárd, erkölcsi szempontból semmi panasz nem merült fel ellene. A hívek és a földesúr, gróf Szirmay
János részéről megbecsült egyén.” (125).
Halálának idejéről és helyéről határozott adataim nincsenek, de valószinü,
hogy Felsőszvidniken 1820-ban halt meg.
Beszélt többek között németül is (992). Kézirását és aláirását lásd 61.
és 328. sz. alatt.
Leszármazottairól, a családfánkban szereplő Bukóvszky Györgyné, Podhajeczky Annán kivül, nem sokat tudok. 1798-ban 3. leánya és 1 ﬁa volt. A leányok
közül Anna férjhez ment, mi lett azonban a másik 2. ismeretlen nevü leányával és
ﬁával, aki 1815-ben Egerben latin iskolába járt (125), nem tudom. Ezzel azonban
ellenkezik a 328. sz. melléklet kitétele, hogy Bukóvszkyné egyetlen leánya, igaz
közben a többi leánya meg is halhatott.
[pag. 129.] A Podhajeczky név keletkezését igy képzelem el. Sáros vármegyében, ahol a ruszin nyelv nagyon kevert a tóttal, és ahol a Podhajeczky-ek ősi
fészke van, a ligetet „háj”-nak nevezik. Pod = alatt, tehát a „ligetalatti” = Podhájszky, amint az egyik (Tódor ﬁa János) írja magát. Hájec = kis ligetecske, Podhájeczky tehát = ligetecskealatti. De nevüket vehették még máshonnan is. Galiciában a
Dnyeszter mellékfolyója, a Koropiec mellett fekszik egy városka, Podhajce. Lehet,
hogy a család innen származott át Magyarország területére.
A „pilhói” nemesi előnévre vonatkozólag, bár nincs semmi bizonyos adatom,
megállapitható, hogy a család az előnevet használta, igy, egy 1829-ből származó
íratban, Podhajeczky Péter, az eperjesi egyházmegye ügyésze „pilhói” előnévvel
szerepel (1049). Dr. Kaminszky József feljegyzéseiben, igaz, a forrás megnevezése
nélkül azt írja: „a Podhajeczky család nemesi előneve „ de Pilhó ” (173, 256).

43. Podhajeczky Jánosné, ?

Csupán annyit tudok róla, hogy 1798–1810. között halt meg, mert 1798-ban
férje még mint nős (123), de 1810-ben már mint özvegy (328) szerepel.

44. bacsinai Bacsinszky Miklós. (1757–1831)

Született 1757. március, 12-én (27. és 350), de nem Rákócon amint az ott fel van
tüntetve, hanem Rafajócon (Zemplén vm.) Ez valószinüleg a név hasonlóságából kifolyólag elirásból vagy téves olvasásból került az információjába, mert többi társainál is
vannak ilyenek, pld. Szolmos helység nincs Ung vm-ben, Tekésház Ung vm, Tekeháza
Ugocsa vm. helyett. Apja Péter gör.-kat. lelkész volt Rafajócon. Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait Ungváron a jezsuitáknál végezte. 1769-ben „major
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parvista” és 1770-ben „principalista” v. „inﬁma grammatista” és a jobb tanulók közé
kellett tartoznia, mert 5. tantárgyból díjjal is lett jutalmazva (1089). p.58.)
Teológiai tanulmányait Budán a központi szemináriumban végezte az 1778–
1781. években (27, 28 és 350). Előljárói „szorgalmas és hajlamaiban valamint erkölcseiben jó”-nak minősitik.
Házasságát hol, mikor és kivel kötötte, nem tudom, csak annyit állapitottam
meg, hogy felesége Katalin volt.
Ordinálódott 1782. aug. 10-én Bacsinszky András püspök által (XV – 400. sorsz.).
Radványon (Zemplén vm.) müködött 1782–1831. Ez volt első és utolsó parókiája. Az eperjesi egyházmegye megalakulása után 1820-ban ezen parókia oda esett
s igy 1820-tól már az eperjesi egyházmegyében müködött. Esperese az alábbi jellemzéseket [pag. 130.] adta róla: 1797-ben „Példás életü. Családi életükben mindketten
illedelmesek és békések. Hívei félik a földesúr pedig becsüli. A kerület vizsgáztatója
(examinator),” Protokollumot (ahol a püspöki körlevelek voltak leírva) nem vezet”
(126). 1811-ben: „Özvegy 4. gyermekkel, akikből 2. ﬁu, 2. leány. Gyermekeit jól
neveli, egy ﬁa 3. normalista, a másik otthon tanul, egy leánya már férjezett. Gyenge
testalkatu, példás erkölcsü. Papi ténykedéseit pontosan végzi. Hivei félik és tisztelik,
a földesúr, Kacsándy András becsüli” (355). – A „Protocolum Literarum” tanusága
szerint 1800. márc. 6-án 228. sz. alatt a püspök felajánlotta neki Nagybereznát (Ung
vm.) a kerületi esperességgel együtt, de ugy látszik, ő azt nem fogadta el.
Meghalt Radványon (Zempl. vm). 1831. aug. 27-én kolerában a nagy kolerajárvány idejében.
Beszélt magyarul, latinul, oroszul, tótul jól és németül közepesen (27). Leszármazottai némelyike a „nagybacsinai” nemesi előnevet használta.
Aláirását és az általa használt négyféle pecsét lenyomatát lásd az 1414. sz.
mellékleten.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

45. Bacsinszky Miklósné, ? Katalin.

Keresztnevén kivül egyebet megállapitani nem tudtam, csupán azt, hogy
1797–1811. között halt meg, mert férje 1797. évi információjában még mint nős
(126) az 1811. éviben pedig már mint özvegy szerepel. (355).

46. Barankovics János. (1769–1820)

Született 1769. juliusban Krajnya-Bisztrán (Sáros vm.) (130), ahol nagyapja
Szinicza-Baranka-Szuricza István gör.-kat. lelkész volt, mert apja csak a következő
évben ordinálódott. Apja Szinicza István gör.-kat. lelkész, anyja ismeretlen. Apa és
ﬁa vezetéknevének különbözősége kétséget támaszt, mindezek dacára azonban kétségtelen, hogy apja Szinicza István volt, mert azonkivül, hogy nagyapja SziniczaBaranka név alatt is szerepel a 10/a. számu melléklet szerint a scsavniki pap ﬁa volt,
kétségtelen, hogy Szinicza István 1773–1798. Scsavnikon volt pap. De nem utolsó
sorban bir bizonyitó erővel az is, hogy apa és ﬁa kézírása között, olyan nagy a hasonlóság és a közös vonás, amit a 128. sz. mellékletnek a 995, 16. és 17 számunak az
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összehasonlitásával meg lehet állapitani. Ezeken kivül, Barankovics Jánosnak a veje
Bacsinszky Miklós, nagyapósának, Szinicza Istvánnak a pecsétnyomóját használja,
amint az a 128. sz. mellékletnek az 1414. számuval való összevetéséből kitünik.
[pag. 131.] Gimnáziumi és ﬁlozóﬁai tanulmányainak befejezése után (994),
amelyet előttem ismeretlen helyen végzett és fejezett be az 1788/89. tanévben, konkurált a teológiára és a lembergi szemináriumba volt kijelölve (994), de a teológia I.
évét Ungváron végezte el az 1789/90. tanévben, és pedig eminensen (10/a). Mint II.
éves az 1790/91. tanévben Lembergben volt a központi szemináriumban (11), amikor
hirtelen haragunak, de jó erkölcsünek jellemzik előljárói (1415). 1791.-ben tervbe volt
véve, hogy teológiai tanulmányai folytatására Pozsonyba küldik (129) és a III. évet az
1791/92. tanévben Pozsonyban a központi szemináriumban végezte el (130), ahol tanulmányi előmenetele is fel van tüntetve, valamint az is, hogy oroszul, tótul és németül
beszél. A teológiának befejező IV. évét általam ismeretlen helyen végezte el.
Házasságát 1792-ben Fulyánkon (Sáros vm.) kötötte Baranyai Mihály fulyánki gör.-kat. lelkész ismeretlen keresztnevü leányával. Hogy apósa Baranyai Mihály
volt, kitünik a 12. sz. mellékletből, amelyben 1802-ben jelentés tétetik Szozánszky
Sámuel hunkóci pap temetéséről, akit a hliviscsei pap apósával a fulyánki pappal
stb. temetett „Hliviscsiensis cum suo Socero ex Fulyánka Parocho” A hliviscsei pap
1801–1806. Barankovics János és a fulyánki pap 1779–1804. Baranyai Mihály volt.
Ordinálódott 1793. április, 21-én Bacsinszky András psüpök által
(XV – 582. sorszám)
Kijovon (Sáros vm.) müködött 1793-tól, legalább is a felszenteltek könyvében
az van feljegyezve, hogy ezen parókia titulusára van ordinálva (XV – 582 sorszám),
müködött-e azonban egyáltalában ezen a parókián és meddig, semmiféle bizonyitékom nincs. p.59.)
Felsőolsván (Zemplén vm) müködött ismeretlen időtől, de 1795-ben már itt
emlittetik, 1798.-ig. 1797-ben közte és hívei között félreértésre került a sor (13). Az
1798. évi „Protocolum Literarum” tanusága szerint 292. sz. alatt fel lett szólitva,
hogy adja be kérvényét Szécstarnókára, beadta-e azonban, nyoma nincs, de jun. 6-án
323. sz. alatt ki lett nevezve Hliviscsére. Felsőolsvát átadta Durcsák Józsefnek, akivel
a vetésre vonatkozólag is kiegyezett (131).
Hegygombáson (Zemplén vm., Hliviscse) müködött 1798–1806. Itt szomszédjával a parókiális kert miatt voltak félreértései (14). Ezen parókiáján esperese
az alábbi jellemzéseket adta róla: 1798-ban „Ugy társadalmi, mint házi viselkedése
illedelmes. Egészséges, mindenütt kedves. Viszonya ugy a hivekkel mint a földesúrral jó. A földesúr gróf Sztáray” (132), 1804-ben: „Társadalmi érintkezése illedelmes,
családi élete jó. Testileg egészséges, de heves és arrogáns. Hivatali kötelességeiben
szorgalmas és a kerület vizsgáztatója. Híveivel gyakran félreértései vannak a földesúrral azonban már nagyon egyezik” (133), 1805-ben ugyanilyen az információja
(158). A „Protocolum Literarum” tanusága szerint 1806. márc. 12-én 437. sz. alatt
lett Dobrókára áthelyezve Wiczmándy József protezsálása és gróf Schmidegg Ferenc
kegyúr prezentájára (15).
Dobrókán (Zempl. vm.) müködött 1806–1810. Esperese [pag. 132.] ezen
parókiáján az alábbi jellemzéseket adta róla: 1806-ban „Ugy társadalmi mint házi
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viselkedése illedelmes és békés. Erényei állásához mérten elégségesek, jó erölcsü.
Papi ténykedéseiben buzgó. Híveivel és a földesúrakkal szemben békés. A földesúrak, gróf Schmidekk Ferenc és Viczmándy János” (134). 1809-ben „Ugy társadalmi, mint házi viselkedése illedelmes, de családi élete bárcsak békés lenne (utinam
pacatior foret). Testileg elég erős, jó erkölcsü, de nyugtalan természetü. Papi funkcióiban buzgó. Híveivel szemben nem gyakorlati (exeﬀectivus)” (135). – Híveivel
hadilábon állott, akik fel is jelentették a püspökségen különböző dolgok miatt, igy
3. év alatt 22. szolgája volt, akiket ﬁzetés nélkül elkergetett, a temető fáit pusztitja,
híveit csak huncutoknak nevezi, a betegeket gyóntatni, a megholtakat eltemetni nem
akarja, tiszteletlenül nyilatkozott a földesúrakról, áldozásnál „nyisd ki a pofádat”
szavakat használja stb. (16). Ebből kifolyólag felajánlottak neki 4. parókiát választásképen és pedig Perecsenyt (Ung vm.), Alsódomonyát (Ung vm.), Oroszkomorót
(Ung vm) és Stefurót (Sáros vm.), amelyekből nem választ egyet sem (17), s kéri a
Ruszinkovics Jánosnak Alsóhunkócra tervbe vett áthelyezése folytán megürülendő
Kráska javadalmát (18). Az alsóhunkóci hívek közben földesúruk, Pongrácz János
által kérik Alsóhunkócra kinevezni (19). Ez a kérelem azonban nem lett teljesitve
és Alsóhunkócra Demjánovics József szacsuri pap lett kinevezve, akinek helyére
azután ő lett kinevezve 1810. ápr. 18-án a „Protocolum Literarum” 475. sz. alatti bizonysága szerint. – 1808-ban Pongrácz János földesúr, még volt parókiájának Hegygombásnak ﬁliálisában Hornyán az egyházi kasszából kivett 100. Rft. miatt jelenti
fel a püspöknek, amely vád alól azonban tisztázta magát (995).
Szacsuron (Zemplén vm.) müködött 1810–1820. Esperese 1810-ben betegsége miatt nem adott róla információt (136), később ilyen jellemzéseket adott róla:
1812-ben „Ugy társadalmi, mint házi viselkedése illedelmes, családi élete néha felzavart (non unquam turbulantus). Mint pap, zelózus és jó erkölcsü” (137), 1819-ben,
élete utolsó évében: „Özvegy. Állásához mérten illedelmesen viselkedik. Testileg
gyenge, erkölcsileg józan életü és ájtatós, de papi szelidség nincs benne. Ugy a hívők, mint a földesúr más papot szeretnének” (138). Ezen utóbbi óhaj onnan ered,
hogy 1818-ban párbér követeléssel lépett fel a földesúr jobbágyaival szemben (139).
Meghalt Szacsuron (Zemplén vm.) 1820. december 5-én két hónapi betegeskedés után (20) A hagyatékára vonatkozó egyes íratokat lásd 1073. sz. alatt.
Az általa használt kéftéle pecsét lenyomatát lásd 21, 995 és 139. sz. alatt; ez
utóbbi összetöredezett. Aláirását és kézirását lásd 16, 17, 139, 995. sz. alatt.
Gyermekei, Bacsinszky Miklósné, Barankovics Borbálán kivül, Dr. Barankovics András * Felsőolsván 1798-ban. A teológiát Bécsben végezte, ahol a teológiai
doktorátust is megszerezte. Ordinálódott 1821-ben. Müködött: 1825-ben káplán Sátoraljaujhelyben, 1832–1833 Kistopolya, 1833–1836 Görbeszeg, 1836–1838 káplán
Munkácson, 1839–1842. Nagypásztély. Meghalt Nagypásztélyon 1842. ápr. 10.-én
tüdő[pag. 133.]gyuladásban. Coelebs volt s igy utódjai nem maradtak. Barankovics
Franciska hajadon maradt és Jószán egy provizor házvezetőnője volt (1073). Barankovics Tamás * 1815-ben, majd arculárius = olyan asztalos féle volt Varanón (141)
és Barankovics Antal * 1818. cipész lett Bártfán, 1839-ben már nem élt (140, 141,
1073). Ezen két utóbbi 5. és 2. éves árva gróf Forgácsné pártfogása alatt élt és nőtt
fel Szacsuron, akiknek leszármazottairól semmit nem tudok.
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47. Barankovics Jánosné, Baranyai ? . ( –1819)

Keresztneve ismeretlen előttem. Apja Baranyai Mihály gör.-kat. lekész volt.
Anyja ismeretlen.
Meghalt Szacsuron (Zemplén vm.) 1819-ben (20), de márc. 18-án még élt,
mert férje, 1819. márc. 18-án kiállitott információjában még mint nős szerepelt
(138). Ezt én a püspöki irattárban kutatva jegyeztem fel oda.

48. bökönyi és hajdudorogi Szabó Mihály. (1747–1810)

Született Meglészen (Zemplén vm., sátoraljaujhelyi járás volt akkor) 1747ben, mert 1773-ban 26. éves volt (22). Apja és anyja neve ismeretlen, de ő maga
„libertinus” volt, de lehet, hogy szülei is (22, 170, 371). Azon kimutatásban, ahol
ő libertinusként szerepel, a munkácsi püspöki iskola 174. növendéke között volt 62
„popoviczius”, 4. „nobilis”, 65. „libertinus”, 6 „emancipatus” és 37. „subditus” (22.)
Gimnáziumi tanulmányait előttem ismeretlen helyen végezte, de a felsőosztályoknak megfelelő ﬁlozóﬁai akadémiát Kassán végezte be az 1769/70. tanévben (272).
Teológiai tanulmányait a munkácsi püspöki iskolában, az 1770/71. tanévben
kellett elkezdenie, mert az 1772/73. tanévben III. éves hallgatója ennek az iskolának, amikor előljárói igy jellemzik: „Dicséretes kapacitásu, közepes és tulsovány
termetü, külsőleg elég csinos. Erkölcsileg példás. Tanulmányaiban rendkivül jól halad előre. Beszél latinul mint ﬁlozófus és magyarul” (22). Ugyanabban az évben
egy másik információ szerint: „Az iskolában szorgalmas, dicséretes előrehaladásu,
nagyon ájtatós. Beszél latinul mint végzett ﬁlozófus.” (371). Tehát a ruszin nyelvet
nem is birta akkor. Mint IV. éves szerepel az 1773/74. tanévben (170).
Az alsóbb rendek közül a lektorátust 1773. jul. 11-én és a subdiákonátust
1773. dec. 25.-én vette fel (170). Ordinálódott 1776. nov. 30-án Bacsinszky András
püspök által (XV. – 238. sorszám).
Mátyócon (Ung vm.) müködött 1776–1806. Nem tudom határozottan, hogy
itteni müködését 1776-ban kezdte-e el, mert az ordináltak könyvében csak annyi
van bevezetve, hogy „Ung vármegyébe disponáltatik”, de a község neve nincs feltüntetve. Valószinü azonban, hogy Mátyó [pag. 134.] con kezdte müködését, mert
1805-ben hivei azt írják, hogy 30. éve van náluk, s igy meg van a valószinüsége,
hogy ott is kezdte müködését 1776-ban (377). Esperesei ilyen jellemzéseket adnak
róla: 1786-ban „Kitünő pásztor, becsületes életet él, társadalmi érintkezése élénk,
híveit szereti, elmés” (373). 1794-ben: „Özvegy 5. gyermekkel, 2. ﬁu és 3. lány. Mint
özvegy illedelmesen viselkedik. Feltünő természeti hibája nincs. Viszonya a hivekhez és földesúrhoz igen jó” (374). Az 1795. évi nagyjában megegyezik az előbbivel
(143). 1801-ben „Társadalmi érintkezése tisztességes. Erényei eddig elégségesek és
jó erkölcsü. A pasztorizációban szorgalmas. Hivei közül senki nem vádolja. A földesúr az Orosz család” (281). 1802-ben: „Társadalmi és otthoni viselkedése nem
ócsárolható. Természeti hajlamai eddig kifogástalanok. Hivei részéről nincs ellene
panasz.” (375). Az 1883. évi megegyezik az előbbivel (376). – 1802-ben aláírja, azt
a minden paptól követelt reverzálist, amely szerint semmiféle titkos társulatnak nem
tagja (384). – Hivei eddig nem jelentgették, de amikor bejelenti nekik azon szán- 132 -

dékát, hogy menni akar tőlük, egyszeriben rossz lett, vén is, nemtörődöm, iszákos
stb. (377). Hogy jószántából hagyta el a mátyóci javadalmat, kiviláglik a hivők egy
másik kérvényéből (378). El is hagyta régi parókiáját, amelyen 30. évet töltött és
átmegy Oroszkomoróra, ahová a „Protocolum Literarum” bizonysága szerint 1806.
febr. 10-én 263. sz. alatt lett kinevezve.
Oroszomorón (Ung vm., Комаровци) müködött 1806–1809. Esperese ezen
parókiáján ilyen jellemzéseket ad róla: 1806-ban „Illedelmesen viseli magát. Testileg erős. Ugy hívei mint a földesúr becsülik” (379). 1808-ban „Testileg beteges és
jelenlegi helyén nem megfelelő. Az italt nem veti meg” (380). – A hívek az esperes
révén kéri tőlük való eltávolitását. Okadatolják azzal, hogy korára való tekintettel
nem képes ellátni őket lelkiekben, azonkivül nagy mértékben nagyotthalló és rövidlátó is (381). – Ugy látszik maga is belátja mindezeket, mert még ugyanazon évben beterjeszt a püspöki hatósághoz egy orvosi bizonylatot (382), amelynek alapján
1809-ben nyugdijazzák is.
Nyugdíjban volt 1809–1810., s ezen idő alatt Hársfalván (Bereg vm., Нелѣпино
134. old.) veje, Suskovics Bazil ottani gör.-kat. lelkész mellett tartózkodik.
Meghalt Hársfalván (Bereg vm., Нелѣпино) 1810-ben, körülbelül augusztus
elején (383), halálesete azonban az anyakönyvben bevezetve nincsen (1072).
Hagyatékán a testvérek között félreértések, sőt nagy veszekedések voltak.
Testvérüket Pált egyenesen azzal vádolták, hogy aranyakat tulajdonitott el a közös
hagyatékból. Az erre vonatkozó dolgokat lásd (383) sz. alatt.
Az általa használt pecsét lenyomatát, amelyben nemesi címerre emlékeztető
ábrázolás van, lásd 385. sz. alatt.
Aláírását és kézírását lásd 384. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 135.]

49. Szabó Mihályné,

Neve ismeretlen.
Meghalt Mátyócon (Ung vm.) 1786–1794. között, mert férje 1786-ban még
mint nős (373) és 1794-ben már mint özvegy (374) szerepel.

50. Jobby-Knizay Gábor. (1747–1808)

Született Dzitrichen (Zemplén vm. Varanó mellett) 1747-ben mert 1773-ban
26. éves volt (22). Szüleinek neve ismeretlen. Ő maga „libertinus” volt, valószinüleg
szülei is. Vezetékneve eredetileg Knizay volt és ezen nevet használja, amikor – milyen alapon, nem tudom – felvette és használta a Jobby nevet, de nevét csak két esetben találtam általa „y”-nal írva (56), máskor mindég „i”-vel írta (43, 45, 47, 49, 50,
51, 53, 54), de mindég „bb”-vel. p.60.) Aláírását mint Knizay, lásd 57, 996. sz. alatt.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de a Poeta-i osztályt elvégezte, mert írva van róla, hogy beszél latinul mint poéta (22).
Teológiai tamulmányait a munkácsi püspöki iskolában végezte, ahol az
1772/73. tanévben mintt I. évest igy jellemzik előljárói: „Helyes felfogásu, magas nö- 133 -

vésü (complexionis langvidae), lusta, megjelenése elég művelt (satis cultae). Szelid
erkölcsü. Szorgalma kevésbé kielégitő (minor profutus)” (22.) Tanulmányai folytatása
közben 1774-ben, csicseri Orosz Gáspár földesúr megadja neki a prezentát Nyágov
(Zemplén vm) javadalmára és külön kéri a püspököt ide kinevezni Knizay Gábort (38).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Buzinkay Juliannával (39).
Ordinálódott 1777. aug. 6.-án Bacsinszky András püpsök által (XV – 277. sorsz.)
Csicserben (Ung vm.) müködött 1777–1802. Ezen parókiáján kellemetlenségei voltak, igy 1782-ben Kapi Ferencné földesasszonnyal, aki erőszakkal lekaszáltatott egy parókiális rétet (40). 1789-ben egy híve feljelentette, hogy magas párbért
követel (41). 1790-ben egy híve avatás megtagadása folytán anyagiassággal vádolta
(42). 1792-ben a paulóci róm.-kat. plébánossal, az Eucharistiának a róm.-kat. templomban való őrzése miatt volt félreértése (43) p.61.). 1797.-ben hívei összessége
több dolog miatt jelentik fel, amit ugy fejeznek ki „inkább uralkodó, mint juhait
legeltető lelkipásztorunk” (44). 1797-ben többen a csicseri hívek közül feljelentik,
mert „inkább kárhozatunkra, mintsem idvességünkre lakik közöttünk” (45). 1801ben Vay József református szuperintendens feljelenti egy református gyermek ujrakeresztelése [pag. 136.] miatt (46). 1800-ban az ellene emelt vádak alól, hogy
elhanyagolja kötelességeit, tisztázza magát és az adott esetekben a bezői papot vádolja azok (47), majd vádat emel a lakárti pap ellen (48). 1804-ben a palóci róm.-kat.
plébános sizmával vádolja (142). – Tegenye község Csicsernek ﬁliálisa volt, s itt
időközben vétel, vagy öröködés folytán, vagy esetleg felesége után révén birtokot
szerzett. Szeretett itt tartózkodni saját házában és birtokán. 1800-ban kér is engedélyt a püspöktől, hogy átköltözhessen Tegenyére, ahonnan adminisztrálná Csicsert
(49). Kapott-e erre engedélyt, nem tudtam megállapitani. 1802-ben kéri a püspököt,
hogy bármilyen más parókiát adjon neki (50), de ez egyelőre nem teljesedik, mert
ezen kérvényének beadása után 5. hónappal, egy, a csicseri hivek által történt hamis
feljelentés alól tisztázza magát, s mint „emeritus parochus Csicseriensis” emlittetik
és Tegenyén saját birtokán lakik (51). Ugy látszik nem kapott más parókiát, viszszovonult birtokára, mert annak nyoma nincs, hogy fel lett volna függesztve, igaz
ugyan, hogy 1801-ben volt egy tervezett, amelyben az véleményeztetett, hogy nyugalomba legyen helyezve, s valószinüleg igy is történt (144). Dokumentum hiányában azonban ennek ellenkezője is igaz lehet. Esperese ilyen jellemzéseket ad róla:
1786-ban „Jó pap. Feleségével jól bánik. Társadalmi viselkedése idegenekkel jó.
Hiveivel összhangban él” (373), 1794-ben „Házasélete jó. Gyermekeit jól neveli
és pedig leányait tanitja írni-olvasni oroszul ruszinul, ﬁát pedig a falusi iskola után
városi iskolába adta. Természeti hibái nincsenek s igy jó erkölcsü. Híveivel való bánásmódja és a szentségek kiszolgáltatási módja miatt hívei néha feljelentgetik. Viselkedése a hívekkel és a földesúrral szemben tisztességes (honestus)” (52). Az 1795.
évi nagyjában egyezik az előbbivel (143). 1801-ben középtermetünek van leirva és
hívei változóan itélkeznek róla (281). – 1802-ben kéri a püspöktől a megüresedett
oroszkomorói javadalmat (53), amit meg is kapott.
Oroszkomorón (Ung vm). müködött 1802–1806. Itt esperese ilyen jellemzéseket ad róla: 1802-ben „Amióta a parókián van illedelmesen viselkedik ugy kifelé
mint otthon. Jelenleg a lába fáj, jó erkölcsü” (145). 1805-ben „Illedelmesen visel- 134 -

kedik. Lába fekélyessége miatt nyugdíjba helyezése ajánltatik, kapzsi (exactionibus
inhians = a behajtás… Nem katekízál, de a többi funkciót sem végzi kielégítően.
Anyakönyvet, protokollumot stb. nem vezet. Ugy a híveknek mint a földesúrnak
visszatetsző” (146).
Nyugdijban volt 1806–1808. Tegenyén saját birtokán. Ugy látszik a csicseriek
hajszája ekkor sem szünt meg ellene, legalább is azt lehet következtetni az 54. sz.
mellékletből, ahol tisztázza magát és a földesúrral, csicseri Orosz Antallal is megerősitteti, hogy az irtásföldek az ő sajátjai. Csicseri müködésének legszebb bizonyitványát Váradi Ajtay Imre állitja ki róla, amikor azt írja a Konzisztóriumhoz, hogy „Köszönet és tisztelet Tisztelendő Jobbi Gábor ur iránt, aki sok rendbeli fáradhatatlan
szorgalmatossága által az Csicseri csekély Ecclesiának jövedelmét közöttünk való
laktában annyira szaporitgatta ... aki tsináltatott Parochiális házat, aki szép Irtásokat
az földes uraság engedelméből tett; aki a maga költségei is hozzá adva az Templomot Csicserben meg [pag. 137.] igazittatta, valamint a Tegenyeire is Papi Szent
hivatalától ösztönöztetve sokat költött…” (55).
Meghalt Tegenyén (Ung vm) 1808-ban, de junius 22-én még élt (55).
Helyén valónak tartom megcáfolni Szabó Euménnek ugocsai főesperesnek
téves megállapitásait reá vonatkozólag. Szabó Eumén ugyanis, akinek dédapja volt
Jobby Gábor, szintén foglalkozott a családfával és gyüjtött adatokat erre nemességére vonatkozólag. Téves nála azon állitás, hogy csak Csicserben müködött mint pap,
hogy 1802-ben halt meg Csicserben és hogy 1765-ben lett csicseri pap. Vannak állitásai, amelyeket sem megerősitve nem látok, sem megcáfolni nem tudok. Ilyenek,
hogy rokonságban volt a csicseri Orosz családdal és hogy Tegenyén ﬁvérénél volt
nyugdijazása idején. Igaz ugyan, hogy Csicserben emlittetik egy Knyizsay Jánosné,
Kecskés Katalin (46) p.62.), de ﬁvére volt-e ez, vagy nem, meg nem állapitható. A
tegenyei házat Mihály ﬁa 1819-ben nemes Curiának mondja (997).
Pecsétet kétfélét használt. Ezek egyikének lenyomatát töredékben lásd 43. sz.
és egészben 57. sz. alatt, a másikét pedig töredékben 55. sz., egészben 54. sz. alatt.
Aláirását és kézirását lásd 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53 és 54. számu mellékletek alatt. Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

51. Jobby Gáborné, Buzinkay Julianna. (1758– )

Született ismeretlen helyen és ismeretlen szülőktől 1758-ban, mert 1815-ben
57. éves volt (39).
Megözvegyedése óta, 1808-tól Tegenyén (Ung vm.) saját házában és birtokán
lakott és 1815-ben még az élők sorában volt, amikor két hajadon leányával, Teréziával és egy ismeretlen nevüvel lakott (39). p.63.), (403);

52. Sivulszky ?.

Keresztnevét megállapitani nem tudtam. Kamjonkán (Szepes vm.) élt.
Illés ﬁával összeköttetésben néhol „colonus”-nak (420), néhol „scultetus”-nak
(989) van emlitve. De unokája, azaz Illésnek ﬁa János, „nobilis” ﬁának van írva ( ).
A „colonus” egy egész jobbágy teleknek a birtokosa volt. egy jobbágytelek 24–36
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hold szántó- és kaszálóföldből, háztelekből és közösen használt fajzási, legeltetési
és makkoltatási jogból állott. A „scultetus”-ok, azaz soltészok, illetve kenézek, olyan
„házi nemes”-félék voltak olyan értelemben, hogy fel voltak mentve a jobbágyi terhek alól vagy csak [pag. 138.] egy bizonyos időre, vagy életfogytiglan és némely
esetben a utódokra is kiterjedőleg.
Meghalt 1811–1815. között, mert ﬁa Illés 1811-ben scultétus ﬁának (989) és
1815-ben colonus árvájának (420) van emlitve.
Illés ﬁán kivül még két leányáról tudok. Az egyik Szipkó Mihályhoz, a másik
Zima Jánoshoz ment férjhez és mindketten továbbra is Kamjonkán éltek (424).

53.
Pásztélyiak általában.
Nagy Iván: „Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táblákkal”
(Pest 1862) című művének IX. kötetében a 131–132 oldalon ezeket írja: „Pásztélyi
Kovács család. Ung vármegyei nemes család; a czimeres nemes levelet Kovács Pásztélyi Simon nyerte saját, ugy ﬁa György, testvérei János, László és Erzsébet nevökre
és ezek utódaira is II. Ferdinánd királytól 1625-ben. (Az eredeti czimeres nemes
levél Pásztélyi János birtokában.) Ung megyében fekszik Kis-Pásztély, RosztokaPásztély, Kosztyova-Pásztély, melyek közül az elsőben székelt a család, sőt 1852ben Kis-Pásztélyban Pásztélyi János, ottani nemesek hadnagyának halála után jelenleg is, bár jelentéktelenebb birtokkal ellátva, a családnak több tagja lakozik. Czimere
a családnak az itt látható ábra szerint (a czimer metszvény hibás pecsétnyomat után a
hiteles leírás beküldése előtt készülvén, a paizs udvarra vizirányos vonalai által kék
szint mutat, holott annak függőleges vonalok által vörös udvart kellene képeznie)
a paizs vörös udvarában zöld téren szétterjesztett szárnyakkal álló holló, csőrében
hegyes kést tartva. A paizs feletti sisak koronáján két szemközt álló nyúl látható,
mindkettő első lábával kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról
aranykék. A család nevezetesebb tagjai voltak Pásztélyi János a munkácsi püspöki
káptalan nagyprépostja; született 1741-ben. Jeles tehetségei és tudománya folytán
már 1787-ben Kassára püspöki helyettesnek neveztetett ki; jelen volt az 1790/1-ki
nevezetes országgyülésen a káptalan részéről, és több országos [pag. 139.] munkálatok kidolgozásában vett részt. (Az 1790. évi 67. törv. cz. hol hibásan Pastelli-nak
van írva), 1799-ben lett káptalani nagyprépost. Ennek testvérei András ungvári kir.
kamarai erdőmester és István ügyvéd. Továbbá Pásztélyi András 1830-tól 1855-ig
görög kath. esperes és szentszéki tanácsos. Ennek ﬁa János, 1859-ben Beregh – Ugocsa megyei cs. kir. segédbiró, 1861-ben Bereg megyei választott szolgabiró.” Eddig
szól a közlemény. Tévedés, hogy az eredeti címeres nemeslevél, az ezen közlemény
végén emlitett Pásztélyi Kovács János szolgabiró birtokában lett volna, aki András
pap és Prodán Terézia ﬁa volt, mert Kricsfalussy György, aki Pásztélyi Kovács János
nagyprépost végrendeletének végrehajtója volt, írásban jelenti a vármegyének, hogy
az eredeti nemeslevél a nagyprépost halála után Pásztélyi János velejtei görögkatóli- 136 -

kus lelkész kezébe került (ez a nagyprépost öccsének, Andrásnak, az erdőmesternek
ﬁa volt), aki azt a leleszi konventnek megőrzés végett átadta (1856), de ezt bizonyitja
Pásztélyi József, az emlitett velejtei lelkész öccse is, aki azt is emliti, hogy a nemzetség geneológiáját sajátkezüleg adta át Pásztélyi András drágabártfalvi lelkésznek,
tehát az emlitett szolgabiró apjának. (1857).
Birtokomban van Alaghy Menyhért országbírónak Ung vármegyéhez szóló
rendelete, amelyben elrendeli Kowach Joannes de Pastil nemességének kihirdetését,
ami meg is történt 1628. október 7.-ikén Nagykaposon (1744). Ezen rendeletből
kitünik az is, hogy ezen aktus Homonnai Drugeth János, Ung vármegye örökös főispánjának kérelmére történt, akinek Kovács János addig jobbágya volt.
A Pásztélyiak névhasználatát illetőleg megállapitható, hogy 1633–1730-ig
Pásztély (1745, 1746, 1751, 1754, 1755, 1761), Pásztéli (1749, 1758, 1761), Pasztili (1750), Pasztilyi (1752), Pásztélyi (1757, 1759, 1760), Pasztelly (1756), Pásztéllyi
(1757, 1759, 1763) név alatt szerepelnek. Kivételt képez egy eset, amikor a család egyik
tagja Kowách Pásztély Lászlónak írja magát két 1664–1671. év közötti íraton (1748),
nem emlitve, amikor a hívatalnokok kiforgatják a nevet Pasztir- (1747) és Pászteljákra (1745). – Kovács név alatt először 1730-ban van emlitve a család (1762, 1764), de
1731-ben még Pásztélyi és Pásztelszky név alatt is emlittettnek (1767), 1732-ben Kovács alias Pásztélyi, Pásztelij alias Kovács (1765), Pasztilkaj seu Kovács (1766) név
alatt fordulnak elő. 1735-től a családnak Kispásztélyon maradt tagjai kizárólag csak
Kovács név alatt fordulnak elő (1768, 1769–1776, 1780, 1781, 1783–1789, 1791–
1807). Ugyanakkor a családnak Kispásztélyról elköltözött tagjai továbbra is Pásztélyi
és csak ritkán Kovács név alatt szerepelnek; igy a Báttfára költözött Pásztélyi János,
aki először 1732-ben emlittetik ott Pasztilkaj seu Kovács név alatt (1766), 1735. után
is Pásztélyi (1768), Kovács alias Pásztélyszky (1772), Kovács alias Pásztélyi (1773),
Pásztilyi (1774), Kovács (1775), Kovács alias Pasztilyszky (1783), Pasztilyszky Kovács (1784) és utoljára 1756-ban Kovács név alatt (1787). Továbbá 1719-ben Mátyócon szerepel egy Ladislaus Petro alias [pag. 140.] (140–141.old) Pásztéllyi (1759);
Felsődomonyán 1728, 1730 és 1731-ben emlittetik Pasztelyák, Pasztellyka, Pasztelszky Georgius, aki 1730-ban meghalt (1761, 1763, 1767); Kisgejőcön 1735-ben fordul
elő először Pásztélyi Franciscus (1768), aki a későbbi években már csak Kovács név
alatt szerepel 1769–1771, 1775, 1776, 1783, 1784, 1787, 1789), csupán 1740-ben fordul elő még egyszer Kovács alias Pásztélyi név alatt, s itt anyósával együtt élt (1770).
Utoljára 1756-ban szerepel és 1759-ben özvegye, Kukovics Mária már panasszal fordul a vármegyéhez (1790). Az 1744 évi nemesi felkelésben (insurrectio) személyesen
részt vett (1788), valamint egy Pásztélyi Mihály nevü egyén is (1779).
A Pásztélyi-Kovácsok közül többen idegenbe származtak el, igy Kovács János Őrbe (Ung vm.), ahol közben a Sváb nevet vette fel és aki László ﬁa, Simon
unokája volt (1782, 1792). Kovács János (Péter és Sándor testvére) a kurucvilágban
labanc zászlótartó volt, Homonnán telepedett le, ahol egy Rohály nevü ember leányát vette feleségül (1793).
A Pásztélyiak családfáját, a kezeim között levő íratok alapján összeállitani
nem tudom; itt csupán arra szoritkozom, hogy a birtokomban levő okmányokban
szereplőket, lehetőleg időrendben felsorolom:
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Simon emlitve 1633 és 1650. évben (1745, 1746); és 1647. fel Henseleoczy
Borbála (2296)
János - – 1628, 1664, 1671, 1675. évben (1744, 1747, 1749, 1750);
László - – 1664, 1671 és 1675-ben csak utódai (1747–1750);
Katalin, Nyirő Józsefné emlitve 1750-ben (1746);
Péter emlitve 1699 és 1706 évben (1751, 1754, 1755);
János - – 1699 és 1706 -//-… (1751, 1755);
Sándor - –1699, 1704, 1706, 1709. évben (1752, 1753, 1755, 1758);
Márton - – 1706, 1716, 1718, 1719, 1720, 1723, 1728, 1730, 1732, 1735.
(1754, 1756–1761, 1763, 1767, 1768);
Szaniszló - – 1716, 1718, 1719, 1731. években (1756–1758, 1764);
János id. - – 1716, 1718–1720, 1723, 1728, 1730, 1732. években (1756–
1763, 1767–1769);
János ifj. - – 1716, 1718–1720, 1723, 1728, 1730, 1732. -//-… (1756–1763,
1765, 1767–69);
László özvegy emlitve 1718, 1720. években (1577, 1759);
László emlitve 1719. évben (1758);
Mihály - – 1719, 1728, 1730, 1732. évben (1758, 1761, 1763, 1767);
Anna, Lasarri gör.-kat. lelkész özvegye 1732. évben (1765)
Katalin, Barancsinné emlitve 1732. évben (1765);
Mihály emlitve 1738–1742, 1744, 1748, 1756, 1764. években (1769–1776,
1779, 1781, 1783, 1789, 1792);
János id. - – 1738, 1739, 1741, 1742, 1744, 1756. években (1770–1777,
1787–1789);
János ifj. - – 1738, 1740, 1741, 1742, 1744, 1756 -//-… (1770–1777, 1780,
1781, 1787–1789);
György - – 1738, 1741, 1756 években (1770, 1773, 1774, 1776, 1789);
László ifj. - – 1738. évben (1770);
László id. - – 1738, 1740, 1741, 1742, 1744, 1748, 1756. években (1770–
1776, 1781, 1783, 1784, 1787, 1789, 1797, 1799, 1800, 1802, 1808, 59.);
István -//- 1740–1742, 1744, 1748, 1749, 1762, 1764, 1768, 1786. években
(1772, 1773, 1774, 1776, 1781, 1783, 1784, 1791, 1792, 1794, 1799);
Lukács - – 1756, 1762, 1764, 1768, 1780, 1782, 1786. években (1787, 1789,
1791, 1792, 1794, 1795, 1797, 1799);
[pag. 141.]
János emlitve 1762, 1764, 1768, 1780, 1782, 1786. években (1791, 1792,
1794, 1795, 1797, 1799, 1801, 1802);
János - – Perecsenyben 1768, 1790, 1797, 1803. években (1794, 1800, 1805,
1807, 1808);
Ferenc - – 1780, 1790, 1797, 1798, 1799, 1803, 1807, 1812 -//-… (1795,
1800, 1802, 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 59);
András - – 1790, 1797, 1798, 1799, 1903, 1807, 1812. években (1800, 1802,
1803, 1805–1808, 59);
Mihály - – 1790, 1791, 1797, 1798, 1799, 1803, 1807, 1812, -//-… (1800,
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1802, 1803, 1805–1808);
János - – 1790, 1791, 1797, 1798, 1803, 1807, 1812 -//-… (1800–1802,
1804–1808);
György - – 1799, 1803. években (1803, 1805);
János - – 1803, 1807, 1812. - – (1806, 1807);
János jegyző emlitve 1812 - – (1807);
Mihály - – öccse emlitve 1812. évben (1807).
Ezeken kivül a Pásztélyiak családfájának összeállitásához segitséget nyujtanak az alábbi íratok: 1.) 1746-ban Kovács János 65. éves és László unokája, ez
pedig Simon testvére volt; Kovács Márton, János unokája, ez is Simon testvére
volt; Kovács László özvegye, Kosztán Zsóﬁa 60. éves; Kovács Mihály 36. éves,
apja és Márton testvérek voltak; Kovács Lukács 30. éves, Márton ﬁa (1782). 2.)
1752-ben id. Kovács János özvegye, Tupacska Anna, ez a Kovács János 1751-ben
még élt; id. Kovács János és Lukács, Márton ﬁai; özv. Kovács Lászlóné, Szimcsova Anna és leányuk Anasztázia, Dobé Andrásné (1785). 3.) 1752-ben ifj. Kovács
Jánosné, Balass Zsuzsanna v. Anna 30. éves (1786). 4.) 1754. id. János, György,
a perecsenyi ifj. János és Lukács a Márton ﬁai, János unokái; Mihály a ﬁával
Lászlóval és testvérével Istvánnal; János a ﬁaival Elekkel, Péterrel, Mihállyal, Jánossal és Györggyel; László ﬁaival Jánossal, Ferenccel és Sándorral (akik közül
Ferenc Gejőcön, János pedig Báttfán lakott) igazolták nemesi leszármazásukat
Jánostól, aki II. Ferdinándtól 1627. julius 28-án Bécsből kapta a címeres nemeslevelet (1856). 5.) 1767-ben Kovács Ferenc, István ﬁa, János unokája Homonnán
lakott, ez a János Péternek és Sándornak testvére volt. 6.) 1790-ben Kovács Bazil,
felesége Anna, gyermekeik: János, Mihály, Tódor, András és Mária. Kovács András, felesége Anna, gyermekeik: János és Mária. Kovács Ferenc, felesége Mária,
gyermekeik nem voltak. Kovács János, felesége Anna, gyermekeik nem voltak.
Kovács Mihály, felesége Mária, gyermekeik: András, Mihály és Mária. Kovács János, felesége Mária, gyermekeik nem voltak. A Perecsenyben lakó Kovács János,
felesége Ilona, gyermekeik: Simon, János, András és Anna (59). Kovács Jánosné,
Gebé Mária (1804).
A munkácsegyházmegyei görögkatolikus püspökség papjai közül ezen Pásztélyi-Kovács családból származtak a már emlitett nagypréposton és Pásztélyi András
erdőmester két pap ﬁján, Jánoson és Andráson kivül: 1.) Kovács alias Pásztélyi Sándor, született Kispásztélyon 1742 IX/26., ﬁloziát Kassán, teológiát Egerben végzett;
ordinálódott 1768-ban; müködött 1768–1777. Topolyánban, 1777–1779. Nagymihályon; meghalt Nagymihályon 1779 IX/3. 2.) Pásztélyi András, született 1803-ban, teológiát Bécsben végezte, felesége Bérnay-Prodán Terézia, ordinálódott 1827 III/24,
müködött: 1828–1830 Miszticén, 1830–1855. Drágabártfalván, meghalt Drágabártfalván [pag. 142.] 1855 XI/18-án tüdőgyuladásban. 3.) Kovács András, János nobilis és Gebé Mária ﬁa, született Kispásztélyon 1814 X/1. Felesége Kricsfalusy-Pataky
Anna, ordinálódott 1839 II/6., müködött 1839–1885. Porosztón, meghalt Porosztón
1885 VIII/4. végelgyengülésben. 4.) Pásztélyi Bazil, János és Paulovics Anna ﬁa,
született Kispásztélyon 1835 II/10., ordinálódott 1862 XI/4., müködött 1862–1867
Pósán, 1867–1889 Bacskón, meghalt 1889 VII/13. –
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A Nagy Iván közleményéhez annyit füzök még hozzá, hogy a három testvér
közül (János a nagyprépost, András az erdőmester) a harmadiknak neve nem István,
hanem Sándor, mert kétségtelenül megállapitottam, hogy Ung vármegye ordinális
ﬁskálisa Sándor volt (1796) és későbben is csak Sándor szerepel (1798, 1800, 1802,
1803, 1805, 1806, 1807), ugyanakkor Istvánnal egy alkalommal sem találkoztam. –
Emlittetik Elek név alatt is (2359.)
A Pásztélyi családra vonatkozólag lásd még az 58. sz. mellékletet, amely
Pásztélyi János nagyprépost végrendeletének másolatát tartalmazza, amelyben többek között a család felmenői is fel vannak sorolva, egészen a nemességet megszerző
Jánosig, amelyet én is, mint a legkompetensebbet zsinórmértékként használom a
továbbiakban. – A 60. sz. mellékletben, Pásztélyi-Kovács Jánosnak, a későbbi püspöknek az anyja ﬁát nevezi az utolsó élő ﬁleszármazottnak a Pásztélyi nagyprépost
hagyatékára vonatkozólag és az 1083. sz. melléklet, amelyben ugyanaz, Pásztélyi
András erdőmester leszármazottjának vallja ﬁát.
A Pásztélyiak által használt címeres pecsét lenyomatát lásd 419. sz. alatt.
Szemléltetésképen, miképen nézett ki egy eredeti címeres nemeslevél, mellékelek az 1859. sz. alatt egy ilyen kutyabőrre írt nemeslevelet, amely a Vendégi
családot illeti.

54. kispásztélyi Pásztélyi-Kovács András. (1759–1808)

Született 1759-ben Kispásztélyon (Ung vm.). 1759-ben kellett születnie,
mert 1789-ben házasságkötésénél 30. évesnek mondatik (1032). Apja László-Bazil
kántor, anyja pedig ismeretlen vezetéknevü Agápia volt. Ez világos Pásztélyi János
nagyprépost végrendeletéből, ahol Andrást testvérének mondja és apjukat és anyjukat is megnevezi (58).
Gimnáziumi tanulmányait végig Ungváron, a jezsuitáknál végezte, 1771ben kezdte és 1779-ben végezte. A kimutatásokban az alsó három osztályban, mint
declinista, minorista és majoris parvista Pásztélyi név alatt van vezetve, de a következő két évben, mint principista és grammatista Kovács név alatt fordul elő,
majd a további osztályokban, mint syntaxista, poёta és rhetor ujból Pásztélyinak
írják. Az utolsó éven, az 1778/79. tan [pag. 143.] évben az eminensek között a
harmadik volt. (1907)
Életének további tíz évét homály fedi. Igy ismeretlen, mikor és hol végezte
el további tanulmányait, szakiskoláit, mikor, hol és milyen minőségben kezdte el
pályafutását stb.
Házasságát Ungváron, 1789 november 11-én kötötte Remenyiczky Erzsébettel, János kovácsmester és Iván-Vanyó Borbála leányával.
Foglalkozására nézve erdész volt, de több féle alakban iródik, igy „Sylvarum
Indagatorius” 1808-ben Terézia leánya férjhezmenetele és Mária leánya elhalálozása
alkalmával; 1807-ben József ﬁa születése alkalmával „Dominii Unghvár Forsterio”
és 1808-ban elhalálozása alkalmával „penes oﬃcium Sylvanulae Forsterius.”
Müködését mint erdész Ungváron kezdte-e el, nem bizonyos. Két gyermeke, Mária és Terézia Ungváron születtek ugyan 1790. és 1792-ben, de ez még nem
bizonyit mellette, valamint az sem, hogy egy ﬁa 1796-ban Ungváron halt meg, t. i.
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apósa Ungváron lakott, azonkivül János bátya szintén Ungváron volt kanonok, s igy
gyermekei születését Ungváron magyarázhatjuk ezzel is és ﬁa ungvári elhalálozását azzal, hogy Ungváron akkor már kórház volt (először 1786-ban emlitve). Ezzel
szemben többi gyermekei 1792. után Sóháton (Чорноголова, Ung vm.) születtek,
ahol mint erdész müködött (itt ma is erdőgondnokság van). Minden esetre, az a körülmény, hogy az ungvári anyakönyvben 1789, 1790, 1791, 1792 és 1793-ban mint
keresztapa szerepel és ez, sem azelőtt, sem azután nem fordul elő, azt látszik bizonyitani, hogy Ungváron volt alkalmazásban. – A nemesi felkeléssel (insurrectio) öszszefüggő költségvetésben mint ungvári lakos szerepel 1790-ben (1800), ellenben az
1797. éviben már mint csornoholovai lakos (1808), az 1799. éviben nincs feltüntetve
lakhelye és az 1805. éviben ujból mint ungvári lakos fordul elő (1806), de ugyanezen
évben, Mihály ﬁa még Sóháton született. Tehát igy összegezhetjük a dolgot: ismeretlen időtől 1793.-ig Ungváron, 1793.-tól 1805-ig Sóháton és végül 1805-től 1808-ig
Ungváron müködött mint királyi kamarai erdőmester.
Anyagi helyzetére vonatkozólag semmi adatom nincs, kivéve batyának, a
nagyprépostnak már emlitett végrendeletét, amelyből kitünik, hogy bátya neki
hagyományozta az ungvári főtéren levő kőházát minden hozzátartozandóságával
együtt, amely a Nagyutcán a Petrovay- és Lüley-féle házak között állott, valamint az
ugynevezett Kis Dajbócon fekvő szőlőjét is a hozzátartozandó szilvással, borházzal
és borászati felszereléssel együtt (85, 1867).
Meghalt Ungváron, 1808. november 20-án (1033)
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 144.]

55. Pásztélyi Andrásné
Remeniczky Erzsébet. (1768–1817)

Született 1768. előtt, minden valószinüség szerint Miskolcon. Bár házasságkötésénél, 1789-ben 16. évesnek van beírva (1032), csupán arra magyarázható, hogy a nők
már akkor is Éva-leányai voltak és egy menyasszony a világért sem vallott volna be többet 16. évnél. Ezzel szemben az 1417. sz. melléklet szerint, amely bár nincsen keltezve,
de megállapitásom szerint 1776. előttről való, Erzsébet 8. évesnek van feltüntetve. Hogy
ezen írat 1776. előttről való, azzal bizonyitom, hogy szülei 1786-ban azt írják, hogy Mária nevü leányuk, Dudinszky Andrásné, a hejőkereszturi papné már 10. éve férjnél van
(1416), a kérdéses íratban pedig Mária még mint leány szerepel (1417). Bizonyitom azzal is, hogy 2. évvel ﬁatalabb huga, Zsuzsanna nálánál 2. évvel korábban ment férjhez
Rubsy Jánoshoz, már pedig 12. éves korában csak nem mehetett férjhez. Miskolci születését onnan feltételezem, hogy szülei miskolci lakosok voltak (1417). Szülei Remeniczky János kovácsmester és Iván Borbála (1417), de anyja más helyen Vanyó Borbálának
(1416), sőt harmadik helyen Tóth Borbálának is iródik (1912).
Iskoláit ismeretlen helyen és időben végezte. Gyermekkorát Miskolcon és
Ungváron töltötte.
Házasságát 1789. november 11-én, Ungváron kötötte kispásztélyi PásztélyiKovács András kir. kamarai erdőmesterrel (1032).
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Megözvegyedett 1808. november 20-án. Mint özvegy Ungváron élt tovább is, igy
1812-ben is mint ungvári lakos emlittetik (1807). Még 1816. december 4-én mint élőről
van szó egy kimutatásban, mint árváinak gyámanyja (1810), de 1817. március 10-én
mint holtról emlékeznek meg, végrendeletének végrehajtásával összefüggésben (1811).
Meghalt tehát, minden valószinüség szerint Ungváron, 1817. elején.

56. bilkei Gorzó János. (1783–1817–20 között)

Született Bilkén 1783-ban, mert 1809-ben 26. évesnek mondatik (1812) és
1813-ban 30. évesnek (1813, 1814, 1815). Apja Jakab, anyja Versegy Terézia. Hogy
a Jakab ﬁa volt, bizonyiték képen lásd az 5, 7, 1020, 1024, 1812, 1813, 1814, 1815,
1816, 1817, 1818. stb. számu mellékletet.
Iskolai végzettségére vonatkozólag semmi féle adatom nincs s ugyanez vonatkozik foglalkozására nézve is.
Házasságát, bármilyen hihetetlenül is hangzik, de [pag. 145.] 1800. előtt kötötte, mert ebben az évben már gyermeke is volt (1818). Házasságát Bilkén kötötte, Bradács Annával, András görögkatólikus lelkész és Lipcsey Éva leányával. Bár
Petrovay György feleségét Évának mondja (IV. – 189. old.), inkább lehet hitelt adni
ﬁának és anyjának, akik Annának nevezik. (1020, 1816).
Személyesen vett részt az 1800. évi nemesi felkelésben (insurrectio) (1818)
és apja ezen alkalomból adja át neki az ősi vagyon 1/3. részét azzal a célzattal, ha
netalán elesne, felesége és gyermeke háborítatlanul használhassa azt. Az örökölt ősi
vagyon nagyon gyér volt és a szegénység végig kisérte egész életén, amelyről tanuskodik ﬁának Pócsy püspökhöz írt levele (1020) és erről ír a bilkei pap is, amikor
ﬁa házassága alkalmából dispenzációt kér (5). – Bátyja József végrendeletileg hagyományozott reá és Zsigmond bátyjára bizonyos ingatlanokat (1024), amely végrendeletet a végrendelkező anyósa 1815-ben megtámadta (1418). Ismeretlen időben
egy bilkei udvartelkét elzálogositotta Popovics Péternek, amely ellen ﬁai 1841-ben
protestálnak (7). Ezen ügy azonban nem teljesen tiszta, mert 1816-ban a vármegyei
hatóság Popovics Pétert, ugy látszik, egy általa megnyert per alapján vissza akarja
helyezni a Gorzó János által elfoglalt birtokába; Gorzó János azonban ennek ellenszegült és a vármegye elrendeli a karhatalom igénybe vételét (1819). – 1817-ben őt
helyezik vissza egy másik birtokának haszonélvezetébe (1820). – 1802-ben panaszszal él, későbbi násza, Gorzó Simon és annak apja ellen, mivel egyik jobbágyát, egy
irtásföld használatában megháborgatták (1821).
Az 1805. évi nemesi felkelés alkalmával, mint 1800-ban is, személyesen vett
részt, most azonban nem küldték a harctérre, hanem a belső csend és rend fenntartására a hadtáp területen alkalmazták (1822). Az 1807. évi felkelés íratai között, reá
vonatkozólag semmit nem találtam, de az 1809. évi felkelésben anyósával egyetemben egy fél nemes gyalog katonának a kiállitását írták elő reájuk (1812). – 1812-ben
hadisegély címén, lukovai birtoka után 2. itce gabonát, 3. itce zabot és 3. krajcárt kellett ﬁzetnie (1817) és az inszurrekciónális szemle alkalmával alkalmasnak találtatott
a felkelésre mint gyalog katona (1814), de felmentik a személyes felkelés alól (1815)
és maga helyett, egy ugyancsak Gorzó János nevü nemest állitott ki (1813). – 1813ban hadisegitség címén 25. krajcárt ﬁzetett lukovai birtoka után (1823).
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Hitéhez hüségesen ragaszkodott és az egyház ügyeit szívén viselte, mert annak nemgazdaságos vezetése miatt papját is feljelentette, jobban mondva egy volt a
feljelentők közül (1079).
Az ő korában több János is szerepel, akiknek személyazonosságát adatok hiányában szinte lehetetlenség megállapitani s ezekben az esetekben nem tudom, a
mi Jánosunkról van e szó, vagy nem. Igy a IV. sz. melléklet 189. oldalán 1802-ben
id. János beregmegyei táblabiró, bilkei, szajkófalvi és lukovai birtokos, egy másik
pedig bilkei birtokos. 1805-ben egy másik, vagy [pag. 146.] talán a kettő közül valamelyik rákóci birtokos (Szirmay: Notitia Ugochiensis, 89 old.) – 1839-ben emlittetik
egy néhai Gorzó János vagyonának összeírása (1824). – 1812-ben egy János a bilkei
bentlakó familiának nemes birája (1024, 1418).
Meghalt Bilkén 1817–1820. között, mert 1817-ben még elfoglalt birtokába
visszahelyezik (1820) és 1820-ban ﬁa apátlan árvának mondja magát (1020).
Sem keresztelési, sem házasságkötési, sem halálozási esete a bilkei anyakönyvben fel nem lelhető, mert a nemesek csak 1827-től vannak a meglevő közös
anyakönyvekben vezetve, t.i. addig külön anyakönyvük volt a nemeseknek, amely
sajnos elveszett.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. mell.

57. Gorzó Jánosné, Bradács Anna. (1775–1825)

Született Bilkén 1775–1780. között. Ezt azért állitom határozottan, mert apja
előzőleg, 1773–1775. Oroszvégen müködött és itt született két gyermekének, Jánosnak és Katalinnak születési adatait a munkácsi anyakönyvben meg is találtam
és igy ő csakis Bilkén születhetett és pedig 1775–1780 között, amely időben apja itt
müködött mint pap. Apja Bradács András görögkatolikus lelkész volt, anyja pedig
Lipcsey Éva.
Házasságát Bilkén kötötte 1800 előtt Gorzó Jánossal.
Megözvegyedett 1817–1820. között és mint özvegy elég szükös anyagi körülmények között tengette életét, amint az ﬁa leveléből kitünik (1020). Egy, a vármegyéhez beadott kérvényéből kitünik, hogy 1822-ben 10. jobbágya volt, akiknek
egyikét a fennálló törvények alapján kéri felmenteni a taxa ﬁzetése alól (1825).
Meghalt Bilkén 1825. december 17-kén, amint azt édesanyja, végrendeletében emliti (1816 és 2524)

58. bilkei Gorzó Simon. (1780–1825)

Született Bilkén 1780-ban, mert 1813-ban 33. éves volt (1813) és a halotti
anyakönyvi bejegyzése szerint is 1825.-ben 45. éves volt (1832). (174). Apja János
(5, 1812, 1813, 1827, 1828, 1829) anyja pedig nemes Kanisztos Ilona (1826).
Elemi iskoláinak III-ik s igy befejező osztályát Ungváron 1795-ben fejezte be
(482). Gimnáziumait is Ungváron végezte, de hogy mennyit, adatok hiányában pontosan megállapitani nem tudom. A gimnázium III-ik osztályát, az 1797/98. tanévben
végezte el és a hármas osztályzatuak között a 6-ik volt és az osztály 32. tanulója
között a 23-ik (599). Valamiféle iskolákat Máramarosszigeten [pag. 147.] is végzett,
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mert egy helyen emlittetik „…amint Szighetről mint Tanuló Oskolából haza kerül
…” (1832).
Házasságát Bártházán (Bereg vm.) 1809. március 20-án kötötte a rómaikatólikus plébános előtt özvegy tákosi Buday Mihályné, Lipcsey Ágnessel (1832), Lipcsey István és Lipcsey Zsuzsanna leányával, aki református vallásu volt. Érthetetlen,
hogy egy görögkatólikus reformátussal miért rómaikatólikus pap előtt kötötte házasságát. Erre csak azt a magyarázatot találom, – alapul véve azt, hogy Gorzó Simon
apja ellenezte a házasságot (1832) –, hogy a családi összeköttetésekre való tekintettel a bilkei görögkatolikus pap, ha nem is tagadta meg, de huzódozott házasságuk
megáldásától, más görögkatolikus pap pedig, a helybeli parókus meghatalmazása
nélkül azt nem tehette meg. Gorzó Simon pedig, mint hithü görögkatólikus református pappal nem volt hajlandó megáldatni házasságát és igy áldotta azt meg a bárdházi
rómaikatólikus plébános, akinek Bilke ﬁliálisa volt.
Első emlités róla 1805-ben történik egy kimutatásban, ahol azon nemes ifjak
vannak felsorolva, akikből a felkelő sereg (insurgensek) katonái lesznek kiválogatva (1822) és ugyanott egy másik kimutatásban, ahol már ki is van válogatva és a
lovasok közé beosztva (1822). Az 1807. évi nemesi felkelésben is személyesen vett
részt (1827, 1828). Az 1809. évi nemesi felkelésben még mindég mint az apja családjához tartozó van beosztva (1812, 1829), de egy másik kimutatásban felesége az
ő neve alatt anyósával együtt szerepel (1855). Később, amikor álláshoz jutott, erre
való tekintettel felmentették a személyes felkelés alól (1840). Az 1812. évi nemesi
felkeléshez, miszticei birtoka után 6. itce gabonával, 9. itce zabbal és 9. krajcárral
járul hozzá (1817), de továbbra is nyilvántartásban van s nagy szükség esetén mint
gyalogos a megyei kassza költségén, személyesen is részt kell vennie (1814). Végül
az 1813. évi felkeléshez is nyilvántartásba veszik (1813), de megváltja magát és hadisegitség címén miszticei birtoka után 24. krajcárt ﬁzet (1823); a többi birtoka utáni
összegről nincsenek adataim.
Közéleti müködését 1805. előtt kezdt el, t.i. az 1832. sz. alatti íratban emlittetik,
hogy iskolái befejezése után a „Dolha vizén”, tehát Dolhán (Máramaros vm.) vagy
vidékén nótárius volt, de leánya szavai szerint „…Nótáriuskodása az én fogantatásom
idejét jóval megelőzte…” Mivel foglalkozott 1808.-ig nem tudom, de ezen évtől, mint
a felvidéki járás adóbeszedője (compellens comissarius) szerepel. Ezen év március
havában lett többek között felterjesztve kinevezés végett a főispánhoz (1841), hogy
történt azonban, nem tudom, mert ugyanezen év decemberében az van feljegyezve,
hogy egyhangulag lett megválasztva (1842). Valószinüleg folyt a harc a főispán és
a vármegye között a megyei hivatalnokok kinevezési joga felett, t.i. a főispán a kormány által kinevezett személy volt és mint ilyen a kormány képviselője, a vármegye
pedig autonóm testület. A két előbbi íratból ennek a harcnak az árnyéka sugárzik ki,
mert az elhalt Lipcsey Ferenc helyének betöltése végett terjesztenek fel a főispánhoz
négy egyént [pag. 148.] válogatás végett (1841); ugy látszik a főispán a négy egyén
mellőzésével Angyalosy Lászlót nevezte ki ezen tisztségre, mert decemberben ennek
elhalálozása után választják meg egyhangulag Gorzó Simont (1842). Adóbeszedői minőségben szerepel egész haláláig, azaz 1808–1825.-ig. Az 1813. évben volt egy kellemetlensége, mert mint adóbeszedő 310. forint értékben, régi, a forgalomból kivont
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5. forintosokat is beszedett, amelyeket a rendelkezések értelmében be kellett volna
küldeni beváltás végett, amit ő hirtelen jött és sulyos megbetegedése miatt elmulasztott (1843). 1817-ben, közvetlen főnöke, Ilosvay Károly feljelenti, hogy kötelességét
nem akarja teljesiteni és sürgető leveleire még csak nem is válaszol; a vármegye megintésben részesiti (1844). Ezzel azonban nem fejeződött be az ügy, mert a civakodás
közöttük tovább folytatódik; igy 1824-ben is feljelentést tett ellene Ilosvay Károly,
amelyre ő négy pontban terjeszti be védelmét és ellenváddal él Ilosvay Károly ellen,
amelynek kivizsgálására megyei bizottság lett kiküldve (1846), amely bizottság „semmi ﬁgyelmet érdemlő” kihágást nem fedezett fel Ilosvay Károly ellen (1847). – 1815ben hatalmaskodásért és önkényüségért jelentik fel a bilkei nemesek, mert az általuk
közakarattal megválasztott birót megverette „csak azért, hogy a tavalyi Biró akivel
meghit barátságba volt az idén is birónak meg nem maradhatot” (1850) – 1818-ban
még az 1810. évről elmaradt ﬁzetését kéri kiutaltatni (1845) – 1825-ben özvegye utolsó haromnegyed évi ﬁzetésének kiutalását kéri, ami teljesitve is lett (1831).
Adóbeszedői hivatalával egyidejüleg, bilkei erdőbiró is volt, mint ilyenről van
emlités róla 1810-ben (1848). Az erdőbiró annak idején jelentékeny személyiség
volt, akinek jogkörébe tartozott az erdők kezelése és az erdők haszonélvezetére jogosultak által gyakorolt haszonélvezetek szabályozása és ellenőrzése.
Vagyoni állapotára vonatkozólag megállapitható, hogy anyagilag egyike volt
a legjobban szituált Gorzóknak. Békességes ember lehetett, mert életében kevés
anyagi természetü pereskedéséről tudok és azok is elég enyhe lefolyásuak voltak.
Igy (175). 1817-ben, többekkel egyött protestál Ilosvay Ádámnak egy malomépitési terve ellen, mivel a malomárok földjeiben kárt tenne (1833). – Ugyanazon
évben egy kukoricával bevetett földre visszahelyezését kéri Bartossy András ellen,
aki azt erővel elfoglalta (1879). – 1820-ban kéri egy telekre való visszahelyezését,
amelyet Gorzó Antal erőszakkal elfoglalt tőle (1850). – Vagyoni állapotára vonatkozólag találhatók még adatok annak a pernek íratai között, amelyet ﬁ- és nőtestvérei indiottak el halála után felesége és egyetlen gyermeke ellen (1832). – Ide
sorozhatom még azt a vitáját is a szajkófalvi görögkatólikus egyházzal, amelyet
egy, az unokanagybátyja által az egyházra hagyományozott irtásföld végett folytatott (1028). – (176).
1824-ben papja utján dispenzációt kér a bőjt alól azon okadatolással, hogy
nem képes azt megtartani, részben mivel felesége akatólikus, részben pedig foglalkozása akadályozza abban, mivel többnyire utban és idegenben van (1027).
[pag. 149.] Tévedésen alapszik Petrovay Györgynek a Turulban való megállapitása, hogy Gorzó Simon már 1774-ben is szerepel (IV. – 189. old), jobban mondva szerepel, de az nem a mi Simonunk és annak nem Lipcsey Ágnes volt a felesége.
Az a Simon 1778-ban is szerepel (1851), Mihály és János nevü ﬁáról én is tudok
(1028, 1830), Ágnes azonban nem annak a Simonnak a leánya, hanem kétségtelenül
a mi Simonunké és még hozzá egyetlen gyermeke (5, 1832).
Halála előtt betegeskedett, „sulyos daganatbeli és veszedelmes nyavalyában
volt” és Huszton gyógykezeltette magát (1832).
Meghalt Bilkén 1825. julius 14-én 45. éves korában hydropeben (vizibetegség)
(1831, 1832).
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd az 1852. sz. mellékleten.
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59. Gorzó Simonné, Lipcsey Ágnes. (1801–1847 után)

Született minden valószinüség szerint Bilkén, de ismeretlen időben. (192).
Apja Lipcsey István volt, anyja pedig Lipcsey Zsuzsánna (5, 7, 1834, 1849, 1853).
Első házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Tákosi Buday Mihállyal,
akitől kér gyermeke is született, akiknek neve és sorsa előttem ismeretlen, csupán
annyit tudok, hogy 1809-ben még éltek (1832). Első férje, Buday Mihály 1801. január 23-án meghalt. 1801 – 1809 özvegyi sorsban élt és mint özvegy szülte meg
leányát, Ágnest, akit második férje, Gorzó Simon házasság utján törvényesitett.
Második házasságát Bárdházán, 1809. március, 20-án kötötte Gorzó Simonnal, római katólikus pap előtt, bár ő maga református vallásu volt. (1832).
Megözvegyedett másodszor is 1825. julius 14-én (1831, 1832). Férje halála
után sógorai és sógornői azzal vádolták meg, hogy egyetlen életben maradt gyermeke, Ágnes nem Gorzó Simontól, hanem a csarodai rektortól (tanitó) fogantatott,
amit ugy ő, mint leánya fényesen megcáfoltak (1832). Mint özvegy asszony, minden
valószinüség szerint egyetlen gyermeke, Ágnes, Gorzó Keresztelő Jánosné mellett
tartózkodott. Ez egy 1837-től származó összeírás kétségtelenül is mutatja (1837).
Neve alatt több anyagi természetü per folyt le. Igy, még 1808-ban testvéreivel egyetemben atyai nagybátyját, Lipcsey Ferencet arra kényszeritik birósági uton,
hogy az ősi vagyont felosszák az örökösök között (1849). – 1811-ben egy előttem
ismeretlen perből kifolyólag férjét nevezteti ki teljhatalmu meghatalmazottjának
(1860). – Férje életében, 1820 [pag. 150.] ban pert kezdett Gorzó Mihály és felesége ellen, azoknak ellenállása miatt egy visszahelyezési perből kifolyólag (1830)
– 1826-ban, amikor férje testvérei, azon jogcímen, hogy férje utódok nélkül halt el,
vagyonát meg akarják kaparintani, azok ellen védekezik (1832) – 1829-ben ismét
nagybátyja, Lipcsey Ferenc ellen protestál, mivel annak könnyelmü engedménye
miatt egy ősi Lipcsey telek a kincstár birtokába jutott (1834). 177 – 1834-ben protestál a miszticei Csongovay család ellen, akik egy miszticei telkét erőszakkal elfoglalták (1836) – 1835-ben protestál nagybátyjának, Lipcsey Ferencnek azon tette
ellen, hogy egy ősi és még osztatlan Lipcsey-féle telket, amelyen a görögkatólikus
templom áll, átadott a bilkei egyháznak (1853). 1838-ban panasszal él a bilkei görögkatólikus egyház gondnokai ellen, akik egy telkének használatában megháboritották (1838) 1841-ben leánya Ágnes, Gorzó Keresztelő Jánosné ellentmondással
él a vármegyénél azért, mert anyja, féltestvére (az állitólag törvénytelenül született
Terézia) javára, a nagyanyja által állitólag jogtalanul átadott birtokrész átadásába
beleegyezett és azt megerősitette (7) – és végül 1847-ben bizonyos perköltségek biztositása képen kéri megtiltani sógorának, Gorzó Károlynak kuriája eladását, mivel
annak már semmi több vagyona nincs (1839). – Vejének, Gorzó Keresztelő Jánosnak
kétszer is ad felhatalmazást peres ügyeinek vezetésére (1835). – 1832-ben a birtokos
nemeseknek összeirásában még mint különálló birtokos szerepel (1854), de az 1837.
éviben már mint veje mellett levő (1837).
Petrovay György a Turulban (IV – 169. old) szüleinek egyetlen gyermekeként
tünteti fel, de ez tévedés részéről, mert kétségtelenül tudok még három testvéréről,
Juliannáról, köpösdi Tolvay Lajosnéról, Erzsébetről, Subert Antalnéról és Teréziáról,
Tóth Zsigmondnéról, akit törvénytelen gyermeknek állitanak lenni, de ezeken kivül,
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valószinünek tartom, hogy volt még két, előttem ismeretlen nevü testvére, az egyik
farkasrévi Kodra Károlyné, a másik pedig Komlósyné.
Halálának helye és ideje ismeretlen, de 1847. március 5-én még az élők sorában volt Bilkén. (1839).

60. komlósi Komlósy Antal. (1785– )

Született Komlóson 1785-ben, mert 1809-ben 24. évesnek (1812), 1812-ben
27. évesnek (1814) és 1813-ban 28. évesnek mondatik (1813). Apja Lajos földbirtokos volt, anyja csepei Zoltán Klára (1862)
Házasságát 1807-ben vagy előbb kötötte, mert ebben az évben már mint különálló gazda szerepel (1827, 1828, 1863). Házasságkötésének helye, valamint feleségének neve ismeretlen. p.74.).
Iskolai végzettségére vonatkozólag semmit nem tudtam magállapitani, sőt
arra következtetni sem tudok, mivel köz [pag. 151.] életi szerepléséről sincsen adat
kezeim között.
Az 1807. évi nemesi felkelés (insurrectió) fenntartási költségének fedezésére
a 4-ik osztályba osztották be (1863), de ugy látszik, még mint kezdő gazdára semilyen összeget nem vetettek ki (1827, 1828). – 1809-ben már 20. rénesforintot
ﬁzetett erre a célra saját jószántából és édesanyjával együtt egy lovat, szerszámot és
mundért adott mint hozzájárulást (1812) és a 3-ik osztályba volt beosztva (1864), de
semmit nem vetettek ki reá (1829). – 1812-ben megállapitották róla, hogy „kövérsége miatt alkalmatlan” a személyes nemesi felkelésre (1814) és hozzájárulását 5.
rénesforint és 30. krajcárban állapitották meg (1871). – 1813-ban megismételték az
előbbi diagnózist alkalmatlanságára vonatkozólag (1813) és a kivetésben is szerepel
5. rénesforinttal (1823).
Anyagi természetü ügyeire vonatkozólag az alábbi adatok állanak rendelkezésemre. 1807.-ban anyjával egyetemben erőszakkal elfoglalt egy földet Komlóson
özvegy Komlósy Györgyné, Lipcsey Veronikától, aki tulajdonjogának elismerését és
birtokbahelyezését kéri a vármegyétől. (1862). – 1811-ben követeléssel lép fel elbocsátott kocsisa ellen, aki bosszúból vemhes kancáját összeverte (1865). – 1812-ben
ifj. Komlósy Zsigmond kéri birtokba való visszahelyezését azon földre vonatkozólag,
amelyet Komlósy Antal elfoglalt tőle (1866). – Ugyanazon évben kérte a ﬁágat illető
vagyon felosztását közötte és ﬁvérei, Dániel és Lajos között (1867). – 1813-ban öccsét
Dánielt hatalmazta fel érdekeinek képviseletére egy bizonyos árverési ügyben Guthy
Zsuzsanna ellen (1868) – 1815-ben elvesztett egy földpert Komlósy Menyhért ellenében, aki az itélet végrehajtását kérte, amit ő megakadályozott, amiért a biróság elrendeli a karhatalommal való visszahelyezését Komlósy Menyhértnek (1869). – 1822-ben
Komlósy Lászlót hatalmazza fel érdekeinek képviseletére a gróf Károlyiak elleni perében, a nyiradonyi jószágot illetőleg (1870). – 1823-ban pert indit Ilosvay Menyhért
ellen, aki egy ilosvai jobbátyának rétjét lekaszáltatta és elhordatta (1871). –
Eléggé nyughatatlan vérü ember lehetett, mert 1813-ban ifj. Komlósy Zsigmond és felesége, Komlósy Borbála a vármegyéhez folyamodnak, mert öccsével,
Lajossal „ – Nemesi lakhelyében megtámadván meg verték és az olta is uton utfélen
utánok leselkedvén, vasvillákkal éjtszakánként az udvaruk és házok körül járkálván,
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veressel s öléssel fenyegetik” (1872) Még ugyanezen évben id. Komlósy Zsigmondnak, tehát atyjai nagybátyjának kondása megverte az ő kondását; ezt látva jobbátyait küldte kondásának segitségére és maga is megjelenvén, kondásbottal végigvert;
nagybátyja ebben nemesi jogaiban való megsértését látta s azért pert inditott ellene,
a biróság azonban felmentette (1873). – 1820-ben a beregszászi vásárból hazajövet
megpofozott egy bárdházi sváb legényt, akinek védelmére kelve a bárdházi kántor
és még többen, őt feleségestül elverték. Perre vitte a dolgot és a verekedőket megbüntették (1874).
A kezeim között levő íratokban utoljára 1832-ben [pag. 152.] szerepel egy
összeírásban, amelyben a nemes birtokosok vannak felsorolva (1854).
Meghalt
Aláírását lásd 1865. sz. alatt
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

61. Komlósy Antalné, Ilosvay Erzsébet. ( – )

Petrovay emliti Komlósy Antalnéként, de egy szóval sem emliti, mire alapozza ezen állitását. (2464, 35 és 40. old.)

62. komlósi Komlósy László. (1777–1832)

Született Komlóson 1777. december, 14.-én. Apja, Zsigmond földbirtokos
volt, anyja pedig csernelházi Csernel Éva. Ezeket az adatokat ő maga emliti végrendeletében (1875). p.78.).
Iskolai végzettségére vonatkozólag, bár semmi adat nem áll rendelkezésemre,
de az általa viselt tisztségekből következtetni lehet arra, hogy jogvégzett ember volt.
Házasságát Komlóson, 1820. augusztus, 16-án kötötte hetei Dancs Juliánnával, János és Ujváry Veronika leányával (1198)
Közéleti müködését 1804-ben kezdte el, amikor a főispán előterjesztésére a vármegyei közgyülésen tiszteletbeli vármegyei aljegyzőnek választatott (1876), amely
tiszteletbeli, ﬁzetésnélküli hivatal volt (1071). Ezen hivatalát 1805-ig viselte, majd
1805–1811 a vármegye másod aljegyzője volt (1071) most már mint státusbeli, ﬁzetéssel ellátva. 1811–1814 Bereg vármegye első aljegyzőjévé választották (1071). Ebből a korból fennmaradt tőle egy beszéd, amelyet minden valószinüség szerint 1813ban, a nemesi felkelő seregnek a harctérről való visszatérése alkalmával mondott el
(1877). Közben, 1812-ben a jobbágyoknak adózás alá való összeírására rendeltetett
ki a vármegye által, amely munkája 100. napig tartott (1867). – 1814–1825-ig Bereg
vármegye főjegyzője volt (1879, 1071) és mint főjegyző több alkalommal alispáni
minőségben volt kiküldve peres ügyek elintézése végett (1819, 1850, 1878, 1879). –
1825–1832., azaz haláláig Bereg vármegye másod [pag. 153.] alispánjaként müködött
(1071, 1831, 1880, 1882). Erre a tisztségre 1825. augusztus 16-án lett megválasztva,
amikor a négy jelölt közül ő kapta a legtöbb szavazatot, még pedig 1340-et, az utána
következő Lónyay János 517-et (1881). Alispáni müködését 1826-ban megszakitotta,
amikor a vármegyei közgyülés által országgyülési követnek választatott meg, amely
megbizatást ő eleinte nem akarta elfogadni, de engedve a közóhajnak mégis elfogadta
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azt (1882); ezt feljegyzi Lehoczky Tivadar is „Beregvármegye monographiája” I. köt.
373. oldalán. Követi müködéséről fennmaradt egy jelentéstétel (1883). Egészségi állapotára való tekintettel, 1827-ben beadja lemondását a követségről (1884) és átvette
alispáni hívatalát, de 1828-ban a nádor felrendeli Pestre az országos kiküldöttségben
való munkálkodásra (1875), de ezen megbizatását rövidesen lemondja a nádor beleegyezésével (1885). Ilyen megbizatást akarnak neki adni 1832-ben is, de akkor is lemondja azt (1889). Másodalispáni müködésének idejéből fennmaradt egy pár jelentése
a főispánhoz (1031, 1885) és az 1829. évi vármegyei tisztujitó gyülésen elmondott beszéde, amelyből kiviláglik az is, hogy bár másodalispán volt, az elsőispán kötelességeit
teljesitette, valamint az is, hogy ezen hívataláról lemondott és bár a főispán mást jelölt
és jelöltjét megpróbálta be is iktatni a másodalispáni hivatalra, a közgyülés a főispán
akarata és ellenállása dacára is kierőszakolta Komlósy Lászlónak másodalispáni ujraválasztását (1071). p.75.), (178).
1805-től mint Beregvármegye táblabírája emlittetik (1850, 1867, 1878, 1879).
– Élte végéig a komlósi erdők zárgondnoka volt (1894). – Közéleti müködéséhez
tartozik az a körülmény is, hogy sokan, ugy a rokonságból mint az idegenek közül is
peres ügyeik vezetésére teljes jogu felhatalmazottjuknak vallják és nevezik ki (186,
1867, 1870, 1890). – Egy alkalommal, 1826-ban Péchy Ádám özvegye, báró Brémer
Terézia birói részrehajlással is exponálta magát mellette a királynál, elégtételt kérve
részére a meghurcoltatásért (1891) – 1829-ben hivatalos bizonylatot kér müködéséről, amit a vármegye ki is ad részére (1892) – Halála után a vármegye bizottságot
küldött ki a hivatalos íratok átvétele végett (1893).
A nemesi felkelésben (insurrectio) személyesen nem vett részt, valószinüleg,
mivel közhivatalt viselt. Az 1809-évi nemesi felkelésnél evidenciába van véve, de
mint apjának családtagja (1812), mindazonáltal a nemesi felkelés fenntartásához,
az apjára kivetett összegnek 1/3. részét magára válalta és ki is ﬁzette (1886). – Az
1812. évi felkelésben nyilvántartják mint alkalmast a felkelésre, aki mint gyalogos a
megye költségén köteles felkelni, ha szükség lenne reá (1814). – Végül az 1813. évi
felkelésnél ujból csak mint családtag szerepel apjánál (1813).
Anyagi természetü ügyei. Végrendeletében kifejezi, hogy nem sokat örökölt
és szerezni sem tudott, mert hívatalviselése ebben nemcsak akadályozta, de költségekbe is verte az állandó otthonról való távollét (1875). – 1828-ban egy munkácsi
[pag. 154.] Dancs József nevezetü egyén, a közöttük levő vérségre (felesége révén)
hivatkozva, felajánlja a mások birtokában levő munkácsi javainak felébe való kiváltását, amit ő diplomatikusan visszautasit (1895). – Az 1832. évi nemes birtokosok
összeirásában még szerepel az ő neve is (1854) 1832-ben birtokba való visszahelyezést kér Komlósy Dániel ellen, aki egy darabot elszántott földjéből és erdőjövedelemről szóló elszámolást elragadott tőle (1896). – Két öccse, Menyhért és Károly, akik
nőtlenek voltak, a ﬁágat illető vagyon egy részét végrendeletileg Albert nevü ﬁára
hagyják (1897). – Öccse Gedeon 1839-ben végrendeletének ellentmond, hivatkozva
egy kuriára, amely a ﬁágat illeti és ő ezt özvegyének és leányainak hagyományozta
(1898). – Pénzügyeire vonatkozólag csak egyszer találok követelést az ő részéről,
amikor 1817-ben kéri elsőbbségi jogának bekebelezését csicseri Ormos Gábor ellen
egy 1700. rénesforintra szóló adósságlevél alapján (1899). – Ezzel szemben 1829- 149 -

ben a vármegyei pénztárból 800. ezüst forintot vett fel, de ezt még ugyanazon évben
vissza is ﬁzette (1900), de rögtön ugyanazon pénztárból 383. forintot vett vett fel
(1900). – Ezt az adósságát, valamint Gecsey Sándor árváinak követelését már özvegye rendezte (1901). A közös Komlósy vagyont illetőleg kétszer szólal fel, először
1826-ban, amikor protestál az ellen, hogy a komlósi uradalom jobbágyait adózás alá
összeírták mindannak dacára, hogy Komlós „már 1775-be mint Nemesi Lakóhely és
Praedium az Urbáriális helyek feljegyzéséből kimaradott ...” (1902), és másodszor
1828-ban, amikor az ellen protestál, hogy Komlósy Mihály, akinek ﬁörököse nincs,
a ﬁágat illető javakat leányának adta át (1903). –
Panasszal él Komlósy Dániel ellen 1831-ben ugy magának, mint feleségének
méltatlan megbántása miatt (1904). – (179).
Egészségi állapota nem volt a legrózsásabb. Végrendeletéből világos, hogy
már gyermekkorában is nyeszlet, beteges gyermek volt. A gyengélkedés egész életén
végigkisérte és az 1831. évi nagy kolera-járvány idejében is a haláltól csak feleségének odaadó ápolása mentette meg. (1875).
Végrendelete máskülönben nagyjában felöleli egész életrajzát, gyönyörüen
van megszerkesztve és feleségéről oly szépen nyilatkozik, hogy következtetni lehet
szép, összhangban leélt életükre (1875). Történt bár életükben egy kis szépséghiba
azáltal, hogy legidősebb gyermekük, Antónia, házasságukat megelőzőleg 4. évvel
született, „…Komlósy László főnótárius ur udvarában lévő gazdasszony Ns. Dancs
Juliánna nem tiszta ágyból született leánya, Antónia” (1196), de a házassággal ez is
rendbe hozattatott.
Meghalt Komlóson 1832. december 8-án 55. éves korában inhideglelésben és
a komlósi köztemetőben lett eltemetve (1199).
Aláirását lásd az 1031, 1875, 1877, 1883, 1885, 1886, 1887, 1889. sz. mellékleteken, az általa használt pecsét lenyomatát pedig az 1887. sz. mellékleten.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 155.]

63. Komlósy Lászlóné, Dancs Juliánna. (1787–1862)

Született Macsolán (Bereg vm.) 1787-ben, mert halála alkalmával 1862-ben
75. évesnek mondatik (1201). Apja hetei Dancs János volt, anyja pedig Ujváry Veronika. Elszegényedett nemes szülők gyermeke volt, amint azt férje, végrendeletében
is emliti (1875.)
Ifju éveit valószinüleg Macsolán, szülei lakhelyén töltötte, akiknek halála után
a szegénység révén Komlósy László megyei főjegyző udvarába került gazdasszonyi
minőségben (1196). Igy történt az ismeretség is későbbi férjével, akitől azonban már
előzőleg megesett (1196).
Házasságát Komlóson, 1820. augusztus 16-án kötötte Komlósy László, akkori
vármegyei főjegyzővel (1198).
Férjének végrendelete szerint boldog és összhangos életet éltek (1875). Megözvegyedett 1832. december 8-án (1199), és mint özvegy, 5. gyermekével továbbra
is Komlóson a kuriában élt.
Hozománya volt: Macsolán egy kis erdő, Beregsurányban egy telek, két ökör, 1
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tehén és néhány sertés (1875) és ezeken kivül még valami kis vagyonocska, amely fel
van sorolva bátyjának, Dancs Jánosnak egy osztozkodást követelő kérvényében (1905)
Férjének halála után állandó surlódás van közötte és Komlósy Bálint között.
Egymást perelik földelfoglalásért, útelzárásért, egymás jobbágyainak megveretéséért stb. (1906).
Meghalt Komlóson, 1862. április, 12-én szélhüdésben, 75. éves korában (1201). –

68. Tarkovics Simon. (1727–1758)12

Született Zajgón (Duszina, Bereg vm.) ismeretlen időben, ismeretlen nevü és foglalkozásu szülőktől (1290), de szülei minden valószinüség szerint „colonusok” voltak.
Ordinálódott 1727. március, 30-án Bizánczy György Gennád püspök által
(VII – 23. old).
Müködését mint pap Kisannán (Hánykovica, Bereg vm.) kezdte el, ahol
1727–1729. müködött.
Második és valószinüleg utolsó parókiája Kishidvég (Paszika, Bereg vm.)
volt, itt 1729-től müködött és 1758-ban is itt emlittetik. Egy helyen Papp Simon név
alatt találtam.
Lehoczky Tivadar: „A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek
története a XIX. szd. végéig” (Munkács 1904) címü művének 81. oldalán, Paszikával összefüggésben róla ezeket [pag. 156.] írja: „1733-ban volt itt az útolsó lelkész
Tarkovics Simon, ki kényelmetlen lakban és csekély javadalom mellett élt nemes
hivatásának s apja volt Tarkovics Gergelynek, ki Eperjes egyházmegyének első püspökévé lett.” Lehoczky azonban téved ugy abban, hogy 1733-ban utolsó papja volt,
mert még 1758-ban is ott volt, valamint abban is, hogy Gergelynek apja volt, mert
Gergelynek, András kántor volt az apja, ez a Simon pedig nagyapja.
Három kántor ﬁáról tudok, András, György és Mihályról. György Kishidvégen volt kántor, 1747, 1752. és 1757.-ben találtam róla emlitést, Mihály pedig 1787ben, Bányafalun (Szuszkó) emlittetik mint kántor.
Simonnak volt egy Dániel nevü ﬁvére is Zajgón, akinek 3. ﬁa volt: Gergely,
Gábor és Bazil. Gergely ﬁai: Mihály és János; János ﬁa Mihály; Mihály ﬁai: Mihály
és Fedor. Gábor ﬁai: János és Fedor; János ﬁa Mihály 5. éves; Fedor ﬁai: János 12.
éves, Fedor 8. éves és Bazil 4. éves. Bazil ﬁa Máté; ennek ﬁa János, ennek ﬁa Bazil
6. éves. Ezek mind Zajgón földmüvesek és a 1856. évi állapotnak felel meg (1290)
Nem tudom kinek a leszármazottja Tarkovics József államtitkár, aki Ujbányán
született 1841-ben. Ugy apja, mint nagyapja városi tisztviselők voltak. Apja Ujbánya
szabad királyi város birája és egy izben országgyülési követe; nagyapja pedig Esztergom főbirája és országgyülési követe volt (Pallas lexikon).

72. Hacsega Lukács. (1738–1792)

Született Árdánházán (Арданово, Bereg vm.) 1738-ban, mert 1768-ban 30. évesnek
mondatik (35, 152). Apja Tódor görögkatólikus lelkész volt. Bár leszármazottai nevüket
„Hadzsega” alakban írták, ő következetesen „Hacsega”-nak íródik és igy is írja alá magát.
12

Az évszámok papi működésének idejét jelzik.
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Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte, 1759-ben kezdte el (151) és a teológiát is végzi be 1768-ban, amikor IV. éves volt. Előljárói ilyen információt adnak
róla: „Jó testalkatu, külseje helyes, társadalmi érintkezésében elég müvelt. Erkölcsileg látszólag nagyon jó” (35).
Házasságát mikor, kivel és hol kötötte, ismeretlen.
A szent rendeket a következő időben vette fel: a négy alsó rendet 1768. IX/1.;
subdiakonátust 1769 III/17; a diakonatust 1769 IV/20 és a presbyteratust 1769. május, 28-án Bradács János püspök által (152, XV – 54. sorszám.)
Müködött 1769–1784. Falucskán (Богаревица, Bereg vm.), amikor a parókia székhelyét átteszi Beregkövesdre (Кивяжд) ahol még 1792.-ben is emlitve van.
Komlósy Zsigmond földesúr 1781-ben Komlóson, temetés közben pofon verte és
belerugott, mert Menybemenetel ünnepén, amikor temetni ment Komlósra, találkozott a görögkatólikus jobbágyokkal, akik úrdolgában trágyát hord [pag. 157.] tak
földesúruknak, összeszídta az ünneprontókat és elvette tőlük a fejszéket, kapákat. Az
ügy 1786-ban került csak bíróság elé és Komlósy Zsigmondot a megyei bíróság 100.
forint fájdalomdíj és 72. forint perköltség leﬁzetésére itélte, amely itéletet Komlósy
megfellebezte, de a királyi tábla itélete előttem ismeretlen (998).
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát 1769-ből lásd az 1419. sz.
melléklet alatt.
Leszármazottairól, János ﬁát kivéve, semmit nem tudok.

76. Jaczecskó Miklós. (1739–1773)

Született Szöllősvégardón (Ugocsa vm.) 1739-ben, mert 1768-ban 29. éves
volt (35, 36). Jobbágy szülőktől származott, apja Péter volt, de anyja ismeretlen
Mivel apja és ő Jaczecskó név alatt, ﬁa pedig Popovics néven szerepel, szükségesnek tartom kitérni annak bizonyitására, hogy ténylegesen ő volt Popovics
Györgynek apja. Ez ﬁának személyi adataiból is világos, de azonkivül is Popovics
György felszentelesénél fel van jegyezve, hogy Popovics püspök apja, Jaczecskó
Miklósról pedig a fancsikai anyakönyvben az van feljegyezve, hogy Popovics püspök nagyapja volt. Máskülönben is abban a korban a névváltoztatás napirenden volt
és nem tartozik a ritkaságok közé, hogy állásuk vagy származásuk szerint nemezték
az embereket; innen származik a sok „Papp”, „Kovács”, „Lakatos” stb. s különösen
a sok „Popovics”, amely néven neveztek majd minden papﬁt.
Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte. 1760-ban I. éves hallgatója volt az
iskolának és 1759 XI/25-én kezdte meg tanulmányait (150,151). – 1768-ban VII. éves
volt és már felszentelt diákonus. Előljáróinak információja szerint: közép termetü, erős
testalkatu, kissé elhanyagolt külsejü, társadalmi érintkezésében azonban tökéletes; előmenetele jó; szelid, alázatos, mindenki által szeretve van; a szertartásokat jól tudja. (35).
Mint jobbágy szülők gyermeke s igy maga is jobbágy sorban lévő, a szentrendeket csak ugy vehette fel, ha felszabadittatja magát a jobbágyság alól, u.n. manumissumot szerez. A 35. sz. melléklet szerint gróf Csáky Imrétől szerezte azt meg,
ennek azonban ellentmond a 36. sz. melléklet, amely szerint Hodossy István Ugocsa
és Máramaros vármegye táblabirája mint földesur manumisszálja. Kérdés tehát, a
kettő közül melyiknek volt jobbágya.
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Diákonus volt már 1766-ban, mint a 37. sz. melléklet igazolja, amikor Józsefházára (Josipháza, Josiba, Szatmár vm.) volt kiküldve és a józsefházi hitközség
nevében Oláh István, gróf Károlyi Antal gazdatisztje (udvarbirája) kéri a püspököt,
hogy szentelje fel és küldje ki Józsefházára mint papot. Józsefházi prezentája emlitve van egy 1766. évi kimutatásban is (151).
[pag. 158.] Józsefházán azonban nem sokáig lehetett, mert már ugyanazon
évben, 1766-ban Szöllősvégardóban emlittetik mint diákonus, ahol meg is maradt
ebben a minőségben felszenteléséig, 1769-ig.
A szentrendeket a következő sorrendben és időben vette fel: a négy alsórendet
1767 VI/5-én, subdiákonátust szintén 1767 VI/5-én, diákonátust 1767 VI/24. (152)
és a presbyterátust 1769. január, 18-án Bradács János püspök által (XV – 35. sorszám) és fancsikai titulussal ordinálták. (152).
Müködött 1769–1773. Fancsikán (Фанчиково, Ugocsa vm).
Meghalt Fancsikán 1773-ban, u.i. a fancsikai anyakönyv hátsó lapján az van
feljegyezve: itt müködött és halt meg 1773-ban Popovics Bazil püspök nagyapja,
Jaczecskó Miklós.
Beszélt oroszul és magyarul s fel van jegyezve róla, hogy „Hungarus bonus” (151).
Fián, Popovics Györgyön kivül több leszármazottjáról nem tudok.

84. pilhói Podhajeczky Péter. (1736–1793)

Született Felsőszvidniken (Sáros vm.) 1736-ban, mert 1760-ban 24. évesnek
mondatik. (153). Nagyapjánál, Andrásnál született, mert apja Ádám csak 6. évre
születése után lett ordinálva, anyja ismeretlen.
p.64.). Iskoláit a munkácsi iskolában végezte, ahol 1760-ban II. éves teologus
volt (153), de ezt megelőzőleg már valahol járt gimnáziumba, mert írva van róla,
hogy latinul is tud mint retor (153)
Gróf Szirmay Tamás 1762-ben kéri a püspököt, hogy szentelje fel (62). A
püspök valószinüleg eleget is tett kérésének, hiszen akkor már IV. évesnek kellett
lennie. Mivel azokban az években az ordináltak könyve nem volt vezetve, felszentelésének pontos idejét nem tudom megállapitani.
Müködését, az akkori kor szokása szerint, valószinüleg apja mellett kezdte
el s igy 1762–1764-ig, apja haláláig káplán lehetett Felsőszvidniken. – 1764–1793
Felsőszvidniken müködött mint parókus. Nem lehetett gyenge kapacitásu ember, mert már 1769-ben a mai szentszéki tanácsosi címnek megfelelő titulusa volt
(епископский засѣдатель13) (1420). – Mint a makovicai kerület esperese emlittetik
1769-ben (1420) és 1775-ben is. Ezen kerület kettéválasztásával és az új szvidniki
esperesi kerület megalakulásával, ezen kerület első esperese lett, amely minőségben
emlittetik 1784-ben és betölti azt 1793-ig. – Esperese, müködésének kezdetén, 1764ben érdekesen vélekedik róla, amikor zabolálatlan lóval hasonlitja össze, pletykás és
fecsegőnek nevezi, „equus absque fraeno; diﬀamator et blatero” (999).
Meghalt Felsőszvidniken 1793-ban
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1420. és 63. sz. alatt.
13

püspöki ülnök
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88. bacsinai Bacsinszky Péter. (1724–1795)

Született 1724-ben, mert 1750-ben 26. évesnek mondja magát és azt be is bizonyitotta (30.) Papﬁ és mivel csak Rafajócon müködött mint pap, ﬁgyelembe véve az akkori
szokásokat, hogy egyes parókiák mintegy családi parókiák, – mindég ﬁu apja után kerül
oda –, igy Rafajócon kellett születnie, ahol apja Bazil pap volt, anyja ismeretlen.
Teológiai tanulmányait a munkácsi iskolában végezte, moralistáknak nevezték őket abban az időben. 1750-ben előljárói igy informálják: egy nyelvet beszélő
(tehát oroszul), erkölcsileg komoly (compositus), írása gyenge, ájtatós, a szertartási előírásokban otthonos, szónoki képességei kielégitők, olvasásban jó, éneklésben
nem egészen tökéletes.
A szentrendek közül a diákonátust Máriapócson vette fel 1749. IV/6-án és Rafajóci titulussal (1001). Presbyterré Olsávszky Mihály Emmánuel püspök szentelte
1750 VII/12-én és Rafajócra irányozta (154 és XIV – 158. sorszám). Ordinálva volt
Olsavszky püspök generális vizitációja alkalmával Ladomér községben (Sáros vm.) A
vizitációs jegyzőkönyv végén ez van feljegyezve latinul: Ezen parókia generális vizitációja alkalmával Püspök Úr Őméltósága felszentelt két papot: Roskó Jánost Belára és a
másikat Bacsinszky Pétert Rafajócra és a harmadikat Rokitóit diákonussá.
Müködését kezdte és végezte is Rafajócon (Zemplén vm) azaz 1750–1795.
– Esperesei a különböző időkben ilyen információkat adtak róla: 1775-ben:
„богобойное, всѣм прикладное житѣе провадить; добрый и ревный священник;
сожитѣе с женою: каковое потребно и достоит” (155). – 1786-ban: monoculus,
tudatlan de máskülönben buzgó, józan életü, de semmiféle erényben nem tünik ki, a
papi tudományokban jártas”14 (31). – 1795-ben: öregsége következtében nyugtalan,
fedhetetlen, bugzó, hivei tisztelik, de a földesúr is kedveli (32).
Meghalt Rafajócon 1795. május, 3-án (33.)
Bacsinszky Péter ágán köztem és feleségem között 6-od foku vérrokonság
áll fenn.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

89. Bacsinszky Péterné,

1786-ban még élt, mért férje nősnek mondatik (31.), de 1795-ben már nem élt,
mert férje özvegyként van feltüntetve (32). Mivel férje csak Rafajócon müködött,
valószinüleg ott halt meg.
[pag. 160.]

92. Szinicza István. (1741–1798)

Született Krajnyabisztrán (Sáros vm.) 1741-ben, mert 1768-ban 27. éves volt
(35). – Apja Szinicza-Baranka István görögkatolikus lelkész volt; anyja ismeretlen.
Gimnáziumi végzettsége volt, mert emlittetik, hogy beszél latinul mint rhetor
(35, 152), de előttem ismeretlen helyen végezte.
14

A szöveg fordítása: „Istenfélő, példamutató életet él; jó és odaadó pap; amilyen szükséges (megfelelő) és méltó”
(ford.: Bendász Dániel)
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Teologiai tanulmányait a munkácsi iskolában kezdte el 1762-ben (151), ahol
1768-ban IV. éves volt és már felvette a négy alsórendet (tonsura stb.) (35.). Információja szerint: közép termetü, jó testalkatu, külsőleg csinos, társadalmi érintkezésében művelt; szert tanulni, az iskola látogatásában eléggé állhatatós; nagyon tiszta erkölcsü (35)
A szentrendek közül a négy alsórendet 1768 IX/21-én, a subdiákonátust 1769
III/1-én, a diákonátust 1769 IV/20-án, a presbyterátust pedig 1770. január 30-án
vette fel Bradács János püspök által (XV – 75. sorsám) és Csertészi titulussal lett
felszentelve (152).
Müködött mint pap 1770–1773. Csertészen (Zemplén vm.) 1773–1798 Scsavnikon (Sáros vm.) Mint scsavniki papnak kellemetlenségei voltak gróf Szirmay
János tiszttartójával (156) és a radomai rómaikatólikus plébánossal (127), de ezek
nem személyi, hanem hivatásából folyó ügyek voltak. Élete utolsó évében 1798ban esperese információja szerint: Ruházdodásában kevésbé rendes, lakása szintén
elhanyagolt és a földesúrtól nem tudja kieszközölni parókiális lakának kijavitását;
természete már házsártos, de fellebbvalóival szemben ﬁgyelmes; hívei tisztelik, a
földesúr, gróf Szirmay János kevésbé kedveli (157). –
Meghalt Scsavnikon 1798-ban.
Aláírását lásd a 127, 128 és 156, az általa használt pecsét lenyomatát pedig a
128. sz. mellékleten.
Gyermekei közül, Barankovics Jánoson, az ősön kivül, még egy ismeretlen
keresztnevü leányáról tudok, aki Mikulics György paphoz ment férjhez és Barankovics Arzén Bazil-rendü szerzetesről, aki 1810 V/5-én lett ordinálva és 1813–1814.
Zemplénagárdon, 1816-ban Huszton mint káplán müködött.

93. Szinicza Istvánné

Meghalt 1796. előtt, mert férje abban az évben már özvegynek mondja magát
(128). Valószinüleg Scsavnikon halt meg, mert férje abban az időben scsavniki pap volt.
[pag. 161.]

94. Baranyai Mihály. (1751–1831)

Született Vavrinecen (Zemplén vm. Varanó környékén) 1751-ben, mert
1773-ban 22. éves volt (22). – Ismeretlen nevü jobbágy szülőktől származott, mert
„subditus”-nak van feltüntetve (22).
Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon a jezsuiták gimnáziumában végezte,
amiről a poёta-osztálybeli bizonyitványa tanuskodik (159) és valószinüleg a gimnázium befejező rhetor-osztályt is ott végezte el.
Teológiai tanulmányait a munkácsi iskolában végezte, ahol 1773-ban III. éves
volt és amikor előljárói ilyen információt adnak róla: elég élénk felfogásu, közép
termetü, jó testalkatu, művelt külsejü; dicséretes erkölcsü (22)
Ordinálódott 1779-ben Bacsinszky András püspök által. Ordinációjának idejét pontosan megállapitani nem lehet, mivel az ordináltak könyve 1778 VI/12 – 1781
I/1.-ig nincs vezetve. Az itt-ott feljegyzetteket, különböző cédulácskákról én szedtem
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össze, de az nem is teljes és pontos adatok hiányában van. (XV – 302. sorszám után).
Müködött 1779–1804. Fulyánkon (Sáros vm.). Bradács Mihály vikárius leveléből az tünik ki, hogy szuszpendálva is volt, mert Bradács 1800-ban kéri a szuszpenzió alól feloldani mint aki mindég illedelmes és buzgó pap volt (160). Esperese
1798-ban igy jellemzi: Testileg gyenge, erkölcsileg dicséretes; kötelességeit közepesen teljesiti; hivei szeretik, a földesúr (a Kappy familia) becsüli (282) Gróf Sztáray
János Fülöp 1804-ben megadja neki a prezentát Tarnára és egyuttal ír is a pöspöknek
ebben az ügyben (161). A grófnál, mint patrónusnál Bradács Mihály kassai vikárius
protezsálta és ebben az ügyben külön levelet is írt a grófnak (162). Tarnára 1804
VI/11-én 612. jegyzőkönyvi szám alatt lett kinevezve.
Tarnán (Ung vm.) 1804–1821-ig müködött. Itteni müködése alatt esperesei
ilyen információkat adnak róla: 1804-ben „Társadalmi, valamint otthoni érintkezése
szerény, házasélete dicséretes; sem testi, sem lelki defektusa nincs; hivatali kötelességeit szorgalmasan végzi; ugy a hívekkel, mint a földesúrral jó a viszonya” (133);
az 1805 évi (158), 1806. évi (163), az 1811. évi (164) valamint az 1815 évi (165) és
végül az 1820 évi (166) nagyjában megegyezik az előbbivel. – 1819-ben káplánt kap
veje, Valkóvszky János személyében, akivel a jövedelemre vonatkozólag írásban
egyezik meg (167). Még ugyanezen évben kéri nyugdíjaztatását orvosi bizonylatot
mellékelve kérvényéhez (168) és megismétli ezen kérését 1820-ban is, amikor hire
jár, hogy káplán vejét Falkusra küldik parókiára (169), de ezen kérelme csak 1821ben teljesedett, amikor veje is Falkusra lett áthelyezve.
Mint nyugdijas 1821–1831. Homonnán él, ahol meg is halt 1831. junius 17-én
(23), de 1822-ben Vásárhelyen emlittetik.
Kézirását és aláírását lásd 169. sz. és az általa használt pecsét lenyomatát az
1240. sz. mellékleten.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 162.]

95. Baranyai Mihályné,

1820-ban még élt, mert férje ezen évi információjában még mint nős van feltüntetve (166).

108. kispásztélyi PásztélyiKovács László. (1719–1788/1790)

Született Kispásztélyon (Ung vm.) 1719-ben, mert 1728-ban, mint apjának
akkor egyetlen ﬁa, 9. éves volt (1761). Apja János volt, mert ﬁa a nagyprépost, végrendeletében azt állitja (58), anyja ismeretlen.
Valamiféle iskolákat végzett, mert fel van jegyezve róla, hogy „elabso Anno
ex Scholis exivit” (1770).
Házasságát körülbelül 1737-ben kötötte, mert 1838-ban „neo uxoratus”-nak
van emlitve (1770). – Felesége ismeretlen vezetéknevü Agápia, mert ﬁa a nagyprépost, végrendeletében anyját igy nevezi meg (58). –
A kezeim között levő okmányokban legelőször egy 1837/38. évi összeírásban
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szerepel, amelyben a taxalisták vannak összeírva nemesi adózás céljából. Szegény ember lehetett, mert 1. tehén, 1. süldő, 2. köblös buzaföld és 1. kaszásra való szénát termő
rét után vetették ki reá az adót, de ezeket áthuzva, odaírták: „Neo uxoratus elabso Anno
post Mortem parentis exivit” (1770), t.i. az újonnan házasodottak egy bizonyos időre
fel voltak mentve az adózás alól. Ebben az összeírásban még mint Ladislaus Kovács
iunior szerepel és volt még egy Ladislaus Kovács senior is; 1739-től azonban már
csak egy Ladislaus Kovács fordul elő. – 1739-ben anyagilag már jobban áll, mert – a
már előbb felsoroltakon kivül – volt 2. ökre és 3. köblös zab alá való földje. Itt van
feljegyezve róla, hogy „est assumptus pro Cantore G. Ritus” (1771), de ezt megelőzőleg egy 1738. szeptemberében összeállitott összeírásban is már mint kántor szerepel
(1769). – 1740-ben havonta 21. krajcár nemesi adót ﬁzetett (1772) – 1741-ben a nemesi felkelés alkalmával (insurrectio) tizet magával egy lovas katonát kellett kiállitania
(1773), és ezen lovas katona kiállitási költségének reá eső része 4. ﬂoren volt (1774),
azonkivül havi 21. krajcár volt a nemesi adója (1775). 1742-ben is szerepel a taxalisták
között mint nemes adózó (1776.) 1744-ben a vármegye nemeseit 8. osztályba osztották
s ekkor Kovács Basilius a 8-ik osztályba került és évi 9. rénesforint volt a nemesi adója
(1781). – 1748-ban ugyancsak 9. rénesforint a nemesi adója (1783), ellenben 1749-ben
már 18. rénesforintot vetettek ki reá (1784). 1756-ban ujból ugyanannyi volt reá kivetve, de kihuzták azzal a megjegyzéssel, hogy kántor (1787), ugy látszik ettől az időtől
kezdve a kántorok mentesitve lettek az adóﬁzetés alól. – 1782-ben állatállománya 2.
ökör, 1. tehén és 1. tinó (1797). – 1787-ben egy urbéri ki [pag. 163.] mutatásban szerepel, mint aki egy 1/8. rész jobbágytelket bérelt, de itt már egy ifjabb Kovács László is
fel van tüntetve (1799), akinek felesége Anna, gyermekei pedig János, Mihály, Tódor,
András és Mária (59). Ugyanez a helyzet 1787-ben is, de ez a kimutatás nincs kezeim
között, csak kijegyeztem annak idején a levéltárban dolgozva. Itt jegyzem meg, hogy a
jobbágytelket bérlő nemesek a földesúr részére éppen ugy voltak kötelesek a robotot és
adót ﬁzetni mint a jobbágyok; igy egy 1798 évi kimutatás szerint egy egész jobbágytelek Kispásztélyon kitett 2. pozsonyi mérőre való belsőséget, 24. hold szántóföldet és
12. kaszásra való rétet, amely után robotképen 52. igás- vagy 104. gyalognapszámot és
adóként 1. forintot, 1. öl tüzifát, 1. itce vajat, 2. kappant, 2. csirkét és 12. tojást kellett
ﬁzetni (1802). – Egy 1790. évi kimutatásban már csak egy Kovács Ladislaus szerepel
(1800), de ez minden valószinüség szerint a már feljebb emlitett László (59), tehát nem
azonos a mi Lászlónkkal. Ez áll az 1797. és 1798. évben szereplő Lászlóról is (1802,
1808) s igy a mi Lászlónk 1787-ben szerepel utóljára.
Ezek szerint tehát halála 1787–1790 között történt, minden valószinüség szerint Kispásztélyban.
Állására nézve kántor volt, legalább is mint ilyen emlittetik 1738 és 1756ban. Anyagilag elég gyengén volt szituálva és valószinüleg kántori jövedelme tette
lehetővé, hogy gyermekeit mind kiiskoláztatta. Keresztnevére vonatkozólag megállapitható, hogy 1739-ig Ladislaus, 1739–1782. Basilius és 1782–1787.-ig ismét
Ladislaus alakban használtatott a hivatalos kimutatásokban.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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109. Pásztélyi Lászlóné, Agápia. ( –1797)

Keresztneve ﬁának, a nagyprépostnak (keresztleveléből) végrendeletéből lett
megállapitva (58).
Megözvegyedett 1787–1790. között és valószinüleg nagyprépost ﬁa mellett
Ungváron élte le özvegyi éveit.
Meghalt Ungváron 1797. julius, 18-án és az ungvárceholnyai templom cintermében temették el (1034), amit ﬁa is emlit (58).

110. Remenyiczky János. ( –1795)

Valószinüleg János felsőhalasi (Ung vm.) pap ﬁa volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Ilona. Valószinüleg nemes származásu volt, mert abban az időben nemes
ember csak nemes családból nősült, az ellenkezője nagyon ritka eset volt és valóságosan morganatikus házasságnak számitott. Ezt látszik bizonyitani az is, hogy
leányai mind nemesekhez mentek férjhez, igy Mária mind [pag. 164.] szentapáti és
komoróci Dudinszky Andrásné, Erzsébet kispásztélyi Pásztélyi-Kovács Andrásné,
Zsuzsanna nemes Rubsy Jánosné és Borbála nemes Dolinay Józsefné. Nemességükre vonatkozólag kutatások is történtek Pásztélyi István barsvármegyei földbirtokos
részéről Ung vármegye levéltárában, igaz itt eredmény nélkül, de más vármegyékben járhatott az eredménnyel is (1916).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Iván-Vanyó-Tóth Borbálával
(1416, 1417, 1912).
Valószinüleg még nősülése előtt 11. évig katonáskodott, amint azt egyik ﬁa
(József) egy kérvényében emliti (1909), de felesége is megemlékezik erről egy kérvényében (1915)
1776 körül miskolci lakos volt (1417). Igaz ugyan, hogy ezen íraton keltezés
nincs, de megállapitásom szerint feltétlenül 1776. előttről való. Bizonyitom azzal,
hogy Remeniczky János és felesége 1786-ban egy, a püspökséghez írt beadványukban emlitik, hogy Mária nevű leányuk már 10. éve van férjnél (1416); tehát 1776ban már férjnél volt, itt pedig még mint leány szerepel. Azonkivül legkisebb leányuk
Julianna, aki 1801.-ben ment férjhez, itt még nem szerepel.
Foglalkozására nézve kovács mester volt (1910). Miskolcon az elsőosztályu
lakosokhoz tartozott, tehát azokhoz, akik háztulajdonosok voltak és másképen is biztos alapokon állottak (domiciliator et aliquid stabile habentium). Volt háza, szöllője,
magtára vagy borpincéje (cellarium) (1417).
1786-ban már mint ungvári lakos szerepel, mert ekkor írja Ungvárról keltezve
fentidézett beadványát a püspökséghez (1416.) Azonkivül ő maga 1786, 1787, 1788,
1789, 1790, 1792, 1793. és feleségével együtt 1788, 1789 és 1794-ben mint keresztszülők szerepelnek, de gyermekeik is, igy Zsuzsanna 1787, József 1787, 1788, 1789
és 1799, Mihály 1789, 1791 és 1802-ben szintén keresztszülőkként szerepelnek az
ungvári anyakönyvben. Esketési tanuként szerepel 1787.-ben valami sóhivatalnoknak, 1788, 1789, 1790 és 1791-ben is ilyen minőségben fordul elő. (az adatok az
ungvár-ceholnyai anyakönyvből vannak véve I. kötet 1766–1810). Ezen adatokból
körülbelül igy lehetne rokonstruálni a dolgot, hogy 1786-ig Miskolcon és 1786-tól
Ungváron lakott. 1792-ben Ungvár városában lévő háztelkét a vármegye a megye- 158 -

háza épitésére ki akarta sajátitani, jobban mondva kiszemelte arra a célra, de még
1804-ben is folyik erről a levelezés (1911). Máskülönben háza Ungváron az akkori
Dombalja utcában volt (1913).
Meghalt Ungváron 1795-ben. Következtetésem azon alapszik, hogy 1794 november, 28-án a vármegyei gyülés tárgyalta egy kérvényét, amelyben ﬁai katonaságtóli felmentését kéri; a tárgyalási jegyzőkönyvből világos, hogy a kérvényező ő
maga, de mire a vármegye a kérvényt a határozat alapján a királyi helytartótanácshoz
felterjeszti, már Remeniczki János özvegyéről ír (1910). Azonkivül Ungvár városának 1795/1796 évi adókivetési kimutatásában még ő szerepel, a továbbiakban azonban már özvegye (1913).
Aláírását lásd 1416, 1910. sz. mellékleteken.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 165.]

111. Remeniczky Jánosné,
Iván-Vanyó-Tóth Borbála. (1744–1804)

Született ismeretlen helyen körülbelül 1744-ben (1563) ismeretlen szülőktől.
Vezetékneve mindhárom alakban szerepel külön-külön, de nem egyszerre. Igy Iván
név alatt egy kimutatásban (1417), Vanyó név alatt tulajdon férje emliti (1416) és
Tóth név alatt ő maga írja alá magát egy kérvényen, amelyben Mihály ﬁának a katonaságtól való elbocsátását kéri (1912). Apja valószinüleg tót (szlovák) származásu
Iván keresztnevü egyén volt és mivel a tótok az Ivánt Ványónak becézik, innen származhatik hármasnevüsége is.
Megözvegyedett 1795-ben. Mint özvegy Ungváron tartózkodott, ahol egy
500. forintot érő háza volt (1912, 1915), de ezenkivül sem ingó, sem ingatlan vagyonnal nem rendelkezett, amint azt maga mondja egy kérvényében, amelyben a reá
kivetett adó törlését és elengedését kéri (1915). Házát katonai elszállásolásoknál is
igénybe vették, igy 1797-ben is egy közkatona volt nála elszállásolva (1917). Szállásadással tengette életét, igy az 1803/04. tanévben egy extraneus teológus volt nála
szálláson, akiért az egyházmegyétől 7. forintot kapott (179). János ﬁa után, aki 1797ben a francia háborúban mint huszárhadnagy elesett, örökölt is 160. forintot, de azt
is csak 1800-ban kapta meg (1908).
Meghalt Ungváron 1804. március, 4.-én (1563).

112. bilkei Gorzó Jakab (1728–1817)

Született Bilkén 1728-ban, ugyanis 1814-ben egy tanukihallgatás alkalmával,
amikor 86. évesnek mondotta magát azt jegyezték fel „mely esztendei számát onnét
tudja, hogy irásban vagyon nálla fel jegyezve, hogy 1728-ik eszt. született” (1918).
Apja teljes bizonyossággal János volt, bizonyitékképen lásd 5., 7, 1930, 1931. sz.
mellékleteket. Anyja pedig Bokor Erzsébet (2466, 2467)
Bár iskolai végzettségére vonatkozólag nincsenek adataim, de olyan állást viselt, amely még abban a korban is bizonyos végzettséget kivánt, t.i. vármegyei esküdt
volt. (180).
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Házasságának helyét és idejét sem tudom, de első feleségének neve (181,
183). Szidlár Mária volt (1922).
Közéleti müködéséről 1760.-ig semmit nem tudok, amikor a felvidéki járás
esküdttévé lett megválasztva (1919); 1761-ben (1920) és 1762-ben is ebben a minőségben szerepelt (IV - 189) és 1768-ban már vármegyei rendes esküdt volt (ordinarius jurassor) (1921).
Anyagi helyzetére vonatkozólag megállapitható, hogy nem tartozott a gazdagabb Gorzók közé, mert 1802-ben, amikor bizonyos kártétel miatt biróság elé
idézteti Gorzó Imre, Ádám és Józsefet, szegénységére való hivatkozással ingyen
ügyvédet kér kirendelni részére és ekkor állapitották meg, hogy annyira szegény,
hogy azon telkén kivül, amelyen lakik, semmi egyebe nincsen (1928); igaz, akkor
[pag. 166.] már gyermekeinek kiadta részüket. Időrendben a következő anyagi természetü ügyeiről állanak rendelkezésemre adatok: 1763.-ban apjával egyetemben
egy malom épitéséhez fogott (1931) és amikor Lipcsey Sándor több Gorzóval protestálnak ezen malom épitési terve ellen, ugy a maga, mint apja és testvérei nevében is ellenprotestációt adott be a vármegyénél (1924). 1768-ban egy ismeretlen ügyből kifolyólag beadott protestációját kéri írásban kiadni és közhirré tenni
(1925) – 1774-ben mint lukovai birtokos egy határkiigazitásnál szerepel (Lehoczky
III – 401). – 1783-ban több unokatestvérével egyetemben protestált Lipcsey Sándor
ellen, aki minden alap nélkül jogot formált magának és leszármazottainak a bilkei
uradalmi erdőhöz (1926). – 1794-ben mint örökös földesúr többekkel egyetemben
rákóci birtokából egy földet adományozott a rákóci görögkatolikus egyháznak és
megerősitette elődeinek az egyháznak adott szabad korcsmáltatási jogát (8.) – Bilkey Miklósban a Bilkey család ﬁágon kihalt s igy a Bilkey vagyon a királyra, jobban
mondva a ﬁscusra szállott. Ferenc király 1802-ben a Bilkey vagyont Bartoﬀy András
testőrhadnagynak adományozta. Ezen adományozás ellen a Gorzó és Lipcsey család
protestált azt bizonyitva, hogy valamikor a Bilkey, Gorzó és Lipcsey család egy volt
s igy a Bilkey család nem halt ki s a vagyon nem szállhatott a királyra, még kevésbbé volt adományozható Bartoﬀynak. A protestálók között szerepel Gorzó Jakab is
(1927). – 1802-ben panasszal élt Gorzó András ellen, aki tőle bizonyos tölgykarókat
lopott el (1929) – 1812-ben Bilkén a „Zákutyáná” nevü dülőben földje volt (1024).
(182) – Mivel a verekedések legtöbbnyire a birtoküggyel vannak összeköttetésben,
itt jegyzem fel, hogy 1764-ben többekkel együtt Gorzó Jakab is a megyéhez fordul
elégtételért Lipcsey Sándor által való megverettetéséért (1932).
A nemesi felkelés (insurrectio) fenntartásához pótlékképen 1797-ben 40. krajcárral járult hozzá (1933). – 1804-ben behajtották rajta azt az 50. krajcárt, amellyel
még hátralékban volt (1934). – Az 1807. évi nemesi felkeléshez való hozzájárulása
12. rénes forint volt (1827, 1828). – 1809-ben adakozó kedvében lehetett, mert bár
6. rénes forint volt a reá eső rész, ő 10. rénes forintot ajánlott fel (1812, 1829) –
1811-ben „concurrentionalis summa” fejében 27. forint volt reá kivetve (1935). Még
1813-ban is szerepel és 4. forinttal járult hozzá a nemesi felkeléshez (1813, 1823,
1871). – 1784-ben, nem tudom milyen céllal, összeírták a nemeseknél levő fegyvereket és akkor az ő birtokában volt 1. lándzsa, 1. puska és 2. revolver (1936).
Halálának helye Bilke, de ideje ismeretlen. Utoljára 1817. augusztus 16-án sze- 160 -

repel sajátkezü aláírásával mint tanu, de 1821. szeptember 6-án már nem élhetett, mert
tanutársainak tanuvallomását akkor hitelesitették, ahol ő már nem szerepel (1937.)
Aláirását a 8. és 1937, az általa használt pecsét lenyomatát pedig a 8. sz. mellékleteken.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt. 2480
[pag. 167.]

113./b. (183) Gorzó Jakabné, Szidlár Mária. ( )

Neve „Maria Szidlár Jacobi Gorzó Conthoralis” egy 1800-ból származó íratban fordul elő, amelyben panasszal fordul a megyéhez, mert Zékány Páltól 5. forintért kibérelt egy szántóföldet, amelyet azonban Zékány elzálogositott egy másik
egyénnek (1922). (184) – 1802-ben férje fordul a megyéhez elégtételt kérve felesége
részére, akit Gorzó Imre sulyosan megvert egy kukorica földön (1938). Ezeken kivül
csupán annyit tudok még, hogy bilkei nemes családból származik.

114. Bradács András. (1747–1778)

Született circa 1747-ben Kamjonkán vagy Litmanován (Szepes vm.), ahol
apja Simon utmester volt. Anyja Viszloczky Katalin. Kétségtelen ugyanis, hogy a
két Bradács püspök testvér volt és hogy ezek szülei: Simon és Viszloczky Katalin. A
mi Andrásunk pedig a két püspök ﬁvére volt, ez kétségtelen az 1003, 1147, de különösen az 1292, 1291 és 111. sz. mellékletekből.
Az akkori időknek megfelelő gimnáziumi V–VI. osztályt, az ugynevezett rhetorikát 1765-ben Kassán fejezte be és valószinüleg az alsóbb osztályokat is ott végezte. 1765ben válaszuton állott az apja, hová adja további tanulmányai végzésére, Nagyszombatba
e vagy a premislei püspökhöz Septiczkyhez, aki vele jó viszonyban volt és kérte is ﬁát.
Erre vonatkozólag kért tanácsot és utbaigazitást a munkácsi püspöktől (1292).
Házasságát valószinüleg Bilkén (Bereg vm.) kötötte 1772. előtt bilkei Lipcsey
Évával, Péter leányával. Azért 1772. előtt, mert ﬁa János már 1772. november, 23-án
megszületett Munkácson. –
Ordinálódott 1773. augusztus 17.-én Bacsinszky András püspök által (170 és XV
– 139. sorszám).
Müködött mint görögkatolikus lelkész 1773–1775. Oroszvégen (Bereg vm.)
(170) és 1775–1778. Bilkén (Bereg vm.) (185).
Meghalt Bilkén 1778-ban, mert felesége 1790-ben azt írja, hogy egy évtized
óta özvegy (113) és egy 1780-ból származó íratban felesége már mint özvegy emlittetik (1940), de utódja, Kovordányi András 1790-ben pontosan mondja, hogy 12. éve
jött Bilkére (113). Az anyakönyvből halálának ideje azért nem állapitható meg, mert
csak 1783-tól kezdődőleg vannak meg.
A család nemes család, mert ﬁvére Mihály teológusi információjában az áll
„Nobilis” (171), azonkivül ﬁánál Jánosnál az ungvári gimnázisták névsorában ki van
téve, hogy „Nobilis” (1907) és végül Gorzó Bertalan: „Szatmárvármegye nemes családjaihoz Pótkötet” című művében Szatmárvármegye levéltárában feltalálható címeres pecsétek jegyzékében a 64. oldalon a Bradáts címert is emliti, amely feltalálható
Fasc. 32. actor. 3. 1807. nobilit. alatt. (189, 257).
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[pag. 168.] A Bradácsok által használt pecsét lenyomatát lásd 172. sz. alatt és
az általa használtat, valamint aláirását lásd az 1291. sz. mellékleten. –
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

115.) Bradács Andrásné, Lipcsei Éva. (1743–1829)

Született Bilkén 1743-ban, mert halotti anyakönyvi bejegyzése szerint 1829ben 86. éves volt (1026). Apja Péter volt (5), anyja neve ismeretlen.
Első házasságát valószinüleg Bilkén kötötte 1772. előtt Bradács András végzett görögkatolikus teológussal.
Megözvegyedett 1778-ban. Mint özvegy 1778–1790. Bilkén családi nemes
birtokán élt 5. árvájával (113). – 1780-ban panaszt emel a vármegyénél, hogy két
ﬁvére egy általa hozományba kapott jobbágytelkét erőszakkal elfoglalták (1940).
Másodszor 1790-ben ment férjhez bilkei Gorzó Gergelyhez, ugyancsak özvegy emberhez, aki annak idején a bilkei nemesek hadnagya volt, akivel azonban
másodfoku sógorságban voltak (ennek első felesége Bodó Rozália rokonságban volt
Lipcsei Évával), amely házassági akadály alól dispenzációt kaptak a római Szentszéktől (113).
Másodszor is megözvegyedett 1803-ban, mert maga írja, hogy 13. évig élt második férjével, de gyermekei is írják, hogy „Édes Atyánk ez előtt 3. hetekkel meghalálozván”, sajnos ez nincs általuk keltezve, de a megyei gyülés 1803. okt. 10-én tárgyalta
ezen kérvényüket. Mostoha gyermekei rögtön apjuk halála után 1803-ban megkezdték
az akciót ellene, még csak a már bevetett földek haszonélvezetétől is meg akarták fosztani. Végül is 1804-ben egyezséggel végződött közöttük az ügy (1941).
1822-ben a fennálló törvények értelmében kéri egyik jobbágyát az adóöszszeírásból kihagyni, ezt azonban megtagadják tőle azon címen, hogy Beregvármegyében csak 7. jobbágya van a törvénykövetelte 10. helyett (1825). – 1826-ban ezen
kérését ujból megismétli, adómentesiteni kéri egyik jobbágyát mint kifutót és mivel
megállapitották, hogy 11. jobbágytelke van, kérését teljesitették (1942)
Ami a nemesi felkelést (insurrectio) illeti, második férje életében, 1797-ben
az első osztályba voltak sorozva és 6. forint 40. krajcárt (1946), majd 40. krajcár pótdíjat (1933) vetettek ki reájuk a nemesi felkelő sereg eltartási költségeinek fedezésére, azonkivül Gorzó Pállal egyetemben egy felkelő lovas nemest voltak kötelesek
kiállitani (1945). Az 1807. évi felkelésnél már mint özvegy a negyedik „szakaszba”
volt beosztva (1863) és 3. forint 40. krajcár fenntartási költséggel kellett hozzájárulnia (1827, 1828) – Az 1809. évi felkelésnél szintén a 4-ik szakaszba volt beosztva
(1864) és vejével együtt egy fél gyalogos felkelőnek a kiállitását vetették ki reá
(168.o) (1812) és önszántából 37. forintot ajánlott fel erre a célra (1829). – 1811-ben
a „concurrentionalis summa”-ja 7. forint. 45. krajcár volt (1935) és végül 1813-ban
hadisegitség cimén 38. [pag. 169.] krajcárt vetettek ki reá (1823).
Érezvén halálát, két hónappal halála előtt megírta végrendeletét, amelynek
azonban csak töredéke van birtokomban (1816) (később megszereztem az egész
végrendelet másolatát (2524 sz.).) amely végrendelete ellen Mihály ﬁa fellebezést
adott be a megyéhez (1944).
Meghalt Bilkén 1829. április 27. végelgyengülésben (1026).
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116.) bilkei Gorzó János. (1750–1813)

Született Bilkén 1750-ben, mert 1809-ben 59. évesnek mondatik (1812). Apja
Tamás volt (5), anyja pedig ismeretlen keresztnevü Zatskó leány (2014).
Iskolai végzettségére vonatkozólag adataim nincsenek, de tény az, hogy szolgabiró is volt (judlium, „judex nobilium” nemes biró = szolgabiró), t.i. 1807-ben a
Lipcsey és Gorzó familia, mint „Nemes Biró” ellen több pontból álló panaszt adtak
be a vármegyéhez (1948). Jogvégzettségére látszik mutatni az is, hogy 1782-ben a
derzsi pap, Büdi László őt hatalmazza fel peres ügyeinek vezetésére (1967). Van
ugyan egy Gorzó János, aki 1767-ben az egri érseki jogakadémián tanult (1947),
aki koránál fogva lehetne a mi Jánosunk is, de ezt kétségessé teszi az a körülmény,
hogy a mi Jánosunkkal egyidőben és parallel szerepel egy másik Gorzó János is, aki
„ﬁscalis” melléknévvel lett ellátva, igy 1803-ban ezt a ﬁscalis Jánost a mi Jánosunk
feljelenti a püspöknek, mivel Kovordányi András papot ugy megverte, hogy „akik
látták és össze verett és rontott testet … iszanyodttak rajta” (1425), továbba az 1949.
sz. íratban is parallel szerepelnek. Megállapitásom szerint ez a ﬁscalis János édes
unokatestvére és Simon ﬁa volt.
1768-ban ünnepélyesen eljegyezte magának Bárány Annát, János nagyrákóci
pap leányát. Mivel ezen ünnepélyes aktus után egy cigányasszonnyal in ﬂagranti
tetten érték, amiből közbotrány keletkezett, menyasszonya kéri a püspöki konzisztoriumot eljegyzését felbontani, amely kérését teljesitették és eljegyzésüket 1769
II/25. felbontották (1421).
Házasságát ismeretlen helyen és időben, de minden esetre 1769 után kötötte
nemes Kanisztos Ilonával. (1826, 1958).
Közéleti müködéséről, a már előbb emlitett szolgabirói tisztségén kivül csupán annyit tudok, amit Lehoczky ír róla, t.i., hogy a XVIII. szd. végefelé elhatároztatott a Borzsova folyó szabályozása és „e munka felügyelőjéül Gorzó Tamás ﬁa János
neveztetett ki, ki tisztében erélyesen eljárván, ez által a két Rosztokaiak haragját
annyira magára zuditá, hogy a szabályozást rossz szemmel néző lakosok tettleg ellenszegültek, Gorzót elfogták s egy fából rótt tyukólba zárták, hol őt a felbőszült aszszonyok piszkafával szurkálták, mig ki nem szabadittatott s a vétkesek a helyszinén
példásan megfenyittettek” (III. köt. 680. old). – Ezen kivül a bilkei nemesi uradalom
erdőbiróságát is viselte; mint ilyen emlittetik 1783 és 1802-ben (1950, 1951).
Anyagi természetü ügyeire vonatkozólag időrendben az alábbi adatokkal rendelkezem: 1780-ban Jurkánics Mihály emel panaszt ellene, szénájának erőszakos
elvitele miatt (1940). – 1782-ben protes [pag. 170.] tációt jelentett be a megyéhez,
mivel osztályos atyaﬁának Gorzó Lukács Ferenc ﬁának ﬁu örökös nélküli elhalálozása után, annak özvegye, Vaszkó Ilona, elhalt férjének vagyonát prédálja (1967). –
1783-ban több atyaﬁával egyetemben protestál Lipcsey Sándornak a Gorzókat illető
erdőben való részesedése ellen (1926). – 1783-ban az ügyészség emel vádat ellene és
társai ellen 2. gyermek eltemetése és általában a temető megszentségtelenitése miatt
(1949). – 1783-ban Lipcsey Sándor és 1785-ben a Gorzó család az erdőbiróságtól
való megfosztását kéri, több visszaéléssel vádolva (1950), ez azonban valószinüleg
sikertelen volt, mert még 1802-ben is erdőbiróként szerepel (1951). (187). – 1784ben Bartóﬀy Andrástól egy földet erőszakkal elvett, amelyet 1807-ig használt is, t.i.
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gazdája csak akkor perelte be amiatt (1977). – 1785-ben ujból az ügyészség emel vádat ellene, birósági itélet végrehajtásának meggátlása miatt (1952). – 1787-ben egy
bilkei telkét elzálogositotta gróf Károlyinak, amelyet az utódok kiváltani óhajtván,
1838-ban perre került a dolog, de a pert visszavonták (1961). – 1788-ban Kodra Imre
emel vádat ellene bizonyos jogtalanságok miatt (1953). – Egy 1790. évi összeírásban
mint földesúr szerepel (1954). – 1791-ben Gorzó Anna panaszkodott ellene egy bizonyos föld erőszakos elvétele miatt (1955). – Ugyanazon évben Rákóc és Alsósárad
határán egy határvillongásból kifolyólag az utakat elcsávázták és a hídakat széthányatták és amikor az ezt cselekvőket felelősségre vonták, ő és Gorzó Gergely saját
aláírásukkal bizonyitották, hogy az ő parancsukra cselekedték jobbágyaik azt (2009).
– 1792-ben egy meg nem nevezett ügyben Kalós Dénest meghatalmazta ügyének képviseletére, 1794-ben pedig Pogány Ádámot (1956). – 1792-ben Jurkánics Mihály kéri
a vármegyét, egy általa elfoglalt föld visszavételét elrendelni (1957). – 1795-ben a
dolhai vásáron vett a lipcsei paptól, Soltész Antaltól egy lovat, amelyre csak felpénzt
adott; valószinüleg idejére nem ﬁzette ki a ló árát s a pap a lovat távollétében visszahajtatta; ebben az ügyben fordult a püspökhöz (1422). – 1796-ban kivizsgálást kért a
szajkófalvi pap, Zsiga Bazil ellen (1424). – 1800-ban egy jobbágytelkét jobbágyostól
együtt elzálogositotta Rátonyi Gábornak. Az utódok 1838-ban vissza akarták váltani,
perre került az ügy, de befejezetlen maradt az 1848 évi szabadságharc közbejötte miatt (1958). (186). – 1802-ben későbbi násza, Gorzó János Jakabé kérte a vármegyét,
hogy helyezze vissza egy írtásföldje használatába, amelyet erőszakkal foglalt el tőle
(1821) – 1803-ban Bartóﬀy András pert inditott ellene, mert egyik jobbágyának kukorica termését kitörette (1959). – 1804-ben Ilosvay János egy zálogos pert inditott
ellene (1960). – 1805-ben Ilosvay Sámuel az Ilosvay család nevében protestált egy ellenállási ügyéből kifolyólag (1826) – Egy 1838. évi perből kifolyólag emlités van téve
arról, hogy Szajkófalván, mint földesúrnak joga volt írtásföldeket is szerezni (1962).
– 1807-ben egy telkét elzálogositotta Ilosvay Györgynek, amely tette ellen Károly ﬁa
1839-ben protestációt adott be a megyéhez (1964). –
Lipcsey Sándor 1780-ban becsületsértési pert inditott ellene (1965). – 1782ben feljelentette Csirszky dubrókai kántort okírathamisitásért (1966). – 1786-ban
az ügyészség istenkáromlásért inditott ellene eljárást (1968). – 1790-ben leányának
Magdolnának, Longer Jánostól [pag. 171.] való elválasztása ügyében fordult a püspökséghez (1423), és veje, Longer János a megyéhez fordult részben ugyanezen
ügyben, de elégtételt is kért apósa és anyósa általi megveretéséért (1969). – 1791ben Lipcsey János özvegye, Ilosvay Mária kérte a vármegyénél felelősségre vonását,
mert Ferenc ﬁát a nyilt uton megtámadta, üstökénél fogva földre teperte és veréssel fenyegette (1970) – 1796-ban ﬁa továbbtanittatása érdekében kérte a vármegye
közbenjárását, valamilyen állami stipendium megszerzése végett (1971). – 1800ban Polyánkai Demeter hatalmaskodásért jelentette fel a megyénél (1972). – 1799ben több oldalról feljelentették, hogy a kóbor cigányokat a maga kuriáján nemcsak
megtüri, de pártfogolja is, s igy az általuk véghezvitt lopások miatt nem is merik
őket felelősségre vonni; a vármegye közbelépett és elrendelte a cigányok kitiltását
kuriájából, aminek ő ellenszegült. Az ügyészség emiatt vádat emelt ellene, 4. havi
börtönbüntetésre itélték, amit ő megfellebezett (1973). – 1805-ben keresetet adott be
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a megyéhez Gorzó János Simon ﬁa ellen becsületsértésért (1974). – 1807-ben Dobra
Ádámné pert inditott ellene megveretése miatt, amely per megegyezéssel végződött
közöttük (1975). –
A különböző években történt nemesi felkelésekhez (insurrectio) mint nemes
ember, ő is hozzájárult. Az 1797. évi felkelés idején Kodra Imre és Lipcsey Ferenccel kiállitották maguk helyett Géressy Jánost, akit teljesen felszereltek (1945, 1976)
és mint pótlékot ﬁzetett még 40. krajcárt (1933), máskülönben a második „szakaszba” volt sorolva és 4. forintot vetettek ki reá (1946). – Az 1807. évi felkelésnél a 3.
„szakaszba” volt beosztva (1863) és családjából ﬁa Simon személyesen vett részt
a felkelésben, azonban a költségek fedezésére 11. forintot ﬁzetett (1827, 1828) és
segedelem címén még 5. forintot (1978). – 1809-ben a 3. „szakasz”-ba osztották be
(1864) és mivel ﬁa Simon személyesen vett részt a felkelésben semmit nem vetettek
ki reá (1829), de ő önszántából 37. forintot ﬁzetett (1812). – 1811-ben „concurrentionalis summa”-ba ﬁzetett 25. forintott (1935). – 1812-ben a hozzájárulást 2. jobbágy-,
2. zsellér- és 1. pusztán álló telek után vetették ki reá (1871). – 1813-ban hadisegedelem címén bilkei birtoka után 38. krajcárral terhelték meg (1823), de a felkelési
listán már nem szerepel, valószinüleg Simon ﬁa mellett volt (1813). – Itt jegyzem
meg, hogy 1784-ben, amikor a fegyvereket írták össze, az ő birtokában 3 puska és 2
pisztoly volt (1936.)
Az ő korában több János is szerepel, akikről határozottan megállapitani nem
lehet, azonosak e a mi Jánosunkkal vagy sem; ezeket lásd az 1940, 1978–1984.-ig
számok alatt.
Halálának ideje ismeretlen, de 1813-ban még élt.
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd az 1423. számu mellékleten
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt és 2480.

117.) Gorzó Jánosné, Kanisztos Ilona. (1760–1806)

Nevén kivül csupán az ismeretes, hogy nemes szülők gyermeke volt, mert a kezeim között levő okmányokban csupán kétszer szerepel névleg és mindkét esetben ki
van téve, hogy nemes Kanisztos Ilona. (1826, 1958). (188). – Utoljára 1806-ban van róla
emlités (1826). – [pag. 172.] A Kanisztosok Ugocsamegyeik voltak és pedig Heténybe valók, mert az 1770-es években ott szerepelnek a nemes Kanisztosok (2208). Szabó
István „Ugocsa vármegye” című művében szintén Hetényben emliti 1775-ben nemes
birtokosként Kanisztos Györgyöt, akinek ott 9. jobbágya volt (167 és 371. oldal). –

bilkei Lipcsey-ek általában.
Petrovay György a „Turul” címü folyóíratban „A bilkei Lipcsey család” cím
alatt (XII. évfolyam. 1894. év 105 – és 163–172. old.) részletesen foglalkozik e
család történetével. Itt van szó a család címeréről is (IV. sz. melléklet). A család őskorára, valamint a szinte mesébe illő családi hagyományra vonatkozó dolgokat szintén Petrovay foglalta össze a Turul folyóíratban (XI. évf. 1893. év. 71–77. old.). –
Ezen kivül a Lipcsey családra vonatkozólag találhatók adatok még: „Károlyi
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család oklevéltára” III.-kötet 260. old. és Gorzó Bertalan: „Szatmárvármegye nemes
családjaihoz Pótkötet.” 70. oldalán írja hogy a Lipcsey de Bilke címer „kötet 57. irom.
6. 1847 nemesi” jelzés alatt található fel. – A Magyar Nemzeti Múzeum kézírattárában
a Lipcseyekre vonatkozó adatok „431. Oct. Lat.” jelzés alatt találhatók. (190).
A kezeim között levő okmányokban, Petrovaynál és Lehoczkynál, felmenőimet kivéve a következő Lipcseyekre vonatkozólag találhatók adatok. (időrendet
nem tartok, minden egyénnél először a két határévszám, amelyben emlitteknek és
zárójelben az okmányok száma, amelyekben szó van róla és Lehoczkynak kötet és
oldalszáma, ahol emliti).
II. György 1552, 1576 János IV. ﬁa fel. Viczmándy Potenciána. (2062, 2063,
2064, 2089, 2091, 2093 és L. III – 157, 158, 317, 766. old.), Bélay 171. old.,
2485, 2542 – 11. old., IV – 1, 3, 5, 8, 9. old.
II. Péter 1569, 1571. Miklós III. ﬁa. Felesége Gorzó Katalin, másut Bilkey
Katalin (2087, 2089, 2090, 2093 és L. III – 158. old), 2538, IV – 9, 13 (2x) old.
I. Imre 1570, 1586. Miklós III ﬁa (2064, 2088 és L. III – 158 (2x) old.), 2538
(2x), 2542 – 11. old., IV – 9, 13 (3x) old.
II. Ferenc 1570, 1596 János IX és Dolhay Zsóﬁa ﬁa. (2063, 2064, 2088, 2090,
2091, 2093 és L. III – 158. old.), Bélay 123, 147, 163, 171. L 538 (2x), 2542
– 11. old., III – 25. old., IV – 5, 9, 13 (5x), 14. old.
III. Miklós 1570, 1571. János IX és Dolhay Zsóﬁa ﬁa (2063, 2093 és L. III –
157, 318. old.) 2542 – 9. old., IV – 4, 9, 13. old. (Lásd I, IV. Miklós)
Elek 1570, 1571. Elek és Lipcsey Anna ﬁa (2063, 2092, 2093.), Bélay 171.
old., IV – 3 old.
I. Gáspár * 1535, 1596 de Mátyfalva. János IX és Dolhay Zsóﬁa ﬁa. Felesége
Palágyi Margit 1578. (2063, 2064 és L. III – 158 (2x) old.), 2538, 2542 – 11.
old. IV – 9, 13(2x), 14 old.
Farkas 1570, 1576 István III. ﬁa (2064, 2092, 2093 és L. III – 158. old.) L.
III – 158, 2542 – 11. old., IV – 13 old
VIII. László * 1545, 1596. István III. ﬁa (2064, 2092, 2093 és L. III – 158.
old.), 2542 – 11. old., IV – 13. old.
Dániel 1570. (2092)
János 1600, 1631 (2036, 2094, 2095, 2096 és L. I – 388; III – 158. old), Bélay
171, 220 old.
IV. Miklós 1600, 1642. született 1576-ban (2036, 2054, 2060, 2085, 2094,
2096, 2097, 2098, 2099, 2103 és L I – 388 old), Bélay 171. old., 2186, IV –
163 old. L. III – 157, 138, 2538, 2542 – 9. old., (Lásd I, II, III Miklós)
I. Pál * 1581, 1634. György II és Viczmándy Potenciána ﬁa. (2037, 2054,
2066, 2095, 2096, 2097, 2102 és L. I – 388, III – 159, 240. old) IV – 5, 9, 10.
old., IV – 163. old.
János id. 1600, 1615 (2095, 2097 és L. I – 388, III – 158 old), Bélay 171, 220 old.
János ifj. 1600, 1615 (2095, 2097 és L. I – 388, III – 158. old.), Bélay 171, 220 old.
András 1611, 1626 (2032, 2033, 2037, 2038, 2041, 2046, 2085, 2095, 2096,
2097, 2098 és L. I – 388, III – 159. old.), Bélay 93, 94, 171, 183, 184, 220 old.
(Lásd II, III, IV. Andrást)
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V. Sandrinus 1596–1672, NN ﬁa, Gáspár unokája, felesége Bilkey Anna Bálint
Györgyé és Pogány Zsuzsanna leánya (2033, 2038, 2043, 2046, 2053, 2054,
2056, 2065, 2067, [pag. 173.] 2071, 2072, 2076, 2078, 2082, 2084, 2085,
2095, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2105 és L. I – 388, III – 160, 240,
707. old.), 2542 – 12 old., II – 29. old., IV – 9, 13 (5x), 14, 22, IV – 163. old.
György 1629, 1641. született 1604-ben. András és Olaszy Anna ﬁa (2485, 2057)
(2034, 2054, 2056, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2075, 2078, 2085,
2099, 2100, 2101, 2103 és L. I – 361, 367, 371, 388, III – 39, 159, 240 old)
I. Gábor 1629, 1631. Pál I ﬁa, megölték (2053 és L. III – 159, 849. old), 2542
– 12. old., IV – 5, 9, 10 (2x) old.
IV. György 1630, 1638. Pál I ﬁa, fel. Almássy Aﬀra 1668 él (2034, 2053,
2054, 2056, 2057, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2078, 2085, 2103 és L. I –
361, 371, 388, III – 39, 159, 240. old.), IV – 5, 9, 10(3x), 11(2x) old.
III. György 1630, 1660. János V ﬁa (2033, 2034, 2053, 2054, 2056, 2057,
2058, 2059, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2075, 2078, 2085, 2103 és
L. I – 361, 367, 371, 388, III – 39, 159, 240 old.) IV – 1, 10 (2x).
I. Miklós 1630, 1631. János V ﬁa, felesége Kisfaludy Katalin (2053, 2065,
2085) 2050, 2186, IV – 1, 3, 5, 10 old. Lásd II, III, IV Miklóst
II. András 1630, 1660. született 1604-ben (2032, 2033, 2038, 2041, 2046,
2053, 2065, 2085, 2103 és L. III – 159, 240 old.) János V ﬁa. Bélay 152 old.
(2x), 2542 – 11. old; IV – 1, 5, 10. old. (Lásd III és IV András)
VI. János 1631, 1669 Miklós I. és Kisfaludy Katalin ﬁa (2065), 2538, IV – 1,
5, 10, 11. old.
Ferenc 1631. felesége Benczy Krisztina (2065). és (L – III – 160 old) (Lásd
III. Ferenc)
Ferenc ifj. 1635, 1648. anyja Bixy Zsóﬁa, mostoha apja Pogány Menyhért.
(2038, 2067, 2081 és L. III – 160. old) (Lásd III. Ferenc)
I. Márton 1638, 1652 született 1612-ben 2059, 2066, IV – 13 old., IV – 163
old. (2071, 2078, 2079, 2103 és L. I – 388, III – 158. old)
IV. György ifj. Pál I. ﬁa. 1639, 1671. felesége Almásy Aﬀra Mihályé, másodszor Kóródy Ferenchez ment férjhez (2032, 2046, 2075, 2076, 2078, 2080,
2085, 2103)
Máté 1600, 1642. Lipcsei lakos, máramarosi szolgabiró, felesége Komlósy
Fruzsina (2060), Bélay 171 old., IV – 163 old, 2186.
V. László 1648, 1669, Gergely V és Pesthy Petronella ﬁa; fel. Bodonyi Anna.
(2032, 2033, 2038, 2046, 2105). IV – 164, 165 old.
I. Zsigmond 1633, 1651. Gergely III és Szuhay Anna ﬁa, + 1651. Bélay 93, 34
old., IV – 1, 6, 7, 8, 10, old. (2046, 2084 és L. III – 160 old.)
Mihály 1651, 1664. ungi ág, felesége Pesti Ubrizsi Petronella (2104, 1747).
András 1652, 1667. Péter ﬁa, Sándor, Gergely és Péter testvérei (2034, 2035,
2085, 2105) Bélay 152. old. (2x)
III. Mihály 1667, 1690. Péter VI és Dolhay Fruzsina ﬁa. I. fel. Pankotay Erzsébet (családfája IV – 169. old.) II. felesége Mokcsay Borbála (1993, 2021,
2022, 2023, 2024, 2025, 2029, 2030, 2031 és L. I – 388 old), 2137, 2104,
- 167 -

1747, IV – 164, 165, 167, 169. old., 2485,
György 1667, 1679. (1993)
Ferenc 1678, 1692. felesége Ráthonyi Erzsébet özv. Csaizer Istvánné (1993,
2029, 2044, 2106.) (Lásd III. Ferenc)
I. Ádám 1690 (1993)
László 1681, 1682, ungi ág. (2104)
II. Zsigmond *1652, 1718. István II. és Kállay Judit ﬁa (2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031), IV – 9, 11, 12 (2x), 22
Ambróz 1668, 1727. Péter VI és Dolhay Fruzsina ﬁa (2021, 2022, 2023, 2024,
2025, 2026, 2030, 2031.), 2485, III – 31, IV – 167, 169 old.
VII. János. 1665, 1702. István II és Kallay Judit ﬁa (2030, 2035), fel. Mokcsay
Borbála, 2538, III – 30, IV – 164, 165 old. IV – 9, 11 (2x), 12 (2x) old.
XII. János. 1689, 1669. Gergely VI és Báncsy Zsuzsa ﬁa. Ungi ág, felesége
Mokcsay Dorottya (Judit 2485), gyermekeik: Miklós (2485) Pál (2485) és
László (2485) (1751, 2104.), 2485, IV – 164, 165 old.
Imre. 1702, 1742. (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2031, 2107). (II és VI Imre)
Pál. 1706, 1765. ungi ág. (1755, 1773, 1774, 1778, 1781) (Lásd III. Pál.)
György. 1717, 1718. (2026.)
Mihály. 1710, 1719. ungi ág, felesége Kőrösy Helén 1710.özv. (1758), 2061.
Sándor XII. Pál ﬁa (2485) 1756, 1794. ungi ág, felesége Losonczy Julianna
(2002, 2015, 2064)
János, Pál ﬁa 1781, 1794. ungi ág. (2002, 2064), fel. Galgóczy Mária (2485)
Pál. 1771. (2015) (Lásd III, IV Pál)
Jónás. 1778 (1851)
III. Gábor 1684, 1740. Mihály III és Pankotay Erzsébet ﬁa, Péter unokája,
Mihály szépunokája, Barabásra költözött, felesége Morgay Judit, + Barabás
(1998, 2112) L. I – 388, 2485, IV – 167, 169, 170 old.)
II Imre. 1737, 1796 Gábor I és Morgay Judit ﬁa, fel. Zattler Katalin, II.
Alacskai Miklós Erzsébet, Tiszafüredre költözött. (1998, 2112.), 2485, IV –
167, 170 old.
Ádám. 1690, 1737 - -, fel. Farkas Erzsébet (2112)., 1990, 1993, 2485, IV –
168, 170 old.
XI. György. 1737, 1802 - -, felesége Gersenyi Krisztina,
L. III – 269 old., IV – 168, 170. old.
[pag. 174.] Zsigmond leánya, Füredre (Heves vm.) költözött (2110, 2112 és
L III – 269) 2485
Lajos. 1776, 1784. született 1736-ban, Sándor ﬁa Sámuel unokája (1936)
VIII. József 1779, 1821. György és Gerzsényi Krisztina ﬁa, Miszticén lakott.
vm. ügyész, követ. Felesége Somossy Zsuzsa (Julia). (1888, 1933, 1936,
1927, 1928, 1946, 1954, 1976, 1863, 1864, 2109, 2111, 2112. és L. I – 367,
372, 373, 388, II – 85.) 2485, IV – 168, 170 old.
II. Sámuel. 1790, 1803 György XI és Gerzsényi Krisztina ﬁa (2112), Fel. I.
Széky Klára, II. Pottornyay Lidia L. I – 388, 2485, IV – 168, 170 old.
Ferenc 1760, 1784. ifj. János ﬁa, született 1760-ban (1812, 1828, 1849, 1864,
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1871, 1927, 1933, 1936, 1945, 1946, 1954, 1976, 2030, 2110, 2114, 2116 és
L. I – 388, III – 401. old) (Lásd III, IV és VI. Ferenc)
IV. Ferenc id. csendbiztos. Péter VII ﬁa 1784, 1808. született 1744-ben, Miszticén lakott. (1828, 1841, 1854, 1863, 1864, 1927, 1933, 1936, 1946, 1954,
2111, 2115, 1844, 1992, 1993, 2106, 2110, 2158, 2239, 2485, IV – 167, 196.
old. és L. I – 388, L. III – 401. old). (Lásd III és VI Ferenc)
János 1797, 1832. Péter ﬁa, Miszticén lakott (1837, 1854, 1933), 2524.
Mihály 1808, 1832. felesége Zavagyák Zsóﬁa, Miszticén lakott. (1841,
1854, 2122)
VIII József 1811, 1824. felesége Somossy Zsuzsanna (1850, 2117, 2118,
2119, 2122 és L. II – 86. old, IV – 168, 170 old.)
Sándor 1823, 1837. Miszticén lakott (1837, 1854, 2123).
János 1823, 1837. Ferenc ﬁa, felesége Gorzó Anna, György és Bárány Anasztázia leánya (1837, 1854, 2121.), 2524.
XII. Péter 1832, 1837. Antal pap és Bárány Anna ﬁa. Miszticén lakott (1837,
1854), 2247, 2485.
József 1837. felesége Lipcsey Anna (1837).
A Lipcsén (Máramaros vm.) lakó Lipcseyekre vonatkozólag adatok találhatók az 1427. és 2014. sz. alatt és az ungiakra vonatkozólag 2061. sz. alatt.
Lehoczky ezeken kivül emliti még az 1300–1400-as évekből Karácsonyt és
ﬁait Szerecsenyt és Jánost, Gergely Jánosét, István Gergelyét és István 2. ﬁát
Mihályt és Lászlót (L. III - 157), Gedeont 1595-ben (L. III – 158, 766) Jánost
1552-ben (L. III – 240, 766), Szaniszlót 1456-ban (L. III – 659) és Jeremiást
1629-ben, akinek a felesége Vass Borbála volt, özvegy Hetei Andrásné.
A Lipcsey leányokat illetőleg, ezekről vannak adataim:
Zsuzsanna, János X. leánya, Gulácsy Kristófné 1609-ben, 1617-ben. 2037,
IV – 9, 13. old.
Klára, Borbély Andrásné 1632-ben
Zsuzsanna, Mihály II és Bilkey Katalin leánya, Urai Miklósné 1652-ben (L.
III – 160, 200, 400, 2032, 2485, IV – 167, 169 old.)
Borbála, Péter V és Bilkey Fruzsina leánya, Ignéczy Istvánné, ifj. Péter leánya, Dániel testvére 1672, 1713 leányuk Krisztina Ilosvay Bálintné. IV – 164,
165 old.
Borbála, Nagy Ferencné 1748-ban
Sára, Sárközy Miklósné 1748-ban
Éva, Angyalosy Ferencné 1748-ban
Erzsébet, Mihály III és Mokcsay Borbála leánya, Bégányi Andrásné 1709-ben
(1786), IV – 167, 169 old. (345).

118.) bilkei Lipcsey István. (1756–1797 előtt)

Született minden valószinüség szerint Bilkén 1756-ban, egy 1784-ből származó kimutatásban 28. évesnek van feltüntetve (1936). Apja János volt és ezt bizonyitja
a 5. sz. alatt levő dispenzáció megadásához csatolt leszármazási táblázat, a 7. sz.
alatt levő Beregvármegyéhez (csatolt) beadott ellentmondás és a IV. sz. 167. old.
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levő leszármazási táblázat. Anyja Ilosvay Mária volt, amint az a IV. sz. 167. old. közölt leszármazási táblán látható, de az unokák is őt emlitik nagyanyjukként az 1808.
évi osztozkodás alkalmával (1849).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte bilkei [pag. 175.] Lipcsey
Zsuzsannával, amint azt unokája Gorzó Ágnes, Gorzó Keresztelő Jánosné írja a vármegyéhez beadott ellentmondásában (7).
A kezeim között levő íratokban csupán kétszer van róla szó: 1784-ben, a nemesek birtokában levő fegyverek összeírásában van feljegyezve, hogy egy jó állapotban levő puskája van (1936) és 1808-ban, amikor leányai biróság utján kényszeritik nagybátyjukat Ferencet, a még nagyszüleiktől, Lipcsey János és Ilosvay Máriától
maradt és addig osztatlan birtok felosztására (1849).
Bár Petrovay azt írja, hogy „Istvánnak egyetlen leányát Ágnest, Gorzó Simon
vette nőül”, ez kétségtelenül tévedésen alapszik, mert Ágnesen kivül, aki előbb Buday Mihályné volt, volt még két leánya, Julianna, köpösdi Tolvaj Lajosné és Erzsébet, Subert Antalné (1849)
Halálának idejét még megközelitőleg sem lehet megállapitani, de az kétségtelen, hogy 1797.-ben már nem élt, mert az ezen évi nemesi felkelési hozzájárulás
kimutatásában már csak felesége szerepel (1976), tehát egész ﬁatalon halt meg.

119.) Lipcsey Istvánné,
Lipcsey Zsuzsanna. (1749–1826)

Születésének helye valószinüleg Bilke, 1749-ben, mert 1826-ban 77 éves korában halt meg. 191. Apja Sándor volt (1429). Anyja ismeretlen.
Férjét, Lipcsey Istvánt egész ﬁatalon vesztette el, mert az 1797. évi nemesi felkelés (insurrectio) terheit már ő viselte, amikor harmadmagával egy nemest, Popovics Lászlót teljes felszereléssel állitottak ki és ﬁzettek összesen 108. rénes forintot
(1976); sőt egy másik, ugyanazon évi kimutatásban, félreérthetetlenül özvegynek van
írva (1945). Jó anyagi helyzetére mutat az, hogy ezen insurrectio alkalmával az első
osztályuak közé volt beosztva, amely osztályba a 67. bilkei nemes közül csak 5.-en
szerepelnek (1946). – Az 1807. évi nemesi felkeléshez leányával, Ágnessel 10. rénes
forinttal járult hozzá (1828). 1809-ben ugyancsak Ágnes leányával egy fél gyalog katonát szerelt fel és önkéntesen 74. rénes forinttal járult hozzá a felkelés kiadásainak
fedezéséhez (1812, 1855, 1864). – 1811-ben 24. rénes forinttal járult hozzá (1935) és
végül 1812-ben is szerepel a nemesi felkeléshez hozzájáruló nemesek között (1871). –
Volt egy törvénytelen gyermeke is, Terézia, aki később Tóth Zsigmondné lett. Lipcsey Istvánnal kötött házassága előtt született-e vagy annak halála után, bizonytalan (7).
Halálának ideje ismeretlen, de 1812-ben még élt (1871). 191.

120.) komlósi Komlósy Lajos. (1757–1798)

Született Komlóson 1757-ben, mert 1784-ben 27. éves volt (1936). Apja
László, anyja pedig Ilosvay Julianna volt.
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte csepei Zoltán Klárával. –
Az 1797. évi nemesi felkelés (insurrectio) költségének fe [pag. 176.] dezésére
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az első osztályba osztották be és 6. rénes forintot vetettek ki reá (1946), de ugyanakkor negyedmagával Lánczy Lajos nemest állitotta ki maga helyett mint nemesi
felkelőt (1976). – 1789-ben a császári hadsereg fenntartására 4. pozsonyi mérő zabot
volt köteles beszállitani a közraktárba (2111). – 1784-ben, amikor a nemesek birtokában levő fegyvereket írták össze, volt egy-egy jó karban levő lándzsája és puskája,
valamint két jó pisztolya (1936). –
Anyagi természetü ügyei a következők: 1784-ben egy ismeretlen tárgyu peres
ügyben ügyvédet vallott (2160). – 1788-ban aláírásával kötelezi magát, hogy a falucskai görögkatolikus kántort földjárandóságában és írtásföldjeiben mint földesúr
háborgatni nem fogja (1206). – 1790-ben a földesúrak összeírásában ő is szerepel
(1954). – 1792-ben öccse Antal bejelenti, hogy azon zálogos szerződését, amelyet
mint árva kötött bátyával Lajossal, semmisnek nyilvánitja és protestált Lajosnak
Ilosvay Ferenccel kötött megegyezése ellen is (2165). – 1794-ben Antal katona öcscse panasszal él ellene, hogy távollétében jobbágyait elnyomja és kisajátitja (1956).
– 1796-ban Zsigmond bátyja egy malomügyből és uteltiltásért kivizsgálást kért ellene, viszont ő Zsigmond bátyját feljelentette egy írtásföld erőszakos elvétele miatt;
végül is Zsigmond bátyja a vármegyéhez fordult, hogy a köztük levő vitás ügyeket
vizsgálják ki (2113). – Még ugyanazon évben Hadzsega János kövesdi tanitó panaszszal élt ellene, mivel adómentes kántori földje után a kilencedet követeli tőle (2113).
Meghalt 1797. vagy 1798-ban, mert az 1797. évi nemesi felkelési lajstromokban még szerepel (1946, 1976), de 1798. junius 11-én Ilosvay Péter már özvegyétől
vett fel kölcsön 100. rénes forintot (2198). – p.76.)
Aláírását lásd 1206. sz. és az általa használt pecsét lenyomatát az 1207. sz.
mellékleten.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

121.) Komlósy Lajosné, Zoltán Klára. (

–1811)

Származására vonatkozólag semmi adat nem áll rendelkezésemre.
Megözvegyedett 1798-ban, tehát egész ﬁatalon, ugy 35. éves korában és három
kiskoru ﬁu árva felnevelése maradt reá, akik közül a legidősebb, Antal 13. éves volt.
A kezeim között levő íratokban időrendben a következő dolgok vannak róla
feljegyezve: 1798-ban Ilosvay Péternek kölcsön adott 100. rénes forintot, amelyet
csak unokái tudtak utódain behajtani (2198). – 1799-ben panasszal éltek ellene a
Komlósyak, mivel a közös erdő közepén két házat is épitett (2166). – 1802-ben
egy munkácsi zsidó kereskedő adósságának követelésével lépett fel ellene (2167).
– 1802-ben panasszal élt Komlósy Zsigmond és József ellen, akik erdőjogosultságából kizárták; ezen ügy még 1804-ben is folyamatban volt (2167). – 1803-ban a
Komlósy család azon követeléssel lépett fel ellene, hogy az általa felállitott malmot
helyezze át más helyre, mert jelen [pag. 177.] legi helyén sok kárt tesz földjeikben;
Komlósy Károly pedig azt kéri, hogy azon írtásföldeket, amelyeket többek között
ő is kiírtatott és jobbágyai között elosztott, téritsék vissza (2168). – 1803-ban mint
földesúr többekkel egyetemben a falucskai parókia részére örökösen átadott szántóföldeket és kaszálóréteket. (1207). – 1805-ben az erdőben épitett házát átszállittatta Komlós községbe (2170). – 1806-ban sógorának, Komlósy Antalnak utódok
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nélküli kimulása után, vagyonának felosztását kérte (2116). – 1806.-ban határvillongási pere volt sógorával Komlósy Zsigmonddal, amely kiegyezéssel végződött
(2173). – 1807-ben özvegy Komlósy Györgyné kérte birtokba való visszahelyezését
azon földjére vonatkozólag, amelynek birtoklásában ő és Antal ﬁa megháborgatták.
(1862). – 1808-ban sógora, Komlósy Zsigmond újból panasszal élt ellene, mivel egy
földjét erőszakkal birtokába vette (2174). – 1810-ben protestációt nyujtott be a megyéhez sógora, Komlósy Zsigmond abbeli cselekedete ellen, hogy a közös erdőből
írtás utján szaporitja földjeit (2177). – p.77.)
Bár özvegy volt, a nemesi felkelések (insurrectio) költségeinek fedezéséhez
neki is hozzá kellett járulnia, igy 1807-ben 60. rénes forintot vetettek ki reá és a 3.-ik
„szakaszba” osztották be (1827, 1828, 1863). – 1809-ben pedig a 2-ik „szakasz”-ba
volt beosztva és Antal ﬁával egyetemben 1. lóval, szerszámmal és mundérral volt
köteles hozzájárulni (1812, 1829, 1864).
Halálának ideje 1810 V/1. és 1811 XI/30. közötti időre esik, mert akkor még
protestációt nyujtott be a vármegyéhez (2177) és ekkor az insurrekcionális járulékot
Komlósy László ﬁzette be „néhai Komlósy Lajosné helyett (2179). –
Aláírását lásd az 1207 és 2173. sz. mellékleteken.

124.) komlósi Komlósy Zsigmond. (1750–1822)

Született Komlóson 1750-ben, mert 1809-ben 59 éves és 1813-ban 63. éves volt
(1812, 1813). Apja László volt (2163), anyja pedig Ilosvay Juliánna; ez bár határozottan sehol nincs leírva, de több körülmény mutat reá, igy, amikor apja, első feleségétől
született gyermekei között megosztja az anyai részt és ki is adja nekik, Zsigmond még
csak 11. éves volt s igy neki nem adhatta ki (2149); 1767-ben, amikor anyja visszaváltja az apja által elzálogositott szirmai vagyont, mint kiskorú és saját gyermekeinek
gyámja teszi ezt, ha pedig Zsigmond az első feleségtől származott volna, az ő nevében
külön, mint nem saját gyermeke nevében kellett volna ezt tennie (2210) és végül 1811ben Zsigmond mint idősebb atyaﬁ több Komlósy nevében bejelenti igényét Ilosvay
Péter örökségére (2117), aki neki anyai nagybátyja volt (2148). –
Iskolai végzettségére vonatkozólag bár nem rendelkezem adatokkal, az általa
viselt tisztségekből jogvégzettségre lehet következtetni.
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte csernelházi Csernel Évával
(2109). – p.78.)
Közéleti müködését egész ifjan, 21. éves korában, tehát 1771-ben kezdte el,
amikor ﬁzetés nélküli alesküdtnek lett kinevezve (2154). – 1782-ben a vármegyei
tisztújitó gyülésen a felvidéki járás ré [pag. 178.] széről alszolgabirónak volt jelölve,
de csak esküdtté választották meg (1979). – 1784-ben ezen esett újból megismétlődött (2159). – 1785-ben már a kaszonyi járás részéről jelölték az alszolgabiróságra,
de most sem őt választották meg (2161). – 1786-ban a felvidéki járásban esküdt volt
és megkapta a tiszteletbeli szolgabiró címet (2109). – 1792-ben táblabiróként emlittetik (2165) és mint ilyen szerepel 1807 és 1809-ben is (1864), téved tehát Lehoczky,
amikor művében azt emliti, hogy 1798-tól Beregvármegye táblabirája (I. köt. 387.
old). – Szolgabiróvá mikor lett megválasztva, adatok hiányában nem tudom megállapitani, de 1804-ben mint ilyen írja alá magát (1941). – 1798-tól a vármegye útfelvi- 172 -

gyázója volt, amely hivataláról 1810-ben, korára való hívatkozással lemondott, kérve, hogy helyette ﬁát Menyhértet nevezzék ki ezen tisztségre (2177); itt felsorolja,
hogy „az ifjui kornak tiz Esztendeit Eskütti hívatalnak viselésében, két Esztendőket
mint Szolgabiró a Német világban Eskütti ﬁzetéssel töltömmel el…” p.79.)
A nemesi felkelésekkel (insurrectio) összefüggésben az alábbiak vonatkoznak
reá: 1784-ben a Hora-Kloska féle oláh lázadás idején Bereg vármegye is kiállitott 1.
lovas és 1. gyalog bandériumot. A gyalog bandérium egyik főhadnagya volt Komlósy Zsigmond is (2158), amely esetet Lehoczky is emliti (I. köt. 255. old). Az 1797.
évi nemesi felkelés költségeinek fedezésére az első osztályba volt beosztva és 6.
rénes forintot vetettek ki reá (1946), de ezen kivül negyedmagával maga helyett
Lánczy Lajos nemest állitotta ki mint nemesi felkelőt. – 1807-ben 66. rénes forintban állapitották meg hozzájárulását és a 3-ik „szakasz”-ba osztották be (1827, 1828,
1863). – Mivel az 1809. évi felkelésben ﬁa Menyhért személyesen vett részt, pénzbeli hozzájárulást nem vetettek ki reá, bár a 2-ik „szakasz”-ba volt beosztva (1812,
1829, 1864). – Ezeken kivül 1789-ben a császári hadsereg fenntartására 1. pozsonyi
mérő buzát volt köteles beszállitani a közraktárba (2111) és 1813-ban hadisegély
cimén 13. rénes forintot ﬁzetett (1823).
Anyagi természetü ügyei a kezeim között levő íratok alapján időrendben
a következők: 1780-ban anyja ügyvédjének vallja s felhatalmazást ad neki peres
ügyeinek vezetésére (1965). – 1786-ban Hadzsega Lukács kövesdi pap beperelte
valami magtár miatt (998). – 1792-ben öccse Antal jogi képviselőjévé nevezteti ki
és ugyanazon évben Komlósy Mihálynak 1693-ban gróf Károlyi Sándor és felesége gróf Barkóczy Krisztina elleni perének íratait kéri kiadni (2165). 1794-ben
bizonytalan ügyből kifolyólag Lajos öccsével egyetemben Pogány Ádámot ügyvédének vallja (1956). – 1796-ban Lajos öccse ellen egy malomügyből és egy útnak
eltiltásából kifolyólag kivizsgálást kért; Lajos öccse pedig egy írtásföld erőszakos
elvétele és megszökött kocsisának pártfogásába vétele miatt tett feljelentést ellene
és más alkalommal kéri a vármegyét, hogy Lajos öccsével békés úton egyeztessék
ki (2113). – 1802-ben egy munkácsi zsidó kereskedő, mint hitelező követeléssel
lépett fel ellene és Lajos öccsének özvegye panasszal élt ellene, mert kizárta erdőjogosultságából (2167). – 1805-ben protestál ifj. Komlósy Zsigmond ellen a
Komlósy ﬁágat érdeklő vagyon felosztása miatt (2170). – 1806-ban erőszakoskodási pere volt ifj. Komlósy Zsigmond ellen, aki erőszakkal elfoglalta egy kaszáló
[pag. 179.] rétjét; a pert megnyerte és visszahelyezték a kaszáló birtoklásába
(2172). Ugyanazon évben határvillongási pere volt Lajos öccsének özvegyével,
amely békés megegyezéssel végződött közöttük. (2173). – 1808-ban panasszal
él sógornője, özv. Komlósy Lajosné ellen, aki erőszakkal elbirtokolta egy földjét
és kérte annak birtokába való visszahelyezését (2174). – 1810-ben ifj. Komlósy
Zsigmond törvénybe idézi bizonyos földfoglalás miatt (2176). – 1810-ben kérte a
Komlósy-családot érdeklő íratok kiadását a Hont vármegyében elhunyt Sarnóczay
ügyvéd hagyatékából (2176). – 1810-ben Lajos öccsének özvegye protestált az
ellen, hogy a közerdőből írtás utján szaporitja vagyonát, amely ellentmondásnak
ő is ellentmondott (2177). – 1811-ben ugy a maga, mint több Komlósy nevében
bejelentette igényét elhunyt anyai nagybátyja, Ilosvay Péter örökségében való ré- 173 -

szesedésére (2117). – 1812-ben László ﬁát meghatalmazta peres ügyeinek vezetésére (1866). – 1813-ban a Péchy László elleni perét kérte a király elé terjeszteni
(1868). – 1814-ben a Komlósyak nevében követelte a ﬁutód nélkül elhunyt Komlósy Ferenc vagyonának elosztását és a leányágnak abból való kizárását (2118).
– 1816-ban kérte a vármegyét, hogy a Komlós község határában ujonnan letelepedett egyéneket, akik ugy a vetésekben mint az erdőkben tetemes károkat okoznak, tiltsák ki a község határából (2119). – 1818-ban a Komlósy-család nevében
protestált a gróf Károlyi család azon cselekedete ellen, hogy a komlósi úradalom
területén levő birtokain némely jobbágytelkét több telekké osztja fel (2181). és
végül 1822-ben a gróf Károlyi családdal a nyíradonyi jószágra vonatkozó perében
ﬁait, Lászlót és Károlyt hatalmazza fel ügyeinek képviseletére (1870). –
Mint földesúr és patrónus, bár református volt, a görögkatolikus egyházzal
szemben nem volt szükkeblü, igy 1788-ban aláírásával erősiti, hogy a falucskai kántor által használt földeket és az általa tett írtásokat nem veszi el, sőt azoknak birtoklásában megerősiti (1206), majd többen földesúrak 1803-ban a falucskai parókia
földjeihez hozzáadtak 11. napi szántóföldet és 22. szekér szénát termő kaszálórétet
(1207). – De jobbágyainak is pártjára kelt, ha azokkal szemben igazságtalanok voltak, igy 1801-ben Tóth János kövesdi papnak megírta, hogy azon híveitől, akik terményben nem tudják ﬁzetni a párbért, a jogszokás alapján köteles pénzben elfogadni
azt (1208). – Egy 1790-ből származó és a földesúrakat feltüntető összeírásban az ő
neve is szerepel (1954). – Lehoczky emliti, hogy 1808-ig, amikor felépült Komlóson
a református templom, Komlósy Zsigmond házában voltak megtartva a református
istentiszteletek (III. köt. 369 old).
Vegyes természetü ügyei a következők: 1772-ben biróság elé állitották hatóság
elleni erőszakért, amit egy bünöző elfogásának meggátlásával követett el (2155). –
1781-ben Hadzsega Lukács falucskai papot, amikor az egy temetésen teljes papi ornátusban volt, pofon verte, megrugta, illetlen szavakkal illette azért, mert jobbágyainak Úrunk szineváltozása ünnepén megtiltotta földesúruk trágyájának kifuvarozását
(998). – 1796-ban Antal öccse és Károly unokaöccse részére, akik ugy a franciák,
mint a törökök elleni háborúban kitüntették magukat, a vármegye részéről protekciót kért a katonai hatóságoknál (2113). – 1810-ben kérte ifj. Komlósy Zsigmond,
Lajos és Dániel felelősségre vonását [pag. 180.] egy rab erőszakos kiszabaditásáért
(2176). – 1817-ben beperelte Komlósy Antalt kondásának megveréséért (1873. –
Halálának ideje ismeretlen, de 1822-ben még élt (1870).
Aláirását lásd az 1863, 1864, 1206, 1207, 1941, 2173 és 2177. számu és az
általa használt pecsét lenyomatát pedig az 1207 és 2173. sz. mellékleteken.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

125.) Komlósy Zsigmondné, Csernel Éva. ( )

Nevén kivül csak annyit tudok róla, hogy György leánya volt, és hogy 1786ban Kondor Baltazár beregszászi református pap 200. forintot követelt rajta adósság
cimén (2109).–
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A hetei Dancsok általában.
Mivel a Dancsoknak több ága van, előrebocsátom, hogy a mi águnk a „hetei”
Dancsok ágához tartozik.
A beregi és ungi, azaz „hetei” és „helmeci” ágak nemességük bizonyitásánál
külön-külön utakon jártak.
A „hetei” Dancsok nemességüket Nagy Lajos király és Erzsébet királyné adománylevelére hivatkozva, 1364-ből származtatják. Ezen adománylevél, bár 1816.ban már nem volt meg, de 1731-ben, amikor a nemességek felülvizsgálata el volt
rendelve, az akkor élő Dancsok azt felmutatták, amire hivatkozás is van az 1816-ban
Beregvármegye által kiadott „Nemességi bizonylat”-ban. Nagy kár, hogy az 1816ban élő Dancsok a geneológiai kimutatást csak az 1731-ben nemességüket bebizonyitot Dancsokig vezetik vissza, de lehetséges, hogy már ők sem tudták visszavezetni őseiket az adományt nyerő Dancshoz. A „hetei” Dancsoknak 1816-ban elismert
nemességükre vonatkozó íratokat lásd 2279. sz. alatt.
Az ungi, vagy „helmeci” ág saját leszármazását az Ulászló király által 1513ban Dancs Demeter de Kevecs-nek mocsármáli (Sáros vm.) adománylevelével próbálták bizonyitani. Tudomásom szerint ez nekik nem sikerült és megmaradtak a
kétséges (indubitarius) nemesek között. Az ungiak által összeszedett bizonyitékokat
lásd 2280. sz. alatt.
Külön fejezetet képez a munkácsi Dancsok esete. Ezek eleinte az ungi ágba
próbálták magukat bekapcsolni, majd a hetei ágba. A hetei ág nem volt hajlandó
őket elismerni, aminek következménye az lett, hogy a munkácsi ág megvádolta a
hetei ágat, hogy jogtalan úton megszerezték az ungi ág címeres nemes levelét és
annak alapján szerezték meg a nemességet. A vád alaptalanságát maga a vármegyei hatóság cáfolta meg. A végén 1826-ban a munkácsi ág [pag. 181.] már azzal
is megelégedett, hogy Ferdinánd királynak Lukai Péter és Dancs Dorottya részére
1656-ban kiadott armális levele alapján kérte kiadni a nemességről szóló bizonylatot. Miként fejeződött be az ügy, előttem ismeretlen. A munkácsi ág levelezését
lásd 2276. sz. alatt.
Külön-külön iratcsomóban vannak összegyüjtve ugy a hetei, mint az ungi ágnak a nemességbizonyitásra vonatkozó és a vármegyei hatósággal folytatott levelezése is, és pedig a hetei ágé 2274, az ungi ágé pedig 2275. sz. alatt. Ezeken kivül
2266. sz. alatt vannak a leleszi konvent írattárában levő és a Dancs, Donch, Dancsul,
Dancsházy családokat érdeklő íratoknak rövid kivonata 1337–1784.-ig.
Ezeken kivül a Dancsokra vonatkozólag adatokat lehet még találni Lehoczky
Tivadar: Beregvármegye monographiája I. kötetének 268, 271, 305, 327, 364, 365,
384 és III. kötetének 53, 64, 186, 234, 254, 275, 288, 289, 416, 419, 450, 655, 751,
754, 774 és 847. oldalán. – Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családai 29. és
Pótkötet 10. oldalán. A bírtokomban levő okmányokban az 1750, 1945, 1948, 1979,
1985, 1986, 1993, 2005, 2021, 2022, 2023, 2024, 2029, 2031, 2009, 2052, 2054,
2067, 2087, 2092, 2268, 2269, 2271, 2272, 2273, és 2278 sz mellékletekben van szó
Dancsokról. (193).
A család eredetére vonatkozólag Lehoczky, fent ídézet művében ezeket írja:
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„A Mitz-bán Simon két ﬁai egyikétől Tamástól eredt a Csapi nevü család. Tamásnak két ﬁa volt László és Doncs mely utóbbitól származik a Dancs család… Doncs
(Tomcso vagy Tamás) zólyomi és liptói főispán pedig a Trencséni Csák Máté ellen
Rozgonynál vivott ütközetben kifejtett bátorságáért Bereg és Liptó vármegyékben
több helységet kapott birtokul Róbert Károlytól…” (III.-kötet 847. oldal).
Végül nem mint történelmi tényt, hanem mint érdekességet hozom fel, hogy
Jókai Mór Dekameronjában van egy elbeszélés „Szabad a rablás” cím alatt, amelyben egy Dancsról van szó. Eszerint, Nagy Lajos király megtorlásképen Olaszországba küldte csapatait. Dancs Szilveszter egy dandárt vezényelt és Canossát tartotta
megszállva, ahol Szilveszter nevü ﬁát megölték, még pedig Taormeze gróf, felesége
iránti féltékenységből. Az apa párbajban megölte a grófot, a párbaj után pedig megkérte az özvegy grófnét ily szavakkal: „Már édes szép asszony, a baj megtörtént:
nekem nincs többé ﬁam, neked nincs többé férjed. Én nem vagyok az oka, hanem te.
Azonban tegyük jóvá a dolgot, ahogy lehet. Én adok te neked férjet, te azután – majd
adsz én nekem ﬁat s mind a ketten vigasztalva leszünk. Hogy pedig a vigasztalásból
lett e valami? arra ugy hiszem igennel felelhetek, mert mai napig is él és virul egy
egész népes Dancs család ...” igy fejezi be Jókai elbeszélését.
Az egyes családunkban levő Dancsoknál külön nem részletezem a leszármazottakat, mivel 2279. szám alatt van mellékelve egy geneológiai táblázat is, amelyhez én még hozzáírtam az általam felfedezett és reájuk vonatkozó adatokat.
[pag. 182.]

126.) hetei Dancs János. (1791, 1908)

Apja János volt, amint az kitünik a nemességi bizonylathoz csatolt geneológiai táblázatból (2279 „D”). Anyja ismeretlen.
Hetéről, ahol apja és összes elődei laktak áttette lakhelyét Macsolára. Mi késztette őt erre az átköltözésre, nem tudom, de lehetséges, hogy nősülése folytán került
oda, bár nem állitom, hogy felesége Macsolára való volt.
Felesége neve Ujváry Veronika.
Egyedüli adat, amely reá vonatkozólag rendelkezésemre áll, egy vármegyei
közgyülés jegyzőkönyve 1807-ből, amely igy hangzik: „Rosa István Macsolai adóﬁzető az Nemes Dancs János által le tartoztatott Szolgálattya Bérének meg ﬁzettetéséért esedezvén, ki küldettetik a Járásbéli Szolgabiró, hogy a be panaszlott félt is
ki halgatván, az Esedező kérését igazságosan intézze el, s tegyen Jelentést.” (1948).
Anyagi helyzetére vonatkozólag némi fényt vett vejének, Komlósy Lászlónak
végrendelete, ahol nagyjában leírja, mit kapott feleségével hozományba Macsolán,
Surányban stb (1875) valamint gyermekeinek osztozkodási vitája a biróság előtt
(1905). –

127.) Dancs Jánosné, Ujváry Veronika. (1791. 1802)15

Nevét idősebb ﬁának, Jánosnak anyakönyvi kivonatából állapitottam meg
(2279 „5N3”). Nemes származásu lehetett, nem csak azért, mert nemes emberhez
15

Az évszámok a nevét tartalmazó dokumentumok dátumát jelzik.
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ment férjhez, de mert 1709-ben a nemességek felülvizsgálása alkalmával egy Ujváry
István a kétségenfelüli nemesek között szerepel (2022) és azonkivül Szabó István
„Ugocsa megye” című művében Tiszakereszturon 1743-ban két birtokos nemest emleget, Ujváry János és Sámuelt (500. old.). – (204).

144.) Hacsega-Hadzsega Tódor. (1717–1758)16

Neve legtöbbnyire Hacsega alakban fordul elő
Ordinálódott 1717. augusztus 30-án Bizánczy György Gennád püspök által és
Beregfogarasi titulussal volt felszentelve (VII. sz. 9. old.)
Papi müködését Beregfogarason kezdhette 1717.-ben, de 1726-ban már Árdánházán (Bereg vm) van emlitve, ahol 1758-ig, azaz haláláig müködött mint pap.
A krajnyai kerület espereseként emlittetik 1738-ban és mint ilyen müködött 1758-ig.
Meghalt Árdánházán 1758-ban, ugyanis a szokásos évi papi összejövetelek
alkalmával vizsga-féle is volt a papok számára és 1759 IV/26.-án egy ilyen összejövetel alkalmával a rubrikák Árdánházánál üresen vannak hagyva és beírva „mortuus”; valószinü tehát, [pag. 183.] hogy még 1758-ban halt meg.
Gyermekei: 1.) Lukács, aki őseink közül való (lásd előbb), 2.) Mihály pap volt
és 3.) János, aki Bazilita szerzetes volt, szerzetesi neve Joel, született 1752-ben és
1773-ban lépett szerzetbe.
Aláírását 1726-ból lásd a 99. sz. mellékleten.

152.) Jaczecskó Péter. (

)

Szöllősvégardón (Ugocsa vm.) jobbágy volt és pedig vagy gróf Csáky Imre (35),
vagy Hodossy István jobbágya (36).

168.) pilhói Podhajeczky Ádám. (1718–1764)

Született Felsőszvidniken (Sáros vm.) circa 1718-ban, ahol apja András görögkatolikus lelkész volt. Anyja ismeretlen.
Ordinálódott 1742. junius 4-én Blazsovszky György Gábor püspök által
Papi müködését Felsőszvidniken (Sáros vm) kezdte 1742-ben és ott is fejezte
be 1764-ben. Az ordináltak könyve szerint gróf Szirmay Tamás patrónus prezentájával lett ide kinevezve. 1749-ben esperese igy informálja: „A vizsgát a legjobban
letette, élete példás, parókiája jó” (1000).
A makovicai kerület esperese volt 1752–1754.
Meghalt Felsőszvidniken 1764-ben
Aláirását 1762-ből lásd az 1559. sz. mellékleten
Péteren az ősön kivül, gyermekeiről semmit nem tudok.

16

Az évszámok papi működésének idejét jelzik.
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176.) bacsinai Bacsinszky Bazil. (1724–1745)17

Született ismeretlen időben Rafajócon (Zemplén vm.) ahol apja János pap
volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Pelágia.
Mint pap Rafajócon emlittetik 1724. és 1745-ben.
A sztropkói kerület espereseként emlittetik 1726-ban.
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd az 1002. sz. mellékleten.
Péteren, az ősön kivül, gyermekeiről semmit nem tudok.

184.) Szinicza-Baranka István. (1721–1766.)

Emlittetik még Szuricza (1000) és Szenicska (999) néven is. Baranka név alatt
1739-ben emlittetik (Sáros vm.) Felsőkomarnyikon. Felsőkomarnyik máskülönben
Krajnyabisztra ﬁliája volt s ez a [pag. 184.] Szinicza-Baranka István felváltva emlittetik majd Felsőkomarnyikon, majd Krajnyabisztrán. Máskülönben Krajnyabisztrán
voltak Barankák, igy 1757-ben a krajnyabisztrai kurátor Baranik nevü, 1770-ben
pedig Baranik István a kurátor és Szinicza Prokop a kántor, ez utóbbi valószinüleg
ﬁa volt, aki később pappá lett szentelve. Valószinünek tartom, hogy Syniawa (sic!)
Mihály volt az apja, aki 1715-ben mint sárosi főesperes van emlitve.
Ordinálódott 1721. december, 19-én Bizánczy György Gennád püspök által.
Felszentelése igy van feljegyezve: „A. 1721. Die 19. Decembris ord. sunt sequenti:
177, Stephanus Szinicza Libertinus Praesentatus a pago Superioris Komárnik pro
Ecclesia S. Kozmae et Damiani.” (VII sz. 13. és 19. oldal).
Felsőkomarnyikon (Sáros vm.) müködött mint pap 1721-től, de 1726-ban már
Krajnyabisztrán (Sáros vm.) emlittetik és itt volt még 1766-ban is. Esperese 1764ben ilyen információt adott róla: jó erkölcsünek mondják, de a szokásos évi kerületi
vizsgán nem jelent meg, mert leánya esküvője volt az nap (999). –
Meghalt Krajnyabisztrán, valószinüleg 1766-ban, mert 1767-ben nincs róla
emlités sem Krajnyabisztrán, sem más helyen.
Aláírását 1726-ból lásd a 108. sz. mellékleten.
Gyermekei István papon, az ősön kivül még Prokop pap, akinek a ﬁa Barankovics Mihály pap volt s volt egy leánya is, akit 1764-ben adott férjhez (999). –

216.) kispásztélyi PásztélyiKovács János. (1716–1737)18

Unokája a nagyprépost, végrendeletében őt nevezi meg nagyatyjaként (58). A
kezeim között levő okmányokban 1716–1732-ig parallel két János szerepel, senior
és iunior. Hogy a mi Jánosunk a senior, abból állapitottam meg, hogy 1728-ban
mindkét Jánosnak egy-egy ﬁa volt, a senioré 9. és a iunioré 3. éves (1761); mivel
tudjuk, hogy ﬁa László 1737-ben nősült, még a 9. éves is csak 19. éves volt és a 3.
éves 13. éves korában nem nősülhetett.
Született Kispásztélyon (Ung vm.) az 1600-as évek végén. Apja Péter volt,
anyja pedig ismeretlen.
17
18

Az évszámok papi működésének idejét jelzik.
Az évszámok neve említésének dátumát jelzik.
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Emlités róla először 1716-ban van, amikor nemesi adóként havi 45. krajcárt
vetettek ki reá (1756), – majd 1718-ban 1. rénes forint és 15. krajcárt (1757), 1719ban 45. krajcárt (1758), majd ujból 1. rénes forintot (1759) – 1723-ban 54. krajcárt
(1760), 1730-ban 45. krajcárt (1763), 1731-ben 36. krajcárt és végül 1736-ban 30.
krajcárt (1768). –
Az 1728. évi nemesi adóztatás kivetése céljából való vagyonösszeírás szerint
saját udvarházában (curia) lakott, volt 2. ökre, 1. tehene, 1. lova, 1/3. rész malma,
4. köblös szántóföldje és egy kaszáló rétje (1761). Az 1738. szeptemberében összeállitott összeírásban is szerepel egy János (1769), de ez aligha a mi Jánosunk, mert
az ugyanazon év februárjában keltezett összeírásban az van feljegyezve ﬁáról, hogy
apja halála után tért vissza az iskolából (1770). Ugyancsak [pag. 185.] kétséges,
hogy a két János közül 1730-ban melyik állitotta ki maga helyett Volkay Ferencet,
mint nemesi felkelőt (1762). – p.65.)
Meghalt Kispásztélyon, minden valószinüség szerint 1737-ben, mert 1738.
februárjában már az van feljegyezve ﬁáról, hogy apja halála miatt tért vissza az iskolából (1770). –
Vezetéknevére vonatkozólag megjegyzem, hogy 1716–1732-ig Pásztéllyi,
Pásztéli, Pásztélyi nevek alatt szerepel nem csak ő, de az összes ezen családhoz
tartozók és 1738. évtől már mindnyájan Kovács név alatt fordulnak elő. –

220.) Remeniczky János. (

)

Mindössze egyszer fordul elő a neve és pedig 1726-ban, amikor Felsőhalason
(Ung vm.) volt görögkatolikus lelkész. Meghalt 1789 előtt, mert ebben az évben a
felesége már mint özvegy emlittetik. (2295). (194).

221.) Remeniczky Jánosné, ? Ilona. (1706–1796)

Született ismeretlen helyen 1706-ban, mert halálakor 1796-ban 90. éves volt
(1564). – Vezetékneve ismeretlen, mert bár kétszer is emlittetik, de mindkét esetben
az akkori kor szokása szerint, férje vezetékneve és saját keresztneve alatt, azaz Remeniczky Ilona. (1564, 2295).
Valószinünek tartom, hogy 1786-ig Miskolcon, János ﬁa mellett tartózkodott,
majd 1786-tól Ungváron szintén ezen ﬁa mellett. – 1789-ben mint özvegy emlittetik
(özvegy Remeniczky Ilona) egy bizonyos szöllővel összefüggésben, amely végrendeletileg a gálszécsi egyházra lett hagyományozva (2295). –
Meghalt Ungváron 1796. október 1.-én, 90. éves korában és az anyakönyvben
is Remeniczky Ilona néven van bevezetve (1564). –

224.) bilkei Gorzó János. (1705–1783)

Született Bilkén 1705-ben, mert 1753-ban egy tanukihallgatás alkalmával 48.
évesnek mondotta magát (2008). – Apja György volt, amint azt ő maga írja egy
egyezségben, ahol György ﬁának, László unokájának mondja magát (1931), de ezt
bizonyitja szépunokája házasságkötéséhez kért dispenzációhoz mellékelt leszármazási tábla is (5). Anyja neve ismeretlen.
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Feleségének neve, ismeretlen Gorzó János szerint: Bokor Erzsébet. (196).
Tekintettel arra, hogy az 1780-as évekig két János is szerepel, idősebb és ifjabb, valamint arra, hogy a mi Jánosunk az idősebb jelzőt viselte, mindazon esetekben, amikor az ifj. jelző nincs kitéve, mint reá vonatkozót idézem. Máskülönben az
ő korában élő ifj. János, András ﬁa volt. –
[pag. 186.] A kezeim között levő okmányokban először 1731-ben fordul elő,
amikor a nemességeket vizsgálták felül és ő kétségenfelüli nemesek között szerepel
(2005). – 1749-ben mint tanu szerepel azon íraton, amelyen a Csorbák nemesi származását igazolják (1012). – 1750-ben Galgóczy István özvegye, Bégányi Anna pert
inditott ellene, és több Gorzó ellen, földjének erőszakos elfoglalása miatt (2219). –
1754-ben ugyancsak egy erőszakoskodási per fejeződött be, amelyet Popovics Mária
inditott ellene és több Gorzó ellen (2221). – Ugylátszik ezen előbbi pert elvesztették,
de mindannak dacára újból erőszakkal elfoglalták özv. Jurkánics Ferencné Popovics
Mária földjét, mert 1756-ban újból perelte őket (2010). (Ez valószinüleg a bilkei pap
özvegye volt). – Ugyanezen évben fejeződött be egy erőszakoskodási per, amelyet
özv. Keresztes Lászlóné, Fráter Anna vezetett ellene (2010). – 1757-ben egy jelző
nélküli János ellen panaszt tett Gorzó Pál, ugy magának, mint marhájának megverése
miatt (2222). – 1760-ban többekkel egyetemben ellentmondást adott be a vármegyéhez, amelyben protestálnak az ellen, hogy Bilkey Miklós magvaszakadtával annak
vagyona az államra szállott és özv. Keresztes Lászlónénak, Fráter Annának adományoztatott; ezen vagyont a maguk részére követelték mint akiket a vérség alapján
az megillet (2006). – 1760-ban mint tanu szerepel egy iraton, amelyben a Popovics
család nemességét igazolják (2011). – 1760-ban egy ismeretlen tárgyu peres ügyből kifolyólag szegénységi alapon ügyvédi képviseletet kért a vármegyétől (1997).
– 1763-ban testvérével, Simonnal, ﬁával Jakabbal és Popovics Jánossal szerződést
kötöttek egy malom felállitására vonatkozólag (1931). – Még ugyanazon évben többen a Gorzók közül és mások is protestálnak ennek a malomnak a felállitása ellen,
amire ők ellenprotestációt adtak be (1924). (197). – Lehoczky szerint egy Gorzó
János 1775-től Beregvármegye táblabirója volt, de szinte lehetetlen megállapitani,
melyik az akkor már sok János közül. (I. köt. 385. old). – Ismeretlen időben Bilkén
egy udvartelket zálogositott el 50. forintra taksálva azzal a kikötéssel, hogy utódai
ezen összegért bármikor visszaválthatják. (7).
Halálának ideje ismeretlen, de 1783-ban már valószinüleg nem élt, mert ebben az évben többen a rokonságból, ugy ﬁa, mint testvéreinek ﬁai protestációt adtak
be a vármegyéhez, de ő már nem szerepel közöttük (1926). –
Aláírását lásd az 1012. sz. mellékleten és ugyanott az általa használt pecsét
lenyomatát is.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt. (198).

A Szidlár-ok általában.
Bilkei armalista nemes család volt. Gorzó Jakab második felesége származott ebből a családból, akinek apját azonban eddig nem sikerült megállapitanom, de
sejtem, hogy a birtokomban levő geneológiai táblázaton szereplő két Szidlár János
egyikének volt a leánya.
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Érdekes ennek a családnak a multja és származása. (200). Egy közös ágból
származott le négy különböző név alatt élő bilkei [pag. 187.] nemes család. A közös ős és a nemességet megszerző egy Sándor nevü pap volt (Sandrinus Batykó de
Bilke), akinek négy ﬁa volt: János, György, Demeter és Gergely. Jánostól eredtek
a Popovicsok, Györgytől a Jurkánicsok, Demetertől a Roszpapák és Gergelytől a
Szidlárok. Érthető, hogy János mint papﬁ a Popovics nevet vette fel, valamint az is,
hogy György leszármazottai a szlávos Jura (= György) névből Jurkánicsok lettek, de
a Roszpapa és Szidlár név felvételére nem találok magyarázatot. Minket a Szidlárok
érdekelnek, tehát Sándor papnak egyik ﬁa Gergely, ennek ﬁa György. Györgynek két
ﬁa volt, Ferenc és Péter. Úgy Ferencnek, mint Péternek volt egy-egy János nevü ﬁa.
Eddig szól a geneológiai táblázat (1939). – s igy a továbbiakról én sem tudok többett,
csupán azt, hogy az 1800-as évek különböző kimutatásaiban Szidlárok már nem
szerepelnek, tehát kihaltak. (199). Az utolsó mohikánok, Szidlár Mihály és György
1797-ben fordulnak elő (1933), akik lehettek testvérei is Gorzó Jakabnénak. Máskülönben Lehoczky Beregvármegye nemes családai között a Szidlárokat is felsorolja
(I. köt. 305. old.)

228.) Bradács Simon. (1700–1773)

Született ismeretlen helyen 1700-ban, mert 1773-ban 73. évesnek mondja
magát (111). Apja György volt, akinek a foglalkozása ismeretlen. Anyja ugyancsak
ismeretlen.
Felesége Viszloczky Katalin volt, ami két püspök ﬁának, Jánosnak és Mihálynak az életrajzában meg van állapitva.
Ifjú korában mi volt foglalkozása nem tudom, de 1748-tól, azaz 48. éves korától a lublói és podolini kerület utmestere volt (graﬁcus circuli Lub. et Pod.) (104,
110, 111). – Előbb Litmanován (Szepes vm.) lakott, majd átköltözött Kamjonkára
(Szepes vm.), ahol élete nagyobb részét töltötte (1293). –
Bradács Simon családunkban kettős ős, ugy nekem, mint feleségemnek őse s
igy ezen a réven feleségemmel 7. foku vérrokonságban vagyunk.
Aláírását lásd a 104, 110, 111. sz. mellékleteken.
Gyermekei: András pap, aki nekem ősöm, János és Mihály munkácsegyházmegyei görögkatolikus püspökök és leánya Mária, Zatkovszky János papnak a felesége, aki feleségemnek az ősei között szerepel. A két püspökre vonatkozólag lásd a
111 és 1003. sz. mellékleteket. –

229.) Bradács Simonné,
Viszloczky Katalin. ( 1773)

Nevén kivül, amely két püspök ﬁának életrajzában szerepel, csak annyit tudok, hogy 1773-ban még élt, mivel férje egy levelében még mint élőről emlékezik
meg (111). –
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[pag. 188.]

230.) bilkei Lipcsey Péter. (1710–1781)

Született Bilkén vagy Miszticén (Bereg vm.) 1710-ben, mert 1750-ben 40.
éves volt (1987). Apja István volt (IV. – 167. old.), de ezt megerősiti egy dispenzáció
kéréshez csatolt leszármazási tábla is (5), valamint leányának Évának, Bradács Andrásnénak végrendelete, amelyben apját István ﬁának mondja (1816).
Házasságait ismeretlen időben, helyen és személyekkel kötötte, de az kétségtelen, hogy kétszer kötött házasságot (1991).
A kezeim között levő okmányokból az alábbiakat lehet róla megállapitani:
az 1742. évi nemesi felkelés (insurrectio) összeírásaiban kétszer is szerepel, először amikor ötödmagával egy felkelő nemes kiállitását vetették ki reá és másodszor,
amikor maga helyett Nagy Györgyöt állitotta ki mint felkelőt (1985). – 1744-ben,
amikor a nemesi felkelők Vágújhelyen (Nyitra vm.) szállottak táborba, maga helyett ismét Nagy Györgyöt állitotta ki (1986). – 1750-ben Miszticén lakott és 40.
éves volt, amint az egy tanukihallgatási jegyzőkönyvből kitünik (1987). – 1752-ben
bilkei keltezéssel a szajkófalvi görögkatolikus hivek kérelmére odaajándékozta egy
telkét a parókiális lak épitésének céljaira. (1988). – 1756-ban miszticei keltezéssel
egy szajkófalvi örökös telkét a hozzátartozó szántó- és kaszáló földekkel együtt zálogba adta (1989). – 1759 és 1760-ban egy a miszticei kolostor ellenében elvesztett
peréből kifolyólag végrehajtást rendeltek el ellene és még külön istenkáromlásért
és közbotrányt okozó viselkedéséért kitüzték ellene a tárgyalást (1990). – Utoljára
1781-ben szerepel, amikor a miszticei kolostornak egy telkét 100. vonás forintban
örökösen átadta hivatkozva arra, hogy a kolostornak adósa is maradt. Itt emliti, hogy
két felesége már a kolostor cintermében el van temetve és magát is oda szándékszik
temettettni. (1991). – Erről a kolostornak való ajándékozásról Lehoczky is megemlékezik (III-köt. 427. old).
Petrovay nevén kivül semmit nem emlit róla, kivéve egy odabiggyesztett
1731. évszámot, amelyre semmi magyarázatot nem ad, és téved, amikor Ferenc
csendbiztost ezen Péter ﬁának mondja (IV. – 167. old), mert bár Ferenc apja szintén
Péter, de Mihály ﬁa Péter unokája, amint azt Ferenc írja (1992). Azonkivü szigeti
Vass György Lipcsey Antal görögkatolikus papról azt írja, hogy nagyapja Péter még
református volt, apja Ferenc csendbiztos pedig római katolikussá lett (1030), már
pedig nehezen híhető, hogy egy református olyan bőkezüen adományozta volna a
görögkatolikus egyházat, mint a mi Péterünk tette azt, de még kevésbbé hihető, hogy
katolikus kolostor mellé temettesse magát
Halálának ideje ismeretlen és helyére vonatkozólag is csak következtetni lehet
utolsó írásából 1781-ben, amelyben temetkezési helyéül a miszticei kolostor cíntermét jelöli meg (1991). –
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd az 1991. sz. mellékleten.
Gyermekei közül csak Éváról, Bradács Andrásnéról tudok, lehet, hogy több
nem is volt.
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232.) bilkei Gorzó Tamás. (1713–1791)

Született Bilkén 1713. vagy 1716-ban, mert egy 1753-ból származó tanukihallgatás alkalmával circa 40. évesnek mondja magát (2220), ezzel szemben egy
1784-ben összeállitott kimutatásban 68. évesnek van feltüntetve (1936). Apja kétségtelenül György volt, mert egy 1783.-ból származó íratban János ﬁára vonatkozólag ez áll: „Joannes ﬁlii Thomae, ﬁlii condam senioris Georgii, ﬁlii Ladislai…”
(1926), de ezt bizonyitja a szépunokája részére kért házassági dispenzációhoz csatolt
leszármazási táblázat is (5). Anyja neve ismeretlen.
Felesége egy ismeretlen keresztnevü Zatsko leány, aki Husztról származott. (201).
A kezeim között levő okmányokban először 1742-ben fordul elő a neve, amikor a
nemesi felkelés (insurrectio) részére ötödmagával egy nemes felkelőt volt köteles kiállitani (1985) – 1744-ben Bilkén egy kuriális telkét Pál nevü bátyjának 30. vonás forintba
értékelve zálogba adta (1963) és ugyanazon évben személyesen vett részt a nemesi felkelésben mint Ilosvay Zsigmond által kiállitott felkelő, amikor is a bizottság felszerelésére
vonatkozólag megállapitotta: „Tarsoly, kard, szíj semmire való” (1986); megjegyzem,
hogy ezen felkelők Vágújhelyen (Nyitra vm.) táboroztak. – 1750-ben Galgóczy István
özvegye, Bégányi Anna pert inditott ellene és több Gorzó ellen földjének erőszakos elfoglalása miatt, amely pernek nyomai még 1758-ban is mutatkoztak (2219) – 1754-ben
bátyja Miklós istenkáromlásért (blasphaemia) és hatóság elleni erőszakért tett ellene
feljelentést, ezt követte 1755-ben egy becsületsértési feljelentés. Ezek a feljelentések a
testvérek között, folyományai egy erőszakoskodási pernek, amelyet Tamás követett el
Miklós ellen, amelynek tárgyát megállapitani nem tudom, mert csak a Tamás által 1757ben, a királyi kúriához szóló kérvénye van birtokomban, amelyben szegénységére való
hivatkozással kéri a perköltségek végrehajtására vonatkozó megyei törvényszék határozatát megváltoztatni. Az első foku itélet azonban nem lett megváltoztatva, mert 1761-ben
elrendelték ellene a végrehajtást (2221). – 1766-ban kérte a vármegyét, hogy ﬁzessék
meg részére a kvártélypénzt, mível már 2. éve van nála elszállásolva egy hadnagy. A
vármegye 2. évi bér fejében 20. rénes forintot utalványozott ki (2014). – 1770-ben özv.
Keresztes Lászlóné, Fráter Anna kérte kétrendbeli erőszakoskodási perét Tamás és bátyja
Miklós ellen felülvizsgálni (2224). – 1770-ben a hatóságok megsértéséért három havi
elzárásra itélték (2224). – 1772-ben, valószinüleg valamilyen peres ügyből kifolyólag,
szegénységi bizonyitvány kiállitását kérte (2226). – Lehoczky emliti, hogy amikor Lukován a szomszéd birtokos, gróf Teleky László a határvonalakat átlépte, ő és több lukovai
birtokos kérelmére 1774-ben a helység határa hatóságilag bejáratott és 9. napot töltött el
a határkiigazitással (III. köt. 401. old). – 1784-ben, amikor a nemesek birtokában levő
fegyvereket írták össze, nála semmiféle fegyvert nem találtak (1936). – 1783-ban kezdődött el ellene és több Gorzó ellen [pag. 190.] egy hatósági eljárás különböző kihágások,
illetlenkedések és éktelenkedések (insolentia) miatt, többek között 2. holttest eltemetésének megakadályozása miatt, valamint az erőszakkal elfoglalt földön már előbb eltemetettek exhumálása stb. miatt, amely peres ügy még 1786-ban is tartott (1949), és végül
1791-ben Gorzó Jánosné, Gorzó Anna panasszal élt ellene, apjától kapott ősi vagyonának erőszakos elfoglalása miatt (2228). –
Halálának ideje ismeretlen, de 1791-ben még élt (2228).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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233.) Gorzó Tamásné, Zatsko ? . ( )

Keresztneve ismeretlen, Husztról származott. Ennyit tudtam róla megállapitani egy 1766. évi megyegyülési jegyzőkönyvből, ahol ez áll: „Ad instantiam Thomae
Gorzó intuitu certae praetensionis hominis Husztiensis Zatsko dicti alias soceri sui
pro investigatione et decisione exmittitur Processualis Judlium” (2014).

236.) bilkei Lipcsey János. (1731–1784)19

Született Bilkén ismeretlen időben. Apja István volt (IV sz. 167 old, 5 és 7).
Anyja ismeretlen.
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Ilosvay Máriával.
Egy 1731-ből származó nemesi kimutatásban a kétségenfelüli nemesek között
szerepel (2005). – Petrovay szerint 1731 és 1732-ben beregmegyei esküdt volt, 1735ben pedig szolgabiró (IV – 169. old) – Lehoczky is emliti 1735-ben mint szolgabirót
(I. köt. 362 old) és 1731-ben is, de nem mint esküdtet, hanem mint táblabirót (I. köt.
388 old.). Beregvármegye közgyülésének jegyzőkönyvében, az 1731 IX/24.-én tartott
tisztujitó gyülésen Lipcsey Jánost a felvidéki járásban ordinarius assessorrá (esküdt)
választották (1993). – 1746-ban mint megyei esküdtet felszólitották számadásainak
beadására (1994) és Petrovay 1747-ben mint Beregvármegye rendszeres – és 1752ben mint helyettes esküdtről tesz emlitést (IV. – 164. old). – 1756-ban a pestis terjedésének megakadályozására tett óvóintézkedések alkalmával megyei komisszáriusnak
nevezték ki a vármegyének Máramarossal szomszédos vidékére (1995). – 1760-ban
Koldus Ferenc kisalmási lakos panasszal élt ellene a vármegyénél, mivel a katonaság
részére általa levágatott tehenének árát nem ﬁzette meg (1997). – Az 1769. évi megyei
tisztujitó gyülésen a felvidéki járás komisszáriusává lett kinevezve, ami valószinüleg
adóbeszedőnek felel meg (1996). – Ennyit tudtam megállapitani közéleti müködéséről.
A nemesi felkeléssel (insurrectio) összefüggésben 1742-ben harmadmagával
egy felkelő nemes kiállitása volt reá kiróva és maga helyett Csorba Gergelyt küldte a
felkelő sereghez (1985) és 1744-ben [pag. 191.] amikor a felkelő sereg Vágújhelyen
(Nyitra vm.) táborozott, Szabó Andrást állitotta ki maga helyett (1986). –
Anyagi ügyeiből kifolyólag csupán háromszor emlittetik a kezeim között levő
okmányokban. 1774-ben kétszer írt sürgetőleg Bacsinszky püspöknek, hogy Teszlovics Gergely nevü örökös jobbágya, aki elvégezve teológiai tanulmányait pappá lett
szentelve nem szabaditotta fel magát általa a jobbágyság alól s igy vagy a manumissális díjat kéri, vagy jobbágyai sorába való visszahelyezését (1428). – 1784-ben több
atyaﬁával együtt óvást emelt a vármegyénél bizonyos Olvasztó Miklós ellen, aki az
ősi Lipcsey vagyonba beült (1998). – Általában véve vagyoni állapotát visszatükrözi az 1808-ban véghezvitt osztozkodási egyeszség, amely ﬁa Ferenc és másik ﬁa,
István leszármazottai között ment végbe (1849). – 1841-ben leszármazottja Gorzó
Ágnes, Gorzó Ker. Jánosné ki akarta váltani ősapja Lipcsey János által 1746-ban
elzálogositott miszticei telkét (2001). –
Halála, megállapitásom szerint 1784-ben következett be, mer 1784. januárjában
még az óvástemelők között szerepelt (1998), de az ugyanazon év decemberében ösz19

Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
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szeállitott és a fegyverrel rendelkező nemeseket tartalmazó kimutatásban nem szerepel
(1936), már pedig nem valószinü, hogy köztisztséget viselő nemes embernek fegyvere
nem lett volna. Mindenesetre 1791-ben felesége már mint özvegy emlittetik (1970). –

237.) Lipcsey Jánosné, Ilosvay Mária. ( – 1804)

Születésére és származására vonatkozólag nincs adatom.
Minden valószinüség szerint 1784-ben özvegyedett meg. 1791-ben jogorvoslatért fordult a megyéhez Gorzó János Tamás ﬁa ellen, aki Ferenc nevü ﬁát megverte
(1970). – 1800-ban ugyancsak jogorvoslatért fordult a vármegyéhez Lipcsey Ferenc
ellen, aki éjnek idején három szekér kukoricáját elszállitotta. – 1802-ben, amikor a
Lipcseyek ellentmondottak Bartóﬀy András beiktatásának néhai Bilkey Miklós magvaszakadtával annak bilkei birtokába, azt állitva, hogy Bilkey Miklóssal nem halt ki
a Bilkey család, mert az a Lipcsey és Gorzó elnevezés alatt két vonalon is virágzik,
az ellentmondók között Lipcsey János utódai is szerepelnek (1927). – 1804-ben végrendeletileg átadta majdnem egész vagyonát Ferenc nevü ﬁának, kisemmizve néhai
István ﬁának leányait. István leányai azonban megtámadták a végrendeletet arra hivatkozva, hogy nagyanyjuknak nem volt jogában a Lipcsey vagyonra vonatkozólag
végrendelkezni. Végül is Ferenc nagybátyjukkal békés egyességet kötöttek (1849).
Ismeretlen időtől kezdve volt egy zálogos pere Gorzó Mihály özvegyével, amely
még 1821-ben sem fejeződött be (2000). –
Halála 1804-ben, tehát a végrendelet írásának évében következett be, mert
1808-ban az osztozkodási tanukihallgatási jegyzőkönyvben a tanuk azt vallják, hogy
azelőtt négy évvel halt meg (1849). –
[pag. 192.]

238.) bilkei Lipcsey Sándor. (1721–1787)

Abban a korban, amelyben a mi Sándorunk élt, három Sándor fordul elő a
kezeim között levő okmányokban. Ezek közül az egyik Sándor az Ungvármegyébe
átszármazott Lipcseyekhez tartozik, aki 1756-ban tért át a református vallásra s a reá
vonatkozó dolgokat lásd 2002 sz. alatt. A második Sándor a Zemplén vármegyébe
átszármazott Lipcseyek közül való, aki óvást emelt 1756-ban a mi Sándorunk ellen
egy zálogban levő föld kiváltása végett (2003). Tekintettel arra, hogy három leánya
Bereg vármegyében ment férjhez, kétségtelennek tartom, hogy a harmadik, a Bereg
vármegyében élő Sándor, a mi Sándorunk.
Született minden valószinüség szerint Bilkén 1721-ben, mert 1784-ben, egy
tanukihallgatás alkalmával 63. évesnek mondotta magát (2004) s egy másik kimutatásban ugyanazon évben, mint 62. éves szerepel (1936). – Apja Sámuel volt s ezt
maga emliti, amikor bizonylatot kér kétségtelen nemességéről (2005), sőt 1760-ban
további felmenőit is emliti egy óvásemelés alkalmával, amikor Sámuel ﬁának, Dániel unokájának és ifjabb Péter szépunokájának mondja magát (2006). Petrovay többek között itt is téved, amikor a családfán Dániel ﬁának mutatja ki (IV – 164. old),
mert amint már feljebb is emlitve volt többször is Sámuel ﬁának mondja magát és
Dániel unokájának, Petrovay tehát átugrott egy generációt. Téved akkor is, amikor
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azt írja, hogy Dánielnek „egyetlen ﬁa maradt III. Sándor, a ki 1731-ben még életben volt, de utódai nem maradtak” (IV – 165. old.). Sándornak ﬁutódjáról bár nem
tudok, de leányai maradtak és az 1731-es évszám éppen Sámuelre vonatkoztatható,
mert Sámuelről 1731-ben van utóljára említés téve, Sándor ellenben akkor csak 10.
éves volt. Anyja ismeretlen, de lehetséges, hogy Lipcsey Zsuzsanna volt, mert egy
perből kifolyólag az van írva: „Gorzó János Úram Tamás ﬁa mondotta, hogy Lipcsey
Sándor ugy mond Lipcsey Zsuzsanna Successora légyen, ugy mond tehát Lipcsey
Leánytul nem lehet Lipcsey.” (1992).–
Házasságát ismeretlen helyen, időben és személlyel kötötte, de felesége 1776ban még élt, mert maga emliti ezt egy levelében (1992)
Közéleti müködése 1753-ban kezdődött, amikor a felvidéki járásban helyettes
szolgabirónak választották meg (2007). Ebben a minőségben írta alá magát 1753ban (2008) s mint ilyen szerepel 1754-ben is (2009) – 1756-ban azonban ezen állásától felfüggesztették, mert valamiféle rabot a vármegye kezéből kiszabadított, amiért
biróság elé állították, de megbánva tettét, kérelmére újból visszahelyezték hivatalába
(2010). – 1759-ben szintén ilyen minőségben írta alá magát (1412). – 1760-ban már
mint a bilkei nemes familiák törvényhatósági bírája írta magát alá (2011).
A nemesi felkeléssel (insurrectio) összefüggésben csak 1742-ben fordul elő,
amikor ötödmagával egy felkelőt kellett kiállitania (1985). –
Ami anyagi ügyeit illeti időrendben a következőkre vonatkozólag vannak adataim: 1744-ben valamiféle rokona, Madarász Zsóﬁa halálos ágyán végrendeletileg reá
hagyományozta vagyonát. Minden remény ellenére azonban felgyógyult és végrendeletét vissza [pag. 193.] vonta azon okadatolással, hogy nem viselte gondját betegágyán. Halála után 1776-ban óvást emelt Gecsey Miklós ellen, aki szintén örököse volt
Madarász Zsóﬁának (2013). – 1756-ban a Zemplén vármegyébe elszármazott Lipcsey
Pál és Sándor, Gergely ﬁai és János unokái óvást emeltek az ellen, hogy az őseik által
elzálogositott bilkei jószágot a mi Sándorunk kiváltsa „mind addigh migh hozzánk vér
szerint való igaz osztállyát előttünk nem adoceállya (2003). – 1760-ban a Gorzókkal
egyetemben ellentmondott Keresztes Lászlóné, Fráter Anna beiktatásának néhai Bilkey Miklós magvaszakadtával annak összes beregi és máramarosi birtokába, azt állitva, hogy Bilkey Miklóssal nem halt ki a Bilkey család, mert az a Lipcsey és Gorzó
elnevezés alatt továbbra is virágzik; protestált az ellen is, hogy a Lipcseyek leányágán,
Borbála, ifj. Péter leánya, Ignéczy Istvánné és István leányainak leszármazottai használják ezen birtokokat (2006). – 1763-ban óvást emelt Gorzó Jakab és Simon ellen egy
malom építésével összefüggésben és az Angyallosy család tagjai ellen, akik egy ﬁágat
illető bilkei kuriát a hozzátartozó földekkel használnak (1924). – Valószinüleg ezen
anyagi ügyekből kifolyólag került sor verekedésre közte és Gorzó Jakab között (1932).
– 1765-ben a Lipcseyek máramarosi ága lépett fel ellene bizonyos pretenzióval (2014).
– 1771. előtt Lipcsey Pál emelt óvást ellene a vármegyénél ismeretlen ügyből kifolyólag
(2015). – 1776-ból fennmaradt egy Lipcsey Ferenchez írott levele, amely valószinüleg
egy miszticei erdő makkoltatási jogával van összefüggésben, amelyre a mi Sándorunk
is igényt tartott; ezen ügy még 1787-ben is felszinen volt, sőt jóval halála után 1799-ben
is folytatódott. Azt írják róla, hogy Bilkén, Szajkófalván, Lukován és Miszticén Lipcsey
jószágot nem bír, csak azt, amit Lipcsey Páltól erőszakkal el vett. Megvádolják, hogy „a
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Familia és Eklezsia harangját is lopva vagyis titkon eladta” (1992). – 1778-ban többekkel egyetemben protestált a Zékány-család ellen, mint akik jogtalanul élvezik a nemesi
előjogokat (2017). – 1779-ben jogorvoslatért fordult a megyéhez többek ellen erőszakos földfoglalásért, becsületsértésért stb. (2018). – 1782-ben Stefányó Demeter bilkei
lakos kérte a megye közbenjárásat ellene, mivel négy szántóföldjét erőszakosan elfoglalta (1980). – 1783-ban vádat emelt Gorzó János Tamás ﬁa, mint bilkei erdőbiró ellen,
mivel nem elég éber az erdők felügyeletében (1950). – 1783-ban az összes Gorzók
protestálnak az ellen, hogy a közös leszármazás jogán jogot formál a bilkei erdőkhöz
(1926). – 1783-ban többekkel egyetemben protestált a kincstárnak azon feltevése ellen,
hogy a Lipcsey család ﬁágon kihalt és igy a ﬁágat illető jószágra nincs joga (2019). –
1783-ban kérte a Gorzó család elleni perének végrehajtását, jobban mondva azoknak
ellenállását megtörni (2019). – 1786-ban megkezdődött a Gorzók ellen megnyert perének végrehajtása, jobban mondva a végrehajtás elleni ellenállásuknak megtörése, amely
1787-ben is tartott (2020), sőt utódai halála után is folytattak (2016). –
1780-ban beperelte Gorzó János Tamás ﬁát becsületsértésért, amely pere
1782-ben is tartott (1965). – 1786-ban hatóságilag inditottak ellene eljárást istenkáromlásért (1968). – 1784-ben, amikor a nemesek birtokában levő fegyvereket írták
össze, volt nála egy jó karban levő kard és egy rossz pisztoly (1936). –
A Lipcseyek ezen ágának katolikus voltára lehetne követ [pag. 194.] keztetni
azon esetből, hogy a beregszászi plébános kérelmére vizsgálatot rendelt el a vármegye, mivel Lipcsey Sándor leánya, aki katolikus a protestáns úrvacsorán vett részt
Lővey Erzsébet rábeszélésére, aki állitólag férﬁ ruhába öltöztette, hogy fel ne ismerjék
(2014), ha ezzel szemben egy becsületsértési perben, ha halványan is, de kálvinistának
nem volna feltüntetve Lipcsey Sándor (2018). Fennforoghat azonban az az eset is,
hogy felesége volt katolikus s a gyermekek nem szerint követték szüleik vallását.
Meghalt 1787-ben, mert 1787 V/28-án még mint élőről van szó (2020) és az
1788. II/27-iki törvényszéki tárgyaláson már foglalkoznak utódjainak azon kérésével, hogy néhai atyjoknak megnyert perét hajtsák végre. (2016).
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd az 1412, 1992, 2008,
2011 és 2012. sz. mellékleteken.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

240. és 248.) komlósi
Komlósy László. (1690–1761)

Született Komlóson (Bereg vm.) az 1690-es években, mert bátya György
1768-ban 80. éves volt, tehát 1688-ban született (2151). Apja Ferenc volt, anyja pedig Bitskey Mária, amint azt ő maga emliti azon iratban, amelyben bátyjával Györgygyel osztozkodott az ősi vagyonon (2163).
Két házasságot kötött s mind kettőt ismeretlen időben és helyen. Első feleségének neve is ismeretlen és bár ezen házasságából több gyermeke is született, névleg csak Krisztina, Ilosvay Ferencné ismeretes (2149). – Második felesége Ilosvay
Julianna, Zsigmond és Guthy Zsuzsanna leánya (2148, 2210, 1965, 2157), akivel
házasságát 1750 előtt kötötte, mert Zsigmond nevü ﬁa ekkor már megszületett.
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(202). Közéleti müködésére vonatkozólag csak annyit sikerült megállapitanom, hogy 1725-ben vármegyei esküdtté lett megválasztva (2142) és 1756-ban,
amikor a pestis behozatalának és terjesztésének megakadályozására vonatkozólag
hozott rendszabályokat a vármegye, egyike volt azon táblabiráknak, akiknek a vármegye jogot adott be-, ki- és átutazási engedélyeket kiadni (1995). és végül közéleti
müködésére mutan Gorzó Andrásnak 1744-ben azon ellene emelt panasza is, hogy a
katonaság ellátására jogtalanul vétette el 3. ökrét (2144). – p.80.)
Az 1742. évi nemesi felkelésben (insurrectio) személyesen nem vett részt, de
maga helyet egy más nemest, névleg Biró Andrást állitotta ki (1985) és az 1744. évi
felkelésben Angyalossy Györgyöt (1986). –
1731-ben, a nemességek felülvizsgálása alkalmával a kétségenfelüli nemesek között
szerepel. Ennek az összeírásnak másik érdekessége, hogy 1731-ben annyira megcsappant a
Komlósy család, hogy csak ketten, ő és György nevü bátyja szerepelnek (2005).
Anyagi ügyeire vonatkozólag az alábbi íratok állanak rendelkezésemre: 1734ben bátyjával Györggyel osztozkodott az ősi vagyonon, ahol részletesen le van írva
vagyonuk (2163). – 1752-ben kérte a vármegyét, hogy Lipcsey Péternél levő követelését hajtsa be (2145). – 1761-ben [pag. 195.] a vármegye az ő kérésére az alispánt
küldte ki a közte és György bátyja között felmerült vitás anyagi ügyek elintézésére
(2149) és ugyanazon évben panasszal élt leánya Krisztina, Ilosvay Ferencné ellen,
mivel az első házasságából származó gyermekei között történt anyai rész elosztását nem hajlandó aláírásával elismerni (2149). – 1759-ben mindennéven nevezendő
anyagi ügyinek elintézésére ügyvédjeként Péchy Ferencet hatalmazta meg (2147). –
Ismeretlen évben, bátyjával egyetemben elzálogositotta Szirmán (Ugocsa vm.) levő
jószágát 500. forintért (2210). –
Halálának ideje ismeretlen, de 1761–1767. között következett be, mert 1761ben még mint élő szerepel (2149) és 1767-ben felesége mint özvegy szerepel (2210). –
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

241 és 249.) Komlósy Lászlóné,
Ilosvay Juliánna. (1722–1791)

Születésének helye Ilosva és ideje 1722. március 8, apja neve Zsigmond, anyja Guthy Zsuzsanna volt (2564 – 17. old). – p.81.)
Komlósy Lászlónak második felesége volt, amint az kitünik férjének egy
1761-ből származó és a vármegyéhez beadott protestációjából (2149).
Anyai örökségén testvéreivel 1761-ben osztozott meg, amikor részletesen kimutattatott kinek-kinek milyen birtok jutott (2148). –
Megözvegyedésének ideje ismeretlen, de 1767-ben már mint özvegy váltja ki a
férje által Szirmán elzálogositott birtokot, ami azonban nem ment simán, mert Kallós
László a birtokában levő fél részt nem volt hajlandó kiengedni kezei közül. Perre került
a dolog, amely per még 1777-ben is tartott (2210). – 1779-ben Antal ﬁa azon jogcímen
kérte a katonaságtól való elbocsátását, hogy édesanyja elgyengült és képtelen az ősi és
reá maradt vagyont kezelni (2017). – 1780-ban peres ügyeinek vezetésével Zsigmond
ﬁát bizta meg. (1965.). – 1781-ben kérte Antal ﬁa vagyonának összeírását, ami ﬁának
a katonaságtól való elbocsátásával volt összefüggésben (2157). –
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Halálának ideje valószinüleg 1791. év, mert ebben az évben Antal ﬁa azon
okadatolással kérte a katonaságtól való elbocsátását, hogy anyja meghalt s igy vagyonára nincs kinek felügyelni (2164). –

A csepei Zoltán-ok általában.
A család eredetéről Szabó István: „Ugocsa megye” (Budapest 1937) című
művében értekezik s igy írja le: …1320-ban Ákos ﬁai: Guba comes, Péter és Máté
s Mikó (Péter ﬁa) ﬁa Miklós, továbbá Fertes ﬁa Péter, akik az előző évben egymás
között osztották fel az ugyancsak ugocsamegyei Csedreget és Almást, Kopasz Miklósnak a Sásváry család ősének István nevü ﬁával osztozkodnak. Ez az osztozás arra
mutat, hogy a csepei nemesek a sásváriakkal közös törzset alkottak. Ákos ﬁaitól
származtak az Ákos és Zoltán nevű cse [pag. 196.] pei nemes családok, melyek
nagyszámu tagjai a XIV–XVI. szd-ok folyamán jóformán egyedüli birtokosai voltak
Csepének. Később a Ákos család kihalt s birtoka a leányág kezére jutott (311–312.
old). Ezt megismétli még a 83. és 308–309. oldalakon.
A család kétségtelenül ősi ugocsai család, amit Szabó is megerősit, amikor írja:
„Csedreg birtoka 1775-ben 13., Batáré 15. birtokos között oszlott meg s e birtokosok
között helyet foglalnak a Zoltánok, az ősi ugocsai kisnemesség sarjai is” (174. old.)
Az ugocsai ágra vonatkozólag csupán Szabónak fent idézett művére hivatkozhatom, aki névleg a következőket emliti:
Zoltán Ferenc, akinek 1567-ben 2 ½. portája és egy elhagyott telke volt 11.
jobbággyal, akik közül 4. adót nem ﬁzető volt (136. old.) és birtokos volt
Csepén (313. old.)
Zoltán István 1574-ben birtokos volt Velétén (536. old)
Zoltán Miklós özvegye 1574-ben birtokos volt Velétén (536. old).
Zoltán Györgynek 1775-ben volt 9. jobbágya (167. old) és birtokos volt Batáron (288. old.),
Csepén (313. old) és Velétén (537. old.)
Zoltán Pál 1775-ben birtokos volt Batáron (288. old.) és Csepében (313.
old). p.82.)
Van a Zoltánoknak egy beregmegyei ága is, igaz, ezeknél a „csepei” előnevet egyszer sem találtam (minden alkalommal előnév nélkül szerepelnek), de
valószinünek tartom, hogy ezek is a csepei Zoltánoktól erednek. Lehoczky
Beregvármegye nemes családjai között sorolja fel őket (I. köt. 395. old.).
A beregi ágbeliekből a következőkről tudok:
Farkas, felesége Ilosvay Borbála Miklós leánya (2085).
Mihály, Farkas és Ilosvay Borbála ﬁa (2085).
Mátyás 1600-ban birtokos Macsolán (L. III – 403. old).
Fábián, 1627-ben homo regius (L. I – 382. old)
József 1629, 1641. esküdt és birtokos Csetfalván (L. I – 392 és III – 196. old)
István 1634-ben, özvegye Sárközy Anna (2054)
Józsa 1638, 1641. özvegye Halábori Erzsébet, birtokos Macsolán és Csetfalván (2059 és L. III – 403. old.)
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Ferenc 1650-ben özvegye Kisfalusi Borbála (L. III – 494. old.)
Mihály 1652-ben (2046).
László 1660-ban homo regius (L. III – 82. old).
Ferenc 1669, 1677. szolgabiró (L. I – 361. old)
Farkas 1700, Mihály ﬁa, Farkas és Ilosvay Borbála unokája (2085)
Péter 1700, - -- -- -- -- -- -- -- -- - (2085), felesége 1677-ben
Ilosvay Erzsébet (L. III – 319. old)
Jodocius 1700. Mihály ﬁa, Farkas és Ilosvay Borbála unokája (2085)
János 1707-ben földesúr Kisfaludon (2021)
István 1750, 1754. Jodocius ﬁa (2085), táblabiró (2009), birtokos Kisfaludon
(L. III – 352. old).
Pál, 1794. esküdt (L. I – 392. old.)
A Zoltán leányok közül ezekről tudok:
Anna, Bégányi alias Karácsony de Ilosva Miklósné 1575-ben (2085).
Anna 1640, 1669. Pál és Csuzy Erzsébet leánya, Komlósy Pál özvegye, majd
Lipcsey Zsigmondné (Petrovay IV sz. – 163. old). (2464., 31. old)
Anna 1653. Vay Péterné (L. III – 630. old)
[pag. 197.] Anna. 1652. Lipcsey Sándor özvegye (2046)
Sára, István leánya, Jodocius unokája, Ajtai Sándorné (2085). (136).
Egyelőre semmi biztos adatom nincs arról, hogy Komlósy Lajosné, csepei
Zsoltán Klára kinek a leánya volt, sőt még arra sem, hogy az ugocsai vagy a beregi
ágból származik e.

A csernelházi Csernel-ek általában.
A család származási helyét megállapitani nem tudom, de Beregvármegyében
legelőször 1600-ban emlittetik Csernel Pál mint tiszaadonyi, badalói és mezőkaszonyi nemes birtokos. Tőle erednek az összes általam eddig ismert Csernelek. Ennek a
Pálnak két ﬁáról, Pálról és Györgyről tudok. Pált lásd az ősök között. György pedig
1635-ben Rákóczi György és Lórántﬀy Zsuzsanna követe volt a királyhoz (L. III –
566), 1641-ben választott biróság tagja volt (L. III – 200), 1648-ban mint birtokos
emlittetik Tiszaadonyban, Badalón és Barkaszón (L III – 13., 41., 54. old és 2038 sz.)
– Máskülönben szintén hű embere volt Thökölynek, mert mint főbejárója és pohárnoka szerepel (L. III – 587). Ennek a Györgynk utódairól nem tudok.
Pálnak, aki az ősök között szerepel, 5. ﬁáról tudok, akik közül György és
Zsigmondot az ősöknél tárgyalom. A másik háromról Bálint, János és Pálról százszázalékos adatom nincs, hogy Pál és Tarnóczy Zsuzsanna ﬁai voltak, de vannak
körülmények, amelykből arra következtetni lehet. Bálint csupán egyszer szerepel
1667-ben, amikor Barkóczi Istvántól visszakövetelt Kolbászóról megszökött jobbágyait (2269); itt van emlitve felesége, Báncsy Zsóﬁa és gyermekeik: Ferenc, György
és Mária is. – János szintén csak egyszer szerepel 1678-ban, amikor feleségeként
özvegy Szikszay Máténé, Palásthy Judit emlittetik (2291). – Pál kétszer szerepel
Beregvármegyében, 1694-ben, amikor esküdtté lett kinevezve és nem megválasztva
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(2137), és 1702-ben, amikor a spanyol örökösödési háború költségeinek fedezésére
3. forint adóval terhelték meg (2031). – (135, 203).
Nevüket Csernel, Csernell, Csernely, Csernelly és néha „csernelházi” előnévvel írták.–

250.) csernelházi Csernel György. (1764, 1785)20

Személyi adataira vonatkozólag pontos adataim nincsenek, csupán életkoráról
és más helyi körülményekből lehet következtetni, hogy két testvér, György vagy
Zsigmond valamelyikének ﬁa volt.
A birtokomban levő okmányokban csak kétszer szerepel: 1764-ben zálogba
vett egy kaszálót Huszti István unokáitól (2282) és 1785-ben egy somi jobbágya,
mint földesúrát bepanaszolta a vármegyei hatóságnál, amely a panaszt alaptalannak
mondja (2288). –
Aláirása és pecsétje a 2282. sz. mellékleten látható. –
[pag. 198.]

252.) hetei Dancs János. (1725, 1789)

Apja István volt, amint az kitünik a nemesség bizonyitásához csatolt geneológiai táblázatból (2279 „D”). Anyja neve ismeretlen.
Hetén (Bereg vm.) lakott és 1789-ben ½. q. buzát vetettek ki reá a katonai
közraktárba való beszállitás végett, de ő azt nem teljesitette (2270). – 1797-ben már
nem élt, mert az azonévi nemesi felkeléshez szükségeltetett felkelők kiállitásának
elosztásakor özvegyét, aki akkor Surányban (Bereg vm.) lakott a macsolai nemesekkel együtt adóztatták meg: „Macsola, Surányból hozzávetvén Özvegy Dancs Jánosné Asszonyt ad 1. Insurgens katonát” (1945). – Tehát megözvegyedvén, egyetlen
gyermekéhez Macsolára ment s mivel az 1875. sz. mellékletből tudjuk, hogy ﬁának
Surányból is volt földje, valószinü, hogy anyja a surányi földet kezelte. –
Anyagi helyzetére némi képet vett az 1725-ben történt osztozkodás (amikor
ő még kiskoru volt); természetesen az itt felsorolt vagyon két részre osztandó, mert
ketten voltak testvérek erre a vagyonra (2279 „C”). –
Egyetlen gyermeke volt János, aki Hetéről Macsolára költözött át.

336.) pilhói Podhajeczky András. (1726, 1741)21

Született Felsőszvidniken (Sáros vm.) ismeretlen időben, ahol apja Tódor görögkatolikus lelkész volt. Anyja ismeretlen.
Felsőszvidniken emlittetik mint pap 1726 és 1741-ben.
Aláirását 1726-ból lásd a 64. sz. mellékleten.
Gyermekei közül csak Ádámról, az ősről tudok.

20
21
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352.) bacsinai Bacsinszky János. (1690, 1721)

Felesége ismeretlen vezetéknevü Pelágia volt.
Rafajócon (Zemplén vm.) emlittetik mint pap 1690. és 1711-ben. 1690-ben nem
Bacsinszky név alatt szerepel, hanem mint Rafajóci János, jobban mondva, a rafajóci
pap, János. De Camellis püspök diáriumában van ez feljegyezve igy: „Ex Comitatu
Zemblinensi ex Districtu Sztropkoviensi Gregorius Brusniski Vicarius dicti Districtus,
et Joannes Raphajocensis Presbyter die 23. Julii (1690)” – (1588. sz. 19. old).
1711-ben a sztropkói kerület esperese volt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 199.]

368.) Szyniawa Mihály. (1693, 1715)22

Ordinálódott 1693 szeptember 15-én De Camellis József püspök által, amely
eset ennek diáriumában igy van bejegyezve: „Die 15. 7bris 1693. consecravi sacerdotes … Michael Szyniava…” (1588., 61. old).
Ezen kivül még 1715-ben van róla emlités mint sárosi főesperesről.
Gyermekei közül Szinicza-Baranka Istvánon, az ősön kivül csak Sziniava Illés papról tudok. –

432.) kispásztélyi Pásztélyi-Kovács Péter. (1699, 1706)23

Szépunokája a nagyprépost, végrendeletében őt jelöli meg szépapjaként (58). –
A kezeim között levő okmányokban háromszor fordul elő: 1699-ben, amikor
nemesi adóként 1. rénes forintot vetettek ki reá (1751). – 1706-ban, amikor a nemesek osztályozásánál, lévén felnőtt ﬁa, a nemesi felkelésre (insurrectio) alkalmasnak
osztályozták (1754) és ugyanazon évben a nemesi felkelés részére ötödmagával ¼.
részarányban maga helyett egy lovas katonát állitott ki (1755).

448 és 464.) bilkei Gorzó György. (1680–1731)

Születésének ideje ismeretlen, de tekintettel arra, hogy Pál nevü ﬁa 1704-ben született (1987) legkésőbben az 1680-as évek elején kellett születnie és ha hitelt adhatunk
Petrovaynak, aki 1689-ben már szerepelteti, ugy jóval hamarabb született. Kár, hogy
Petrovay nem írja, milyen ügyből kifolyólag szerepelt 1689-ben, ő csak hozzábiggyeztette nevéhez az 1689. és 1700-as évszámot (IV – 189. old). – Apja kétségtelenül László
volt, mert ezt 1837-ben dédunokája, Gorzó Ker. János is állitja egy általa összeállitott
geneológiai táblázaton (1930), de ﬁainál is gyakran előfordul ez a kifejezés: György ﬁa,
László unokája (1926, 1931). Anyja Ugyan Anna, Sándor leánya volt (IV – 189. old).
Feleségére vonatkozólag nincsen semmi adatom.
A birtokomban levő okmányokban először 1702-ben fordul elő a neve egy
akkor élő és személyes teherrel megterhelt nemesek jegyzékében, amikor 7. forintot
vetettek ki reá (2031). – 1707-ben földesúr volt Dobrókán, Miszticén és Bilkén és a
22
23
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nemesi adót 4. ökör és ló, 2. fejős tehén, 13 juh és sertés, 3. kaptár méh, 12. köblös
buza-, 1½. köblös árpa, 4. köblös zabvetés és bányajoghasználat után vetettek ki reá
összesen 6 ½. dicát (2021). – 1709-ben a nemességek felülvizsgálása alkalmával
a kétségenfelü nemesek között szerepel (2022), és a nemesi felkelés (insurrectio)
költségeinek fedezésére 4. forintot vetettek ki rea (2023). – 1718-ben megállapitották, hogy donaciónalista nemes és 10. [pag. 200.] alattvalója (subditus) volt (2026).
– 1731-ben újból felülvizsgálták a nemességeket és most is az indubitátus nemesek
között van felsorolva (2005). – A további években emlités róla nincs.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
Lásd apjánál Lászlónál és ﬁánál Jánosnál.

456.) Bradács György. ( )

A kuruc-labanc háború idején a labancok oldalán harcolt, nem mintha nem
lett volna belőle is jó kuruc, hanem akkor a Szepesség az elzálogositott szepességi
városokkal Lengyelországhoz tartozott. Lubomirszky Tódor lengyel herceg hadseregében szolgált mint huszár, amely hadsereg az osztrák császár oldalán harcolt. A
kurucok fogságába esett és Késmárkon 8. hetet volt fogságban. Innen ugy szabadult,
hogy Lubomirszky herceg elfogatta a késmárki úrakat és Lubló várában addig tartotta fogva, mig cserébe ki nem engedték fogságából. – Az osztrák császárnak Lengyelország első hercegéhez (ad serenissimum Principem Poloniae) küldött követét
éjnek idején átvezette a kurucok harcvonalán. – Ezeket a dolgokat ﬁa Simon írja le
az 111. számu mellékletben. –

460. és 472.) bilkei Lipcsey István. (1648–1708.)

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy az ő személyében a családfánkon szereplő
két Lipcsey ág összefut, azaz ő közös őse apai ágon Gorzó Simonnénak, Lipcsey
Ágnesnek és Bradács Andrásnénak, Lipcsey Évának.
A kezeim között levő okmányokból az tünik ki, hogy abban a korban két István is élt, akik között sokszor határvonalat vonni nem lehet, éppen azért parallel
fogom őket tárgyalni.
Mindkét István ismeretlen időben és helyen született. A miénknek apja Péter
volt, anyja pedig Dolhay Fruzsina, erre azonban csak a Petrovay által összeállitott
családfa szolgál bizonyitékul (IV – 167. old). A másik István, György és Almásy
Aﬀra ﬁa volt, aki korán árvaságra jutott, mert 1652-ben már mint Kóródy Ferenc
mostohaﬁa szerepel (2032) és azután is anyja többször fordul elő, mint Kóródy Ferencné (2046.).
Házasságát mindkét István ismeretlen időben és helyen kötötte, sőt az egyik
ismeretlen személlyel is. Az egyik Istvánnak a felesége Kállay Judit volt, aki 1665ben már nem élt, t.i. ebben az évben Lipcsey István, néhai Kállay Judittól született
János nevü ﬁát bemutatta a vármegyénél azzal, hogy állapitsák meg korát s a vármegyei hatóság 9. évesnek állapitotta meg (2047). Ez a János azonban nem lehet a mi
Jánosunk, mert az jóval későbbi születésü, de az sincs kizárva, hogy ezen János meghalt és Lipcsey Istvánnak második feleségétül született még egy János nevü ﬁa. De
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akár igy, akár ugy vesszük a dolgot, ez a Kállay Judit a mi ősünk nem lehet. (207).
Százszázalékos tényként a mi Istvánunkról csak az álla [pag. 201.] pitható
meg, hogy 1701-ben egy szajkófalvi telkét zálogba adta Bilkey Miklósnak és feleségének; ezt 1841-ben dédunokája, Gorzó Ker. János okmánnyal bizonyitotta (2048).
– A továbbiakban időrendben közlöm az Istvánokra vonatkozó adatokat: az 1648.
évi földesúrak és jobbágyok összeírásában csak egy gyerek (puer) Lipcsey István
szerepel, akinek Bilkén volt 4. jobbágya 8. igavonó állattal és Dubrókán 6. jobbágya 14. igavonó állattal (2038) – 1651-ben Lipcsey István, György ﬁa bejelentette
igényét, nagybátyjának, Lipcsey Zsigmondnak ﬁörökös nélküli elhalása után annak
jószágára, t.i. Lipcsey Zsigmond vagyonát édesanyjára, özvegy Lipcsey Györgynéra, Szuhay Annára és leányára hagyományozta. (2049). – Ebből 1652-ben egy egész
családi bonyadalom keletkezett, amelybe a családnak több tagja is belekeveredett
(2032, 2046) és ahol többször mindkét Lipcsey István parallel szerepel. – 1663-ban
Lipcsey István Kóródy Ferenccel egyetemben egyességet kötöttek Fancsikai Ferenccel bizonyos rákóci jobbágytelkek és malom iránt (2050). – 1664-ben Bilkey György
kérte a vármegyét, hogy Lipcsey Istvánnal való vitás ügyét egy dubrókai telekre
vonatkozólag, barátságos uton intézzék el (2051). – 1667-ben Lipcsey István többekkel egyetemben protestált az ellen, hogy Bilkey Ferenc magvaszakadtával, annak
egész vagyonát Bilkey György kisajátitotta, annak dacára, hogy ők is az örökösök
közé tartoznak. (2035). – A vármegyének 1667. évi tisztújitó gyülésén esküdtté lett
megválasztva (1993). – Lehoczky szerint 1666-tól Beregvármegye táblabirája volt
(I – köt. – 388. old). – 1669-ben is esküdti minőségben szerepel (2052). – 1678-ban a
nemesekre kivetendő adó összeírásához szükséges segédszemélyzetből Lipcsey Péterrel egyetemben 1. embert volt köteles kiállitani (2044). (206). – 1698-ban zálogba vett Diafalvy Jánostól valami ujholyátini (Tarujfalu, Máramaros vm.) jobbágyot
70. forintért (IV – 169. old). – 1702-ben a személyes teherrel megterhelt némesek
névjegyzéke szerint 6. forintot vetettek ki reá (2031) – 1704-ben mint bilkei lakos
egy ökörmezői telkét zálogba adta Lipcsey Gábornak, amelyet ő sohasem váltott
vissza, de utódai sem, mert 1755-ben ezen telek már harmadik kézen volt (IV – 170.
old). – Az 1707. évi jobbágyok és földesúrak összeírásában mint lukovai, miszticei,
szajkófalvi földesúr szerepel és Bilkén 2. ökre, 2. fejős tehene, 2. üszője, 24 juha és
sertése és kassai köbölbe számitva 4. buza, 2. árpa és 1. köblös zab vetése után nemesi adóként 5. dicát vetettek ki reá (2021.). – Az 1709. évi különböző összeírásokban
már csak özvegye szerepel. (2022, 2023, 2024), valamint az 1710. éviben is (2025)
Az 1709 és 1710. evi nemesi felkelési (insurrectio) hozzájárulási költségek fejében
özvegyére 2. rénes forintot vetettek ki (2023, 2025) és megállapitották, hogy mint
özvegy a személyes felkelésre alkalmatlan.
Az egyiknek és valószinüleg nem a mi Istvánunknak a halála korán következett be, mert 1663-tól már csak egy István szerepel az iratokban.
A mi Istvánunk halálának ideje minden valószinüség szerint 1708., mert 1707ben még mint élőről van szó (2021) és az 1709. évi kimutatások mindegyikében már
csak özvegye szerepel (2022 – 2025.) (211).
Mindkét eddig ismert leszármazottja, Péter és János az őseim között
szerepelnek. –
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476.) bilkei Lipcsey Sámuel. (1688–1731)

Született valószinüleg Bilkén 1688-ban, amint azt Petrovay emliti (IV – 164.
old). Apja Dániel volt, akitől való származását ﬁa Sándor kétszer is emliti (2005,
2006). Anyjaként Petrovay az általa összeállitott családfán Komlósy Erzsébetet tünteti fel, jobban mondva Sámuelt teljesen kihagyva, ennek ﬁát Sándort tünteti fel
Dániel és Komlósy Erzsébet ﬁaként (IV – 164. old.). –
Feleségének nevét és kilétét teljes bizonyossággal megállapitani nem lehet, de
arra lehet következtetni egy perből kifolyólag, hogy Lipcsey Zsuzsanna volt; ezen
rész igy hangzik: „Gorzó János Úram Tamás ﬁa mondotta, hogy Lipcsey Sándor ugy
mond Lipcsey Zsuzsanna Successora légyen, ugy mond tehát Lipcsey Leánytul nem
lehet Lipcsey” (1992).
A kezeim között levő okmányokban időrendben az alábbi időben és eseményekkel összefüggésben szerepel: 1707-ben egy összeirásban, amely a Beregvármegyében akkor élt jobbágyokat és a községek földesúrait tartalmazza, Lipcsey Sámuel
is szerepel, amikor 4. ökör és ló, 2. fejős tehét, 1. üsző, 3. sertés, 12. köblös buza-,
¼. köblös árpa- és 4. köblös zabvetés után róták ki reá a nemesi adót (2021). – 1709ben egy nemesi összeírásban a kétségtelen (indubitatus) nemesek között szerepel
(2022). – 1709-ben a nemesi felkelés (insurrectio) fenntartásának költségeihez való
hozzájárulás cimén 2. rénes forint 50. krajcárt vetették ki reá (2023) és őt magát a
nemesi felkelésre alkalmasnak nyilvánitották (2024). – 1710-ben nemesi adóként
4. rénes forintot vetettek ki reá (2025). – 1717-ben egy felsorolásban mint jobbágyokkal rendelkező nemes van feltüntetve és ez megismétlődik 1718-ban is (2026).
– Utoljára 1731-ben emlittetik, amikor a nemességek felülvizsgálása alkalmával a
kétségenfelüli nemességét elismerik (2005). –
Sándor ﬁán, az ősön kivül több leszármazottjáról nem tudok. –

Az Ilosvay-ak általában.
Lásd 292. szám, a 388. oldalon.
Az Ilosvay család eredetére vonatkozólag Lehoczky a 313–314. oldalon ezeket írja: „…Úgylátszik, hogy az Ilosvaiak ősei oláhoh valának, legalább az első ismeretes ide vonatkozó okmány, mely 1341. évben kelt s melyben Károly király rendeletére Makszemháza határa bejáratott Makszem ugy emlitettik, mint Ilosvai Oláh
Tihamér ﬁa. … E két eredeti okmány Gorzó János birtokában van, kinek közlése
szerint: „az Ilosvai család törzseül csakugyan Tatamerius Vlachus de Ilosva tartatik
s hogy e család a fentebb érintett Karácsonyban összpontosulván, azzal a Lipcsei,
Bilkei, Raholczi, Komlósi, Dolhai és Gorzó családok rokonok és osz [pag. 203.]
tályosok valának, s mint az Mátyás királynak egy 1476-iki osztoztató parancsából is
kitünnék. Igaz, hogy az Ilosvay család épen oly nemesi czimerrel élt, mint a Komlósi
s a többi fentebb nevezett, azonban a XIX. század elején, a négy felé osztott pajzs
feletti sisak koronájára még egy kucsmás magyar férﬁt állitottak, ki hátán egy rudra
tüzött két halat visz. Egy régi osztálylevélből kitünnék az is, hogy a Dolhai család
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(János) kapta az első osztályt, Dolhát, Karácsony, kinek utódai a Bilkei, Lipcsei és
Gorzó családbeliek, a másodikat, Bilkét, Karácsony vagy nagy és Makszem vagy
Kis Ilosvay, később Kisfaludi a harmadikat; Karácsony Tatamér a negyedik osztályt
– Ilosvát” (Az itt emlitett Gorzó János a mi Gorzó Ker. Jánosunk.)
A család őskorára, valamint a szinte mesébe illő családi hagyományra vonatkozó dolgokat lásd Petrovay tollából a Turul folyóírat XI. köt. 1893. évf. 71–77.
oldalán (III. sz.); az Ilosvay család címerére vonatkozólag pedig Turul XII. köt. 171–
172. old. (IV. sz. mell.) (137)
Ezeken kivül emliti még az Ilosvayakat Csánky Dezső: „A Hunyadiak kora
Magyarországon” III.-köt. 412. old. és Gorzó Bertalan: „Szatmármegye nemes családai” 52. oldal és a Pótkötet 55. és 68. oldalán.
A birtokomban lévő okmányokban és Lehoczkynak „Beregvármegye monographiája” című művében időrendben a következő Ilosvayakról találhatók adatok:
István (Nán) Maxime 1380, 1417, 1410 (L. III – 313., 687. old), 2496 / 2, 2497 / 21,
Mihályi 76., 212. old., III – 14, 15. old., 2564 – I. tábla, 2., 3., 4. old. 2497/21,
Karácsony 1453, (L. III–314, 660, 849. old)
Tivadar István (talán Bilkey) 1447. (L. III – 156., 239., 400., 838., 848. old)
2488 és szöveg, 2564 – 5. old.)
I. László, Karácsony ﬁa 1454, 1475, felesége Bilkei Anna (L. III–156, 172,
158, 312, 314, 329, 348, 371, 376, 400, 421, 546, 660, 714, 849. old)
I. András, Karácsony ﬁa (a Kisfalusy-család őse) 1454, 1467 (L. III – 312.,
314., 376., 660. old.), IV – 2, III – 19., 20., 2464 – 12. old., IV –187, 2542 –7.,
2564 – I.t. 3., 4., 6., 7. old.
Sándor, Karácsony ﬁa 1453, 1454, (L. III – 314, 315), 2564 – 6. old.
II. György, Karácsony ﬁa 1447, 1464. (L. III – 314., 315., 376., 660. old),
2564 – I. t. 3., 4., 5., 6. old., 2464 – 12.
I. Miklós 1478, 1522, (L I.–379 és III–316, 318, 351, 368, 55, 687 old)
II. László, László ﬁa 1475, 1478, (L III–156, 315 old)
II. András Istváné I. fel. / N.H. II. fel. Bégányi Dóra, 1551. 1505, 1552 (L. I –
379 és III. – 61, 317, 368. old), 2564 – I.t. 9. old., 2287, 2488
I. Tamás I. Miklós és Vitkay Zsóﬁa ﬁa 1510, 1518, (L. III – 273 old), 2488,
2564 – II.t. 11., 12., 13. old.,
János 1518, 1522, 1545 (L. III – 309., 312., 317., 551., 553., 827. old), 2564
– 13., 14. old.,
Szirmay: Ugocsa, 15. old., IV–187. old, Balogh: Munkács vár tört. 77., 82.
old., IV–3
II. István, Istváné 1518, 1548 (L. III – 317 old), 2488, 2564 – I. t. 9, 10 old.
András, István Karácsony ﬁa, 1518 (L. III–317 old)
I. Péter, I. Istváné - - 1505, 1518 (L. III – 317. old), 2488, 2564 – I. t. 9. old.
I. Jakab, I. Istváné - - 1505, 1528 (L. III – 317 old.), 2488; 2564 – I. t. 9. old.
I. Ferenc Karácsony, 1547, (L. III–317, 318, 553 old)
Ferenc, 1548, (L. III–309. old)
III. János, Orbáné 1522, 1572. (L. III – 240., 309., 312., 317., 318., 351., 551.,
553., 660. old.) 2564 – II. t. 14. old., IV – 3,
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Menyhért 1552, (L. III – 351. old), 2564 – 14. old.
Demeter, 1546 (L. III – 317. old.)
János Ilosvay alias Kisfaludy de Nagy Ilosva, (2287 és L. III – 172., 318.,
492., 561., 660., 751. old)
V. Miklós, Bégányi alias Karácsony de Ilosva, II. András ﬁa, felesége Zoltány
Anna 1557, 1575. (2063, 2088, 2090, 2091, 2092, 2093, 2211, 2217, 2287 és
L I – 358, III –61., 172., 318., 362., 418., 659. old). 2488, 2564 – I. t. 9., 30. old.
I. Mihály de Mátyócz II. Jánosé 1569, (2087, 2221), L. I – 146., III. – 351,
659, 2564 – VII t. 13, 39. old. Ungvár és Ung vmegye 186. old. I. fel. Ráskay
Anna 1550, II. fel.
Ramocsa Fruzsina. V – 187. old.
[pag. 204.]
Orbán, II Miklós és Komoróczy Dorottya ﬁa. Fel. Lipcsey Anna, 1489. 1538,
1570, (2089 és L. III – 172, 317, 318. old.), 2488, 2489 szöveg, 2564 – II. t.
10, 14, 15. old.
László, 1570, 1576, (2063, 2064, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093 és L I–379,
III–172, 240, 348, 351, 659. old)
IV. György, Ilosvay alias Kisfaludy de Nagy Ilosva Andras (Orbán) ﬁa, fel.
Kisfalusy Erzsébet. L. 1568, 1589, 1570, (2063, 2090, 2092, 2287 és L. III –
172, 240, 660. old.). Károlyi oklevéltár III. köt. 245 sz. irat. Mihályi, 634. old.,
2564 – II. t. 14, 15. old., 2488
Mihály (Vitkai), 1561, 1570, fel. fel. Ugray Borbála (12063. és L. I – 146, L.
III. – 318, 351, 659. old.). 2564 – 13. old.
II. János de Mátyócz, I. Jánosé 1501, 1591, fel. Koncz Dorottya (L. III – 318,
492, 561, 660, 751. old.), 2564 – VII. t. 39. old.
V. János, de Mátyócz, IV. István ﬁa * 1596 + 1665. felesége Barchi Anna,
(2036, 2037, 2049, 2094, 2096, 2097, 2100, 2213, 2214, 2216 és L. I – 379,
386, III – 160, 172, 200, 312, 318, 319, 426, 492, 561, 660, 751. old.) 2564
– VII. t. 39, IV – 1, 5, 6.
IV. István de Mátyócz, 1591, 1639, I. Mihály ﬁa, felesége Bégányi alias Sárközy Borbála és Mocsári Erzsébet, (2036, 2037, 2056, 2057, 2067, 2072,
2094, 2096, 2097, 2098, 2213 és L I–379, 386, III – 63, 318, 394, 416, 561,
562. old.), 2564 – VII. t. 39. old.
János, István és Bégányi Borbála ﬁa, 1614, 1617 (2037, 2096 és L. III – 312,
318, 492, 561, 660, 751. old.)
IV. János, de Nagy Ilosva, 1616, 1625, felesége Morvay Anna, (2085, 2098,
2214 és L III–312, 318, 492, 561, 660, 751 old)
Tamás, 1617, 1672, született 1562-ben, felesége Bóna Katalin, Literáti-Beregszászi Bóna József leánya, (2037, 2055, 2056, 2060, 2066, 2079, 2083, 2101,
2124 és L. III–318. old.).
István Karácsony alias Ilosvay, 1617, 1625, felesége Pernici alias Bornemisza
Anna, (2085, 2098), L. III – 394.
II. Péter, János ﬁa, 1626, 1642, felesége Melczer Erzsébget, Ferenc és ifj.
János testvére (2098, 2100, 2053, 2101, 2066, 2054, 2087, 2067, 2055, 2056,
2068, 2058, 2071, 2072, 2013, 2079, 2077, 2078, 2080, 2082, 2083, 2287, és
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L. I-386, III–173, 312, 319, 397, 662. old.).
III. Ferenc, János ﬁa, 1630, 1648, felesége Vay Eufrozina, Péter és ifj. János
testvére (2100, 2053, 2101, 2066, 2054, 2067, 2056, 2068, 2071, 2072, 2013,
2079, 2039, 2032, 2046, 2077, 2078, 2082, 2083, 2038, és L. I–358, 379, 386,
III–36, 172, 160, 312, 319, 660, 721. old.).
VI. János ifj., IV. János és Morvay Anna ﬁa 1634, 1667., I. fel. Tibay Anna, II. fel.
Szakadáthy Fruzsina, Ferenc és Péter testvére, született 1602-ben, (2035,
2041, 2046, 2054, 2055, 2056, 2057, 2059, 2067, 2071, 2072, 2075/a, 2079,
2068, 2076, 2039, 2032, 2214, 2216, 2077, 2083, 2060, 2082, 2185, 2186,
2281 és L. I – 386, III – 160, 200, 202, 319, 352, 376, 397, 426, 494, 574, 660,
827 old), 2488, 2564 – II. t. 15. old.
II. Lajos, V. István ﬁa, 1634, 1648, geneológiája 2284. sz. alatt, felesége Ujhelyi Katalin Gáboré (2039, 2054, 2056, 2072, 2075, 2075/a, 2078, 2083, 2283,
2284 és L I – 386, III – 172, 312, 319 old). 2564 – IV. t. 30. old.
János id., 1635, 1648, született 1602-ben, felesége Barsi Zsuzsanna, (2013,
2038, 2035, 2041, 2046, 2054, 2055, 2056, 2057, 2067, 2068, 2059, 2060, 20,
2075/a, 2076, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2185, 2186, 2214, 2216 és L. III
– 160, 200, 202, 319, 352, 376, 397, 426, 494, 571, 660. old.).
II. Zsigmond, de Mátyócz, IV. István ﬁa 1624, 1639, (2056, 2072 és L. I – 386
old.), 2564 – VII. t. 39. old.
III. Tamás ifj. II. Tamás és Bóna Katalin ﬁa, 1636, 1648. (2038, 2076, 2079 és
L I – 386, III – 319, 376) 2564 – IV. t. 36. old. 2488
V. László, - - - - - - - - L. III – 319, 1642, 1659. (2039, 2046, 2076, 2079,
2080, 2185.) 2564 – IV. t. 30. old., 2488
VI. Miklós, - - - - - - - - , 1642, 1692, (2029, 2038, 2079, 2185, 2250)
IV. Péter - - - - - - - - 1630, 1642, 1700, 1671, felesége Fülpösy Zsóﬁa.
Borbála (2021, 2030, 2031, 2029, 2079, 2085, 2129, 2185, 2207, 2281 és L
I – 191, 370, 386, III – 34, 173, 202, 319, 397, 574 old). – 2488, 2489, 2564
– IV. t. 36. old.
Simon, 1648, (L. III – 172, 312, 352. old.)
I. Gáspár, V. István ﬁa, 1651, *1612 (L. I – 370, 380, III – 35, 319, 660. old.),
2564 – IV. t. 30. old; 2072, 2075/a, 2103
II. Gábor, Ferenc és Vay Eufrozina ﬁa, felesége Bilkey Anna, 1652, 1710,
(2021, 2022, 2024, 2025, 2046, 2085, 2185, 2281, 2283 és L. I-191, 328)
Gergely de Mátyócz, V. János ﬁa, 1649, 1668, felesége bogdányi Farkas Judit
(ősei is a 40. old.), (2185, 2281 és L. I – 386, L. III – 319 (2x), 574. old.). Balogh: Munkács vár tört. 153 old., 2032, 2041, 2564 – VI. t. 40. old.
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III. András, VIII. István ﬁa, 1728-an néhai (2283), 2564 – IV. t. 30. old.
Márton, V. Ferenc ﬁa, 1661, 1678 (L. III – 319. old.), fel. Lápiszpataky Erzsébet 2044, 2564 – IV. t. 32. old.
István, 1667, 1732, (2005, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2031, 2085, 2281,
2285 és L I – 386, II – 319, 376)
János, (L I – 191, III – 228, 319, 376, 426, 574. old.).
Ferenc, Lajos ﬁa ? 1667, 1728, (2031, 2085, 2281, 2283, és L – 191, III – 36, 426. old.)
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I. Sámuel de Mátyóc, Gergely ﬁa 1677, utód nélküli (L. III - 319), 2106, 2131.
I. Ádám, III. Péter ﬁa, 1656, 1692, felesége Ónodi Erzsébet, +1707 (2029,
2106, 2131) és (L– 358, 386, III – 18. old.), 2488, L. – I – 174, 358, 386. 2564
II.t. 16, 17. old.
Ábrahám, II. Gábor ﬁa, 1689, 1744, fel. Várady Mária. (2021, 2022, 2024,
2028, 2029, 2031, 2085, 1986 és L I – 198, 248. old.) 2564 – II. t. 20, 25. old.,
Balogh: Munkács vár tört. 427 old., III – 31. old.
X. György, IV. Zsigmond ﬁa, 1692, 1720, felesége Pogány Katalin (2029,
2030, 2138, 2140, 2285 és L. I – 235, 248, 361, 386, III – 173, 319 old), 2564
– IV. t. 30. old., 2464 – 32. old., Balogh: Munkács vár tört. 393. old.
II. Péter ifj, II. Péter ﬁa 1692, 1720, felesége Pogány Katalin (2021–2025,
2030, 2031, 2085, 2207, 2285, L. I–198
I. Bálint, II Gábor ﬁa, 1698, 1747, felesége Bilkey Éva ? és Ignéczy Krisztina,
meghalt 1733-ban, IV. – 164 old., Balogh: Munkács vár története – 369. old.
(2021, 2022, 2024, 2031, 2085, 1985, 2140, 2152, 2151, 2282, 2285, 2286 és
L I – 212, 359, 362, 386, Szabolcs vm. 451 old, III – 319. old.). Pap: 281. old.;
Rákóczy F. Emlékirata 33. old. 2564 – III. t. 18, 20, 21, 25, 26 old., Károlyi
okltár V – 378, 415, 556, 566. old.
VII. László, VI. Ferenc ﬁa, 1707, 1720, Fel. Komlósy Julia (2021, 2022, 2024,
2140 és L. I – 386. old). 2488, 2564 – II. t. 18, 19. old.
János, Gorzó Mihály unokája, 1700, 1767 (2005, 2011, 2021–2025, 2250 és
L. I–389, m386, III–310 old) felesége Somossy Anna
X. János, Márton ﬁa, 1700, 1741, I. felesége Somossy Anna, II. fel. Szentmihályi Zsuzsanna (1985, 2005, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2085, 2140,
2285 és L. I – 228, 359, 386, III – 319 old). 2488, 2564 – IV. t. 32. old. és VII.
t. 40. old.
I. Imre, II. Gábor ﬁa, Bálint öccse, fel. Darvay Erzsébet, 1698, 1720, (2085,
2285, 2286 és L.
I – 212, 227, III – 310) 319. II. Rákóczi F. emlékirata, 34, 43, 75, 360. old.
Károlyi okltár V – 161, 262, 283, 342, 352, 377. old., Balogh: Munkács vár
tört. 369 old., III – 31 old, 2564 – III. t. 18, 19, 21–26. old.
IV. Gábor - - - - - - - - 1698, 1720; (2085, 2285, 2286 és L I – 386, III –
310. old.).
Zsigmond, Lajos ﬁa 1731, 1768, (1985, 1986, 2005, 2085, 2284 és L I – 386. old.).
György, Zsigmond ﬁa, 1742, 1768., felesége Szilágyi Zsuzsanna (1985, 1986,
2221, 2223, 2284 és L. I – 386. old.).
István 1742-ben (1985)
Gábor, Zsigmond ﬁa, 1742, 1768 (1985, 2284)
VIII. László, 1760, 1776, felesége Tegenyei Krisztina (1997, 2006, 2013 és L.
III – 170. old.) 2564 – VII – VIII. t. 29. old.
László 1743-ben néhai, özvegye Szunyoghy Borbála (2013 és L. III – 170. old.)
Ferenc, Zsigmond ﬁa, 1744, 1769 (1979, 1986, 1990, 1996, 2006 2148, 2221,
2284 és L I – 362, 386. old.)
VII. Péter, V. Zsigmond ﬁa, anyja Guthy Zsuzsanna, született 1736-ban, 1760,
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1807, (1919, 1926, 1927, 1936, 1949, 1950, 1955, 1956, 1968, 1970, 1972,
1976, 1890, 1996, 2002, 2006, 2018, 2113, 2117, 2148, 2153, 2198 és L. I –
55, 362, 386. old.), 2488, 2564 – II. t. 17. old.
XI. László, VIII László ﬁa, 1761, 1817, született 1756-ban (2148, 1996, 1965,
1926, 1936, 1954, 1933, 1946, 1945, 1863 és L. I – 359, III – 170, 173, 226,
312, 660 old). 2564 – VIII. t. 29. old.
Imre, Bálint ﬁa?, György ﬁa?, József ﬁa?, Mihály testvére, 1767, 1783, (2283,
1921, 2284, 2226, 1965, 1950 és L. III – 319, 660. old.).
III. Ádám, V. Gábor ﬁa, 1767, 1783, József testvére, felesége Vig alias Fröchlich
Terézia, Ferenc és Lázár Borbála Györgé leánya, (1947, 1949, 1955, 1966,
2005, 2152, 1993, 2017, 1965, 1950 és L. I – 362. old). 2564 – III. t. 21, 26. old.
József, Bálint ﬁa, Ádám testvére, 1767, 1782, (2005, 2152, 1921, 2151, 1996,
2018 1965 és L III – 319. old.).
János, Ferenc ﬁa, Zsigmond unokája, 1768, 1797, felesége Tóth Erzsébet
(2284, 1996, 1965, 1936, 2111, 1954, 1956, 1946, 1945 és L. III – 319. old.).
Ferenc, Ferenc ﬁa, Zsigmond unokája, 1768, 1807, született 1750-ben, felesége Darvay Krisztina, (2284, 1996, 1936, 2111, 1954, 1956, 1946, 1945, 2115,
1863 és L. I – 255, III – 319. old.)
I. József ifj. de Mátyóc VII. György ﬁa 1769, 1784 (1996, 2018 és L. III – 319.
old.), esk. 1773 +1812 (ősei is ott) felesége Szegedy Mária (2464, 39. old.)
2464 – 30, 2564 – VII. t. 41. old.
Péter ifj. 1771, 1797, született 1752-ben (2015, 2018, 1936, 2111, 1954, 1933,
1945, 1946 és L. I – 255, 362.)
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Mihály, József ﬁa, Imre testvére, 1772, 1784, született 1745-ben (2286, 1965,
1950, 2004, 1936 és L. III – 319. old.)
Gábor, Mihály ﬁa, 1783, 1797, született 1752-ben, (1950, 1936, 2111, 1954,
1956, 1945 és L. I – 255, 257, 386. old.).
Károly 1802, 1807 (2115, 1863 és L. I – 386. old.)
György, 1807-ben (1863 és L. I – 386. old.)
Gábor, 1807-ben (1863)
Menyhért 1807-ben (1863 és L I – 261, 386. old.) 1832-ben a következő Ilosvay családok éltek Bereg vármegyében: Ilosvay László, ifj. László, János,
Menyhért, Károly, György, Gábor, Dániel, Gedeon, Sándor özvegye és László.
Az Ilosvay leányok közül ezekről vannak adataim:
Sára, Pethő Péter özvegye, 1570, 1609 (2063, 2090, 2095)
Margit, Jóni János de Perecseny özvegye, 1625 (2098).
Zsóﬁa, IV. György leánya, I. Pósaházy Jánosné, II Váratkay Andrásné, *1589, 1658
(2053, 2075/a, 2103, 2095, 2054, 2056, 2079, 2287) 2488, 2564 – I. t. 14, 15 old.
Erzsébet, - - - - Ó-Bégányi Andrásné, 1611, 1635, (2053, 2095, 2054, 2067,
2056, 2287) 2488, 2564 – I. t. 14, 15. old.
Mária, Zsigmond leánya, 1641, (2078)
Katalin, Tharnóczy Lázár özvegye, 1659 (2185)
Anna, Váradi Ádámné, V. Zsigmond és anyja Guthy Zsuzsanna *1717, 1760,
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1761, (2006, 2148) 2564 – II. t. 17. old., 2488
Zsuzsanna, Nagyiday Mihályné, - - - - * 1719, 1760, 1761, (2006, 2148) - Krisztina, Korda Györgyné, - - - - * 1732, 1760, 1761, (2006, 2148) - Borbála, I. Komlósy Mihályné, II. Bogárdy Györgyné * 1724, 1761, (2148). - Klára, - - - - * 1726, 1761, (2148). - Éva, - - - - * 1729, 1761, (2148) - Verona, Vörösmarthi Iváskóné, 1463 (L. III – 424. old.).
Katalin, II. Miklós leánya, I. Tarnóczy Lászlóné, II. Korcsvainé, 1548, 1550,
(L. III – 368. old.), 2488, 2464 – 30. old.
Erzsébet, Zoltán Péterné (Pálné ?), 1677, (L. III – 319. old), 2564 – 44. old.
Margit, III. Istváné Teresztény Szini Jánosné, 1602, 1628 (L. III – 319. old.).
2564 – I. t. 11. old., 2488,
Anna, V. Miklós és Zoltány Anna leánya, Mező Gáspárné (2287 és L III –
318) 2488.
Dorottya, - - - - - - - - Guty Péterné (2287).
Zsóﬁa, András leánya, Kölcsei Kende Mártonné, 1575, (2287). 2564 – I. t. 9. old.
Borbála, X. János leánya, Dolinai Miklósné, 1742, 1764 (1924, 2221), 2564
– IV. t. 32. old.
Mária, I. Bálint leánya, Besennyei Zsigmondné, 1767, 1768 (2005, 1921,
1925, 2157) 228 (Turul 1889 5. old.)
Zsuzsanna, - - - -, Leövey Ádámné, 1750, 1768 (2005, 1921, 2151) 2285,
Turul 1889 – 55. old., 2564 – III. t. 21. old.
Katalin, Tamás és Bóna Katalin leánya, Gorzóné, 1767. (2250).
Sára, Ferenc leánya, Dencs Andrásné, 1761, 1768 (2284)
Borbála, - - - - , Tóth Jánosné, 1761, 1768 (2284)
Éva, - - - - , Borbély Istvánné, 1761, 1768 (2284)
Erzsébet, - - - - , 1768 (2284)
Borbála, Galgóczy Pálné, Bálint és Ábrahám testvére, 1696 (2286, 2085.)
Julianna, Török Péter özvegye, 1794 (1956.) p.83.), (344)

496.) komlósi Komlósy Ferenc. (1660–1706)

Születésének idején, amely az 1660–1670-es években lehetett, a Komlósyak
annyira megcsappantak s olyan kevesen voltak, hogy mintegy megállapitható, hogy
apja Benedek vagy Mihály lehetett.
[pag. 207.] Nem lévén azonban erre semmi bizonyitékom, ezen ágat tovább
nem vezetem, máskülönben Benedek, más ágon az ősök között szerepel s igy életrajza fel van dolgozva 648. sz. alatt.
Felesége Bitskey Mária volt, mert amikor két ﬁa osztozkodott az ősi vagyonon, anyjukat igy nevezik meg. (2163).
Iskolázott embernek kellett lennie, mert 1694-ben kinevezték vármegyei esküdtnek (2137). Közéleti müködéséről többet nem tudok.
A kezeim között levő okmányokban ezen kivül még 1697-ben fordul elő neve
egy adókivetési lajstromban, amikor 5. forint nemesi adóval volt megterhelve (2030),
valamint 1702-ben, amikor 6. forintot vetettek ki reá (2031). – Vagyoni állapotára vonat- 201 -

kozólag némi világosságot vet az 1734. évi osztozkodási okmány, amely szerint két ﬁa,
György és László megosztották egymás között a vagyont (2163), – valamint az 1707.
évből származó rovatos összesités, amely a Beregvármegyében akkor élt jobbágyokat és
a községek földesúrait tünteti fel (2021). Igaz, akkor ő már nem élt, mint földesúr, már
özvegye szerepel. Ezen kimutatás szerint Komlóson volt a kuria, volt 3. ökre és lova, 3.
tehene, 40. juha és sertése, 6. kecskéje, 6. köblös búza-, 12. köblös árpa- és 5. köblös zabvetése, amely után 8. forint nemesi adót ﬁzetett. Komlóson kivül jobbágyai voltak még
Falucskán és Kövesden (2021). – 1709-ben, a nemességek felülvizsgálása alkalmával
özvegy a kétségenfelüli nemesek között van felsorolva (2022). Ezen három összeírásból
világosan látni, mennyire megcsappantak a Komlósyak. 1702–1709. csak egy Komlósy
szerepel, még pedig a mi Ferencünk, illetve annak özvegye. –
Meghalt, mint a Rákóczi Ferenc szabadságharcának résztvevője, valószinüleg
1706-ban, ugyanis Lehoczky: Beregvármegye monographiája I. köt. 223. oldalán ezeket írja: „Az 1707. év elejét Rákóczy Munkácson tölté, hová még decz. 28-án érkezett.
Január 8-káról biztositá kegyelméről Komlósy Ferenc özvegyét. Ez írás igy hangzik:
(Rákóczy Ugocsához) „Tudvalevő előttünk néhai Komlósy Ferencz hivünk hüséges
szolgálatja és a haza ügye mellett való halála. Ha comperiáltatik, hogy az instáns özvegy jobbágyai fegyvert ennek előtte hadainkban nem viseltek, senki akaratjok ellen
arra ne compellálja, máskép, ha fegyverviselők voltak, insinuálja magát az instáns özvegy előttünk, másban fogja venni kegyelmességünket. Datum ex arce nostra Munkács, 8. Januarii, 1707. Franc. B. Rákóczy. Fr. Aszalay. (Ugocsai levéltár).” –

497.) Komlósy Ferencné,
Bitskey Becsky Mária. (1707, 1716)24

Neve, két ﬁának, Györgynek és Lászlónak osztozkodási okmányából ismeretes (2163). p.84.)
Ezen kivül csak Lehoczky tesz róla emlitést, amikor ezeket írja: „1716. nov.
25. kelt okmány szerint, Komlósi Sándor (ki írni nem tudván keresztvonást tett) a
Komlósi-féle részeket Dávidházán, melyet Klobusiczky Gáspár Komlósi Ferenc özvegyétől 200. frtért szerzett, és neki átengedett, ugyanannyi forintban elzálogositá”
(III. köt. 219. old.). – (209).
[pag. 208.]

500.) csernelházi Csernel György és Zsigmond.
(1683, 1717) (1721, 1733)25

Mivel határozottan nem tudom megállapitani, hogy kettőjük közül, – akik
máskülönben egy testvérek voltak –, Györgynek melyik volt az apja, mindkettőjükre
vonatkozó meglevő adataimat közlöm.
Mingkettőjük apja Pál volt és anyjuk besenyői Tarnóczy Zsuzsanna.
György 1683-ban Ráthi Zsigmondtól visszakövetelte apjának Pálnak elbujdosása
24
25
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után erőszakkal elvitt jobbágyait és Kisráton erőszakkal elfoglalt jobbágytelkeit (2290).
– 1717-ben kérte az apja elbujdosása miatt elkobzott, de anyját illető tarnóci, komoróci,
homoki, macsolai, szerednyei, derceni, hetyéni és barkaszói javainak visszadását (2292). –
Zsigmond 1721 és 1723-ban Máramaros vármegye esküdtje volt (2014), ahol
kétszer aláírása is szerepel, 1733-ban Pál és Tarnóczy Zsuzsanna ﬁának mondja magát és mint György bátyja, kérte anyai jószágainak visszaadását (2294). Petrovay
emliti, hogy 1739-ben Lipcsey Istvántól Ökörmezőn egy telket vett zálogba, amely
telket 1755-ben özvegy, Zidra Katalin másnak elzálogositott (IV. sz. 170. old.)

504.) hetei Dancs István. (1692, 1709)26

Mihály és Hetey Zsuzsanna ﬁa volt (2279 „B” és „C”). 1692-ben, amikor a
nemesség bizonyos segély szervezett a király részére, ennek a segélynek az összeszedésére, többek között őt is kijelölték, mint a szolgabirónak segédkező személyt
(2029). – Még egyszer emlittetik neve, amikor a nemességek felülvizsgálása alkalmával a kétségen felüli (indubitatus) nemesek között szerepel. (2022). –
1725-ben már nem él, mert amikor a testvérek egymás között osztották fel az
apai örökséget, róla már mint néhairól van emlités téve (2279 „C”). –
Két ﬁa maradt, János, aki az ősök között szerepel és Pál (2279 „D”). –

512.) pilhói Podhajeczky Tódor. (1677, 1678)

Csak annyit tudok róla, hogy görögkatolikus lelkész volt és mint ilyen emlittetik Felsőszvidniken (Sáros vm.) 1677-től és 1678-ban is ott volt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
Nemességügükre vonatkozólag bár nincs semmi közelebbi adatom, megállapitható, hogy a család egyes tagjai használták a „pilhói” [pag. 209.] nemesi előnevet, mint például egy 1829-ből származó íratban is Podhajeczky Péter, az eperjesi
egyházmegye ügyésze. (1049). –
Névelemzés. Tótosan az erdő „háj”-nak hivatik, Sáros vármegyében, ahol a
ruszin nyelv nagyon kevert a tóttal, és ahol a Podhajeczkyek ősi fészke volt az erdőt
hajnak hívják. Pod = alatt, tehát az erdőalattiak, – Podhajszkiak, amint az egyik nevezi is magát (ennek a Tódornak ﬁa, János). De nevüket vehették még máshonnan
is. Galiciában, a Dnyeszter mellékfolyója, a Koropicz mellett fekszik egy városka,
Podhajec. Lehet, hogy a család innen származott át Magyarországra.

514.) bilkei Lipcsey Péter. (1609, 1678)

Nehéz határvonalat huzni és pontosan megállapitani, hogy ugyanabban a korban élő két Péter közül melyik a mi Péterünk. Igaz, a másik Péter is a családfán
szerepel 646. szám alatt. Néha ugyan meg vannak különböztetve idősebb és ifjabb
jelzővel s ekkor megkülönböztethetők, mert a mi Péterünk az idősebb jelzővel volt
ellátva. Még komplikáltabbá teszi a dolgot az a körülmény, hogy csupán pár évtizeddel előttük egy harmadik Péter is szerepel, amelyik azonban lehet egy és ugyanaz is
a mi Péterünk valamelyikével. Tehát azokban az esetekben, amikor az id. és ifj. jelző
26
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nincs feltüntetve a Péterekre vonatkozó dolgokat 1652-ig itt fogom felsorolni.
Születésének helye és ideje ismeretlen Petrovay megállapitása szerint apja
Mihály volt, anyja pedig Bilkey Katalin (IV. sz. 167. old.), de Mihály nevü ﬁának
a leszármazottai is több alkalommal Mihály ﬁának mondják a mi Péterünket (1927,
1998, 2112). –
Házasságát szintén Petrovay szerint, ismeretlen időben és helyen kötötte Dolhay Eufrozinával, vagy ahogy ő nevezi, Fruzsinával (IV. sz. 167. old.).
A kezeim között levő okmányokban időrendben a következő időkben és eseményekkel összefüggésben fordul elő. Bár nem valószinü, de nem is lehetetlen, hogy
az 1600-as évek elején szereplő Péter, a mi Péterünk, mindenesetre ezeket is felsorolom. – 1609-ben Jánossal egyetemben óvást emelt Gulácsy Kristófné, Lipcsey
Zsuzsanna ellen egy birtokelosztásból kifolyólag (2036). – 1617-ben zálogba vetett
bilkei jobbágyát Lipcsey Andrástól vissza akarta váltani (2037). 1648-ban Bilkén
volt 12. jobbágya 24. igás állattal, Rákócon 3. jobbágya 4. igavonóval, Szajkófalván 4. jobbágya 6. ökörrel, Lukován 7. jobbágya 16. igavonó állattal. (a jobbágyok
névszerint vannak felsorolva) (2038). Az 1649. évi tisztujitó gyülésen esküdtté lett
választva (2039). – Petrovay szerint 1651-ben tiltakozott Bilkey István ellen az
ökörmezői, repenyei, sebespataki, lozánkai, bilkei, rákóci, dubrókai, szajkófalvi és
lukovai jószágok elidegenítése miatt (IV. sz. 169. old.). – 1652-ben egyetlen testvérével Zsuzsannával, Uray Miklósnéval megosztozott a vagyonon (2040) – 1652-ben
többekkel egyetemben Tivadar Miklós szolgabírót hatalmazza meg ügyeinek képviseletére egy ismeretlen ügyből kifolyólag özv. Lipcsey Gergelyné, Szuhay Anna
ellen (2032). – 1659-ben [pag. 210.] mint királyi ember (homo regius) szerepelt
(Lehoczky I. köt. – 380. old.). Tudni kell, hogy a királyi emer intézménye 1298ban alakult, de idők folyamán jogköre változott. Lipcsey Péter idejében, minden
vármegye előkelőbb nemesei köréből 8-12. ugynevezett királyi embert választott,
akik vizsgálatok, idézések, de különösen ünnepélyes beiktatások és más törvényes
ügyekben a káptalan vagy konvent küldötteivel együtt jártak el az illető ügyben. Egy
évre voltak választva és büntetés terhe alatt köteles volt elfogadni és arról le nem
mondhatott. – 1661-ben a főispán kérelmére biróság elé idézték, mivel a megyei
tisztújitó gyülésen nem jelent meg és pénzbirságra itélték (2041). – (219). 1667-ben
egy egyeszségnél tanuként szerepelt, ahol sajátkezü aláirása is megvan (2042). –
Lehoczky szerint 1667-től Beregvármegye táblabirája volt (I. köt. 388. old) és ezt
Petrovay is megemliti (IV. sz. – 169. old.). – 1668-ban tanuként szerepelt s itt mint
Beregvármegye esküdtje írta alá magát (2043). – 1678-ban egy kimutatásban még
előfordul a neve (2044). –
Meghalt 1678–1684. között, mert 1678-ban még mint élőről van szó (2044),
de 1684-ben már felesége önállóan intézkedik. (IV – 169. old.)
Aláírását lásd a 2042. sz. mellékleten.
Leszármazottait lásd a Petrovay által közölt geneológiai táblázaton (IV. –
167–169. old.). –
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515.) Lipcsey Péterné,
Dolhay Eufrozina. (1627, 1688)27

Született ismeretlen időben és helyen, (210). Petrovay szerint apja György
volt, anyja pedig Buday Erzsébet (III. sz. 79. old.).
Megözvegyedett 1684. előtt, mert ebben az évben már mint özvegy önhatalmulag intézkedik, amikor eltiltja György ﬁát birtokai eladásától és mindenkit azok
megvételétől (IV. sz. 169. old.). 1688-ban egy ismeretlen ügyből kifolyólag kérelmére a vármegye szölgabirót küldött ki az ügy kivizsgálására (2045.) –

516.) bilkei Lipcsey Mihály. (1583–1642)

Született ismeretlen helyen és Petrovay szerint 1583-ban (IV – 167, 169),
amely dátumot alátámasztja az is, hogy 1642-ben 60. évesnek vallotta magát (2060).
Petrovay szerint apja Tamás volt (IV – 167. old.), anyja pedig ismeretlen.
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Bilkey Katalinnal, Gergely
leányával (2054 és IV – 169. old.).
A birtokomban levő okmányokban először 1630-ban fordul elő, amikor mint
tanu szerepel Lipcsey Gergely András ﬁának királyi adománylevél alapján való beiktatásánál, bilkei, rákóci, dobrókai, szajkófalvi és lukovai birtokaiba; itt emlittetik
Szenkovics Tamás is mint az ő rákóci jobbágya (2053). – 1634-ben a vármegyei
tisztújitó gyülésen esküdtté választották (juratus assessor) (2054) vagy amint Pet
[pag. 211.] rovay emliti táblabirónak (IV – 169. old.). – Még ugyanazon évben ügyvédet vallott és más alkalommal birói kiszállást kért egy meg nem nevezett ügyben.
Ebben az évben emlittetik felesége Bilkey Katalin, aki Bilkey Bálintot vallotta ügyvédjének egy bizonytalan ügyben. – 1635-ben adózás alá összeírták a portákat és reá,
Bilkey Bálinttal egyetemben 1½. porta után vetették ki az adót (2056). – 1635-ben
feleségével egyetemben ügyvédet vallott egy ismeretlen ügyből kifolyólag (2057). –
1638-ban a zsiványok elszaporodására való tekintettel a vármegye rendszabályokat
léptetett életbe és a komisszáriusok egyikének őt jelölték ki (2058). – 1638-ban egy
Fanta nevü lukovai jobbágyával összefüggésben van róla emlités téve, de mivel a
szöveg egy része már elmosódott, nehéz megállapitani a tényállást (2059). – 1642ben egy tanukihallgatás alkalmával tanuként szerepel, amikor 60. évesnek vallotta
magát (2060). –
Leszármazottait lásd a Petrovay által közölt geneológiai táblázaton (IV. –
167–169. old.). –

517.) Lipcsey Mihályné,
Bilkey Katalin. (1634, 1635)28

Született ismeretlen időben és helyen, de valószinüleg az 1590-es években,
mert férje 1583-ban született. Petrovay szerint apja Gergely volt (IV. – 169. old.),
anyja pedig ismeretlen.
27
28

Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
Az évszámok neve említésének idejét jelzik.

- 205 -

Petrovay csak annyit jegyez fel róla, hogy apja összes birtokainak egyharmad
részét kapta hozományul (IV – 169. old.). – 1634-ben bizonytalan ügyből kifolyólag
Bilkey Bálintot vallotta ügyvédjének, aki valószinüleg testvére volt (2054). – 1635ben öten protestáltak Daróczi Ferenc ellen bizonyos bilkei, rákóci, miszticei és lukovai birtok miatt, ezek ő, Bilkey Miklós gyermekei, Bilkey Anna, Lipcsey Sándorné,
Bilkey Borbála, Zsupán Péterné és Bilkey Bálint (2055). –

A Dolhay-ak általában.
(248). A család őskorára, valamint a szinte mesébe illő családi hagyományra
vonatkozó dolgokat lásd Petrovay tollából a Turul folyóiratban XI. köt. 1893. évf.
71–77. oldal (III sz.).
A család címerére vonatkozólag lásd Turul XII. kötet 171–172. oldal (IV. sz.)
és XI. kötet. 126. oldal.
Lehoczky Tivadar: „Beregvármegye monographiája” III. köt. 846. oldalán
emliti, hogy Dolhán (Máramaros vm.) „a Dolhay család megerőditett kastélyt emeltetett, melyet Mátyás király 1474-ben (a 27. t. cz. értelmében) 25. nap alatt hütlenségi bélyeg terhe alatt leromboltatni rendelt.”
Ezenkivül Csánky Dezső: „A Hunyadiak kora Magyarországon” című művében emliti a Dolhayakat a X. kötet 269., 272., 280., 281., 284., 286., 296., 395., 418.
és 509. oldalán, valamint a XI. kötet 46., 48., 50., 52., 118., 146., 167., 286., 291.,
293., 307., 311., 321., 373., 419., 431., 436. és 466. oldalán.
[pag. 212.]
(138). A birtokomban levő okmányokban, valamint Lehoczkynak feljebb emlitett művében az 1500-as évek végéig időrendben a következő Dolhay családbeliekre vonatkozólag található adatok:
István, Szaniszló vajda ﬁa, 1383, (L. III–844., 845. old.)
Sándor, - - - - - -, Korjatovics nemzettségéhez tartozott, 1416, (L. III–844, 845)
Péter, Sándor ﬁa, 1416, (L. III–845. old.)
Miklós, - - - -, 1416; (L. III– 845. old.)
János, János ﬁa, 1418, (L. III–80, 165, 405, 834, 845. old.)
György, - - - -, 1418; (L. III–80, 165, 404, 405, 658, 834, 845. old.)
Bogdán, - - - -, 1418; (L. III–80, 165, 405, 658, 834, 845. old.)
Mihály, 1451; Ambrus testvére (L. III–405, 406, 845. old.)
János, Ambrus ﬁa, 1456, (L. II–25, III–312, 315, 406, 426. old).
László, - - - -, 1458; (L. III–312, 315, 406, 426. old).
György, - - - -, 1463, (L. III–406, 426. old.)
Miklós, - - - -, 1463, (L. III–406, 426. old.)
Péter, - - - -, 1463, (L. III–406, 426. old.)
András, Szaniszló ﬁa, 1466, (L. III–546. old)
Mihály, - - - -, 1466 (L. III–546. old)
Albert, 1469, (L. III–400 old.)
György, 1570, felesége Sztojka Klára (2063, 2092, 2093).
Imre, 1570, (L. III–376 és 2092).
A Dolhay család 1708-ban halt ki, utolsó tagja Dolhay györgy huszti kapitány volt. >
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518.) Dolhay György. (

)

Lásd 264. szám, a 358. oldalon.
Született ismeretlen időben és helyen. petrovay szerint apja János volt, anyja
pedig belényi Thetey Anna (III–79. old).
Szintén Petrovay szerint felesége bölcsei Buday Erzsébet volt (III–79. old.)
Petrovay, az általa közöl geneológiai táblázaton minden megjegyzés és magyarázat nélkül két évszámot szerepeltet vele összefüggésben, 1608. és 1615. (III–
79. old). – Lehoczky szerint 1574-ben ellentmondással élt, amikor Ternei keszthelyi
Györgyöt beiktatták a Mátyfalvi Zoárdﬃ István és Szirmai László magvaszakadtával örökre reászállt bilkei, miszticei, rákóci, szőllősvégardói, ujlaki, mátyfalvi és
rákosi részekbe (III. köt. 158. old.) – 1580-ban újból ellentmondott, amikor Daróczy
Szeráf királyi adományul kapta az Iváskó András magtalan elhunytával kért birtokot.
(III. köt. 159. old). –
Leszármazottait lásd a Petrovay geneológiai táblázatán (III–79. old.).

519.) Dolhay Györgyné, Buday Erzsébet. (

)

Nevén kivül, amelyet Petrovay az általa összeállitott geneológiai táblázaton
közöl, egyebett nem tudok. (III – 79. old.).
[pag. 213.]

520.) bilkei Lipcsey Tamás. (1574

)

Nevén kivül, amelyet Petrovay az általa összeállitott geneológiai táblázaton
közöl, egyebet nem tudok. (IV – 167–169. old.). – Lehoczky nem is emliti és a birtokomban levő okmányokban sem fordul elő neve. – (212).
Leszármazottait lásd Petrovaynál (IV – 169–169. old.). –

A Bilkey-ek általában.
A család őskorára, valamint a szinte mesébe illő családi hagyományra vonatkozó dolgokat lásd Petrovay tollából a „Turul” folyóíratban XI. kötet 1893. évf.
71–77. oldal (III. sz.)
Ezen kivül még Csánky Dezső: „A Hunyadiak kora Magyarországon” cimű
művében emliti a Bilkeyeket a XI. kötet 418. oldalán
A családra vonatkozó okmányok a Magyar Nemzeti Múzeum kézírattárában
„2014. Quart. Lat.” jelzés alatt vannak. (347).
A birtokomban levő okmányokban, valamint Lehoczky művében és Petrovaynál
névsorban a következő Bilkey családbeliekre vonatkozólag találhatók adatok: (346).
Bálint, 1401, (L. III–687. old.)
György, 1401, (L. III–687. old.).
Illés, 1408, (L. I–378, III–400, 404, 790. old.).
Péter, 1408, (L. I–378. old.).
Szaniszló, 1410, (L. III–687. old.).
János, 1410, (L. III–687. old.).
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Bogdán, 1410, (L. III–687. old.).
Gergely, 1451, (L. III–406. old.).
Egyed, 1451, (L. I–378. old.).
Miklós, 1457 (L. III–156, 157, 239, 315, 400, 848. old.).
Mihály, 1457, Péter ﬁa, ez Istváné, ez Gergelyé, ez Jánosé, ez Szerecsenyé,
ez Karácsonyé (L. III–156, 157, 239, 240, 315, 376, 400, 424, 426, 848. old.)
Illés, István ﬁa, 1457, 1476, (L. III–156, 157, 400, 404, 790 old.).
István, Illés ﬁa, 1457, (L. III–156, 239, 250, 315, 400, 424, 707, 790, 848. old.)
István, Péter ﬁa, ez Istváné, 1458, 1463, (L. I–378, III–156, 239, 240, 315,
376, 400, 424, 707, 790, 848)
Sándor, Illés ﬁa, 1460, 1463, (L. I–378, III–19, 156, 239, 315, 376, 400, 659. old.)
András, János ﬁa, 1463, 1480, (L. I–378, III–157, 239, 240, 315, 426, 838,
848. old.)
János, Péter Bálicza ﬁa, 1463, leánya Ilona, (L. I–378, III–156, 239, 240, 376,
400, 436, 790, 838, 848)
Lázár, István ﬁa, ez Gergelyé, ez Jánosé, ez Szerecsenyé és karácsonyé, 1476,
(L. III–157, 400)
János, Illés ﬁa, 1476, (L. III–157, 239, 240, 376, 400, 426, 790, 838, 848. old.)
György, Illés ﬁa, 1476, 1507, (L. III–157, 240, 400, 426, 848. old.) és (2087)
György, Miklós ﬁa, 1476, 1491, (L. III–157, 240, 400, 426, 848. old.).
László, 1476, (L. III–240, 790. old).
András, György ﬁa, Illés unokája, 1491, (L. III–157, 239, 240, 315, 426, 838,
848. old.)
Péter, 1495, felesége Matucsinai Dorottya, Miklós leánya, (L. III–16, 40, 67,
156, 167, 221, 239, 335, 371, 404, 671, 684, 700, 730, 848. old.)
István, 1569, 1570, (2062, 2063, 2211). –
[pag. 214.]
Máté, 1569, 1576, felesége Vessey Orsolya, (2062–2064, 2087, 2089, 2091,
2093, 2211, 2217, és L. I–19, III–157, 158, 159, 219, 240, 353, 371, 426, 556,
707, 849. old.)
Pál, 1570 (2063)
Péter, 1570, özvegye Sztojka Anna, (2063, 2090, 2092. és L. III–157, 318. old).
Ferenc, 1570, 1576, (2063, 2064, 2088, 2093, és L. I–378, 383, III–157, 158,
172, 240. old.)
Tamás, 1570, 1576, János ﬁa, (2063, 2064, 2088, 2089, 2090, 2093, és L.
III–158. old.) …178…
János, 1570, 1571, Tamás testvére, (2063, 2088, 2089, 2093.)
Ferenc ifj, Péter ﬁa, 1548, 1576, (2035, 2051, 2064, 2088, 2090, 2091, 2093,
2126 és L. I-378, 383, III–157, 158, 172, 240. old.)
István, 1571, 1648 (2036, 2038, 2053, 2056, 2064, 2078, 2093, 2103 és L.
III–158, 160. old.).
Lukács, 1574 (L. III–158. old.).
Miklós, Tamás ﬁa, 1576, 1609, 1617, (2036, 2037, 2064, 2214. és L. I–383,
III–158, 243, 318. old.).
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János id. 1611, 1630, (2037, 2053, 2095, 2098, 2214 és L. I–383. old.).
Péter, 1611, 1635, (2054, 2056, 2065, 2095, 2098 és L. I–383. old.).
János ifj, 1617, 1630, (2037, 2053, 2098 és L. I–383, III–159. old.)
András, 1625, (L. III–159. old.)
Bálint, Miklós ﬁa, 1630, 1642, felesége Pogány Zsuzsanna Anna, (2053, 2055,
2056, 2078, 2082, 2085, 2103,2124, 2128, 2183).
Pál, 1648, (L. III–160. old.)
György, Bálint ﬁa, Miklós unokája, 1652, 1672, (2027, 2032, 2035, 2051,
2126, 2128 és L. I–383, III–160. old.)
A Bilkey családnak utolsó tagja Miklós volt, akivel 1711-ben kihalt a család.
A Bilkey leányok közül ezekre vonatkozólag vannak adataim:
Anna, György leánya, Gulácsy Istvánné, előbb Daróczy Györgyné, 1569,
1611, (2063, 2087, 2088, 2091, 2092, 2095, és L. III–215. old.).
Katalin, Lipcsey Péterné, 1570, (2089).
Krisztina, Biry Ferencné, 1595, (L. III–159. old.)
Erzsébet, Egressy Istvánné, 1626, 1643, (2075, 2080, 2098).
Zsóﬁa, Lipcsey Péterné, 1631 (2065).
Anna, Miklós leánya, Lipcsey Sándorné, 1635, 1342, (2055, 2082, 2103).
Borbála, Miklós leánya, Zsupán Péterné, 1635, (2055)
Anna, Máté leánya, Lipcsey Gergelyné (András ﬁa), 1642, (2079).
Anna, Sándor leánya, Ilosvay Lászlóné, 1463, (L. III–156, 315. old.).
Verona, - - - -, Vörösmarti Jánosné, 1463, (L. III–156. old.)
Anna, Ilosvay Gáborné, 1672, (2027).

522.) bilkei Bilkey Gergely. ( )

Lásd 290. szám, a 386. oldalon.
Személyi adataira vonatkozólag semmi adatom nincsen.
1570-ben többször is van róla emlités, lukovai jobbágyainak, Fanta János,
Miklós, László és Simonnak elzálogositásával összefüggésben.
Ezen jobbágyokat telkestül együtt elzálogositotta Ilosvay Orbánnak, akinek
halála után önhatalmulag visszafoglalta. A zálogos összeg visszatéritését követelte
a megyei hatóság tőle és háromszor is intették ennek teljesitésére (2089, 2090). –
1571-ben több bilkei nemessel együtt idézést kapott a vármegyei hatóságtól, egy ott
meg nem nevezett ügy [pag. 215.] ből kifolyólag (2093). – 1575-ben királyi emberként (homo regius) szerepelt, amikor Daróczi Szeráf, királyi táblai jegyzőt beiktatták
a Bilkey János György ﬁa bilkei jószágába (L. III–158. old.) –1576-ban többekkel
egyetemben őt is beiktatták királyi új adomány folytán a bilkei uradalom és egyéb
részbirtokok birtokába, a bilkei uradalom akkor Bilke, Rákóc, Micstics, Dobróka és
Lukova falukból állott (2064) ezt az esetet Lehoczky is emliti (III. köt. 158. old.).
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524.) Dolhay János. ( )

Lásd 262. szám, a 358. oldalon.
Petrovay szerint apja Imre volt, anyja pedig Megyery Anna, felesége pedig
bekényi Thetey Anna. (III. sz. – 79. oldal).
Petrovay a geneológiai táblázaton vele összefüggésben két évszámot közöl,
1575. és 1599., anélkül, hogy valami magyarázatot füzne hozzá (III. sz. –79. old.).
Leszármazottait lásd a Petrovay által közölt táblázaton. Megjegyzem, hogy
az ő leszármazottja volt, azaz szépunokája az a György, akivel 1708-ban kihalt a
Dolhay család ( III. sz. – 79. old.)

525.) Dolhay Jánosné, Thetey Anna. ( )

Lásd 263. szám, a 358. oldalon.
Nevén kivül, amelyet Petrovay közöl az általa összeállitott geneológiai táblázaton egyebet nem tudok. (III – 79. old.) Ő emliti azt is, hogy a Thetey család a
„bekényi” nemesi előnevet használta.

A Budayak általában.
Megállapitásom szerint a Budai család, amely a „bölcsei v. bölsei” nemesi
előnevet használta nem tartozott az ősi Beregvármegyei családokhoz. Szabó István:
„Ugocsa vármegye” című művében azt írja, hogy Bihar vármegyéből származik a
család (169. old.) Beregvármegyében legelőször 1604-ben van emlitve Buday Dániel, mint aki felesége után Haláboron birtokos lett (L. III. köt. 282. old.). Én ezt a Buday Dánielt tartom a Beregvármegyében később elszaporodott Buday család beregi
ősének és egyuttal Dolhay Györgyné, Buday Erzsébet apjának is.
Ezen kivül Gorzó Bertalan: „Szatmárvármegye nemes családjai. Pótkötet”
8. és 64. oldalán emlékszik meg a Budayakról. Lehoczky pedig „Beregvármegye
monographiájá”ban a Budayakat emliti az I. kötet 198, 235, 253, 257, 261, 269, 271,
359, 361, 362, 363, 373, 383, 384. – II. kötet 9, 46, 77 és III. kötet 18, 35, 41, 84,
161, 282, 283, 310, 345, 374, 482, 493, 499, 588, 707, 751, 773. és 803. oldalán. És
végül a családra vonatkozó adatok a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában „429.
Oct. Lat” jelzés alatt vannak.
[pag. 216.]

526.) bölcsei Buday Dániel. (1604, 1663)29

Valószinüleg a Bihar vármegyei Budayak sarja volt. (Szabó: Ugocsa: 169. old.)
Ő az első, aki Beregvármegyében szerepel és pedig 1604-ben, mint aki felesége után
Haláboron birtokos lett. Felesége Halábori Raxonia, Pál leánya volt. Halábori Pál ﬁörökös nélkül halt el és vagyona leányaira szállott. (Lehoczky III. köt. 282. old.).
A második Buday, akiről Beregvármegyében emlités van téve, Buday István,
aki a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem által bírt munkácsi uradalom uradalmi főnökének, Bellovári Dávidnak helyettese volt és egyuttal udvarbiró, ilyen minőségben
29

Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
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szerepel 1623 és 1624-ben (L. III – 374, 492. old.). Én ugy rekonstruálom a dolgot,
hogy Buday István udvarbiró, testvérét Dánielt itt benősitette Haláboron. (213).
Dániel birtokosként emlittetik még 1648-ban Szajkófalván (L. III. köt. 707. old.)
és 1657-ben Zápszonyban (L. III. köt. 803. old.)
Meghalt 1663–1665. között, mert 1663-ban még mint élőről van szó (2044) (L.
III. kötet 803. old.) és 1665-ben feleségéről mint özvegyről van szó (L. III. köt. 282. old.)

527.) Buday Dánielné,
Halábori Raxonia. (1604, 1665)30

Apja Pál volt és apjának halála után a vagyon harmadrészét örökölte. (L. IIIköt. 282. old.)
1604-ben már Buday Dániel felesége volt és 1665-ben már mint özvegy emlittetik, amikor Kun Istvánné, Gecsei Erzsébettel halábori birtoka iránt egyességre lépett (L. III. köt. 282. old.). (214, 215).

536.) Dolhay Imre. ( )

Lásd 261. szám, a 357. oldalon.
Petrovay szerint apja Péter volt, anyja pedig egy ismeretlen vezetéknevű Katalin. Feleségeként pedig Megyery Annát említi. (III. sz. 79. old). Vele összefüggésben ugyanaz a Petrovay az általa közölt geneológiai táblázaton, minden magyarázat
nélkül az 1545. és 1569-es évszámot közli (III. sz. 79. old.) p.85.)
Lehoczky 1567-ben említi mint kövesdi birtokost (III. köt. 376)
1570-ben a két Lipcseyt ismeretlen ügyben bíróóság elé idéztetett (2094).

537.) Dolhay Imréné, Megyery Anna. ( )

Petrovay szerint Dolhay Imre második férje volt, akihez első férjének, Almásy
Miklósnak halála után ment férjhez (III. – 79. old.).
[pag. 217.]

542.) Halábori Pál. (1604, 1652)

(399). Lehoczkynál van róla emlités téve. Először 1604-ben emliti mint halábori birtokost, majd 1646-ban ezeket írja róla: Halábori Pál, ﬁúgyermekei nem
létében, három leánya után birtoka a Budai, Matolcsi és Tordai családokra szállott,
kiknek a falu közepén levő három telkeik végén az utcza és tó közötti hely rendeltetett templom helyéül és paplaki telkül…A fenyőfából való szószéket 1646-ban
készittette Halábori Pál.” (III-köt. 282. oldal). – (215).
Gyermekei, azaz három leánya: Raxonia, Budai Dánielné, aki az ősök között
szerepel, Erzsébet, Matolcsiné és harmadik ismeretlen nevü, Tordai Zsigmondné
(III. köt. 282. old). –
1642-ben királyi ember (homo regius volt (L. I. köt. 379. old.) és 1634-től
Beregvármegye táblabirája (L. III. köt. 386. old.)
30

Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
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560.) Dolhay Péter. (

Lásd 260. szám, a 356. oldalon.

)

A Megyery-ek általában.
A Megyery családra vonatkozó okmányok a Magyar Nemzeti Múzeum kézírattárában „392. Oct. Lat” jelzés alatt vannak.

576.) Dolhay Demeter. ( )

Lásd 259. szám, a 353. oldalon.
Petrovay szerint apja Ambrus volt, anyja pedig egy ismeretlen vezetéknevű
Margit, vagy eszeni Csapy Potenciána, de valószinübb az első, mert ugy az ismeretlen vezetéknevű Margit, mint Demeter neve mellé az 1448. évszám van téve, tehát
már szerepelt apja első feleségének életében és így nem származhatott a második
feleségtől (III. sz. 78. old.), sőt Lehoczky ezt a Margitot 1458-ban is szerepelteti
Demeterrel egyidejűleg, igaz nem anyjaként, hanem Ambrus, azaz apja feleségeként
említve (L. III. köt. 315. old.)
Petrovay szerint felesége is egy ismeretlen vezetéknevű Katalin volt (III–78. old).
Petrovay az általa feljegyzett 1448-as évszámhoz magyarázatot nem füz. Lehoczky szerint 1454-ben perben volt Ilosvai András és Lászlóval, mivel erőszakos
foglalást tett ellenük Iloncán (L. III. köt. 312.)
[pag. 218.] 1458-ban Mátyás király vizsgálatot rendelt el afelett, hogy apja,
Ambrus, feleségének, Margitnak beleegyezésével (sic!) ﬁaival, közöttük Demeterrel
is, Ilosva, Ilonca, Kisfalud, Rév helységeket és Négyforrás pusztát elfoglalták Ilosvay
András és Lászlótól, akiknek ilosvai házát is felgyujtották, majd ezeknek tiszttartóját
elfogták, szemeit kiszurták, vagyonát elkobozták és Bilkéről 16. ökrüket elhajtották
(III. köt. 315. old.). 1463-ban Mátyás király apjának és általa neki is Kusnica és Kerecke helységeket adományozta (III. köt. 406. old.). – 1476-ban Mátyás király elrendelte,
hogy vizsgálják ki, ártatlan a Bilkey Mihály megölésében. (III. kötet 426. old.)
Leszármazottait lásd a Petrovay által összeállitott geneológiai táblázaton
(III. sz. 79. old.).

578.) Dolhay Ambrus. (

)

Lásd 253. szám, a 343. oldalon.
Petrovay szerint apja Szaniszló volt, anyja pedig ismeretlen (III. sz. –78. old.)
Házasságát ismeretlen helyen és időben kötötte ugy első feleségével, az ismeretlen vezetéknevű Margittal, mint második feleségével eszeni Csapy Potenciánával,
aki Apollóniának is mondatik (III. sz. 78. old. és Lehoczky III. köt 658 old. ).
Petrovay szerint 1456-ban adománylevelet szerzett László királytól Konyhára
(Máramaros vm.) és az abban levő királyi jogokra, amelyet akkor Bocskóy Simon
elfoglalva tartott. – 1875-ben új adományt kapott Dolha, Rozália, Szurdok, Leordina,
Ruszkovapolyána, Mojszin, Sajó, Szlatina és Batizára egészen és Polyánára háromnegyed részben (mind Máramaros vm.-ben). 1462-ben ajándékba kapta Pesthényi
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Mihály máramarosi főispántól, rokoni szeretete jeléül azon vajnági és újbárdi részjószágokat, amelyeket Mátyás király Vajnági, Bud Sándortól hivatalbeli hanyagsága miatt elvett és Pesthényinek adományozott. Máskülönben Dolhay Ambrus ekkor
máramarosi alispán volt – 1463-ban Dolhay Mihály az egész Mojszint reá átruházta,
ő viszont egész Visót engedte át Mihálynak cserébe. (III. sz. 78 és 81. old.) p.37.)
Lehoczky szerint 1451-ben elcserélte Makarját és Sarkadat Kereckéért és Kusnicáért, mert a munkácsi vár tisztjeinek bántalmait és sérelmeit nem birta tovább türni
(III. köt. 404. old.). 1454-ben az ő kérelmére Bronyha Beregvármegyétől el- és Máramaros vármegyéhez hozzácsatoltatott (III. köt. 845. old). – 1454-ben perben állott
Ilosvay András és Lászlóval, mivel erőszakos foglalást tett ellenük Iloncán (III. köt.
312. old.) – 1456-ban, amikor az alsóremetei pálos kolostort a rablók felgyujtották
és kifosztották Palóczi László comes „ meghagyta nemes Bacskai Istvánnak, hogy
segitségre szólitsa Dolhai Ambrust és Jánost, a szentmiklósi vajdát s vegye üldözőbe…a rablókat…kiket minden kegyelem nélkül bitófára akasztasson fel…” (II. köt.
25. old.) – 1458-ban Mátyás király vizsgálatot rendelt el ellene és ﬁai ellen, ert Ilosvay
András és Lászlótól elfoglalták Ilosva, Ilonca, Kisfalud, Rév helységeket és Négy forrás pusztát, azoknak ilosvai házát felgyujtották, Pál nevű gazdatisztjükre rátörtek éjjel,
azt elfogták, szemeit [pag. 219.] kiszúrták, vagyonát elrabolták és Bilkéről 16. ökrét
elhajtották, sőt Ambrus Nagyszőllősön találkozott Ilosvay Andrással, azt ott nyomban
elverte, megsebesitette és kifosztotta (III. köt. 315. old). – 1463-ban Mátyás király hű
szolgálatainak és érdemeinek jutalmazásaképenm amelyeket ő ugy a törökök, mint az
ország más háborgatói ellen vívott harcokban vérét ontva szerzett, Kusnicát ás Kereckét ajándékozta neki (III. köt. 383. old). – 1466-ban a nádor elrendelte, hogy Szilágyi
Erzsébetet, Mátyás király anyját Kerecke és Kusniva helységekbe újonnan helyeztessék be, de Mátyás király 1671-ben azt újra visszaadta neki az előbbi adományozás
folytán (III. köt. 406. old.) – 1476-ban már mint néhairól van szó.
Petrovay hosszasan tárgyal még birtokosztásairól és viselt dolgairól a Petrovayakról szóló értekezésében is (VI. sz. 58–59. old.), valamint Csánky Dezső: „A
Hunyadiak kora Magyarországon” (VI. köt. 48, 50, 52, 118, 146, 167, 286, 291, 293,
307, 311, 419, 431, 436 és 466. oldalán.
Meghalt 1471–1476. között, mert 1471-ben még adományt kapott (L. III. köt.
405. old) és 1476-ban már mint néhai emlittetik (L. III. köt–426).
Leszármazottait lásd a Petrovay által összeállitott geneológiai táblázaton (III.
sz. 78–79. old.).

579.) Dolhay Ambrusné, ? Margit. (1448, 1458)31

Petrovay az általa közölt geneológiai táblázaton neve mellett az 1448. évszámot szerepelteti, de nem füz hozzá magyarázatot (III – 78. old.). Lehoczky 1458-ban
még mint élőtt emliti és abból, hogy férjének az Ilosvay András és László elleni
erőszakos cselekedete, az ő, Margit beleegyezésével történt arra lehet következtetni,
hogy Ilosvay leány volt, vagy legalább is valamiféle jussa volt az Ilosvay birtokhoz
(L. III. köt. 315. old). (216)
31
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579.) Dolhay Ambrusné, Csapy Potenciána.

Mivel nem lehetetlen, hogy Dolhay Ambrus ﬁa Demeter, második feleségétől
eszeni Csapy Potenciána Apollóniától is származhatott, azért a reá vonatkozó és birtokomban levő adatokat is közlöm. Petrovay Potenciának nevezi (III. 78 old), Lehoczky
Apollóniának (III. köt. 658. old.) – Apja eszeni Csapy Ákos volt, anyja pedig Csire
Erzsébet. A Csapy család eredetére vonatkozólag Lehoczky két helyen is értekezik (III.
köt. 658–659. és 846. oldal) és kétségtelen, hogy a Csapy család Beregvármegye ősi
nemesi családaihoz tartozott, azonban elég hamar kihalt. Csapy Ákos, Csapi máskép
Eszenyi Imre ﬁa volt és 1429-ben megvette a Ratold családtól azoknak kisdobronyi
birtokát a Szent Miklós hitvalló tiszteletére szentelt, fából épült templom kegyúri jogéval együtt (L. III-233). – Anyai nagyapja Csire Barnabás volt (III. köt. 658 old.). (254).
[pag. 220.]

582.) Dolhay Szaniszló. ( )

Lásd 251. szám a 332. oldalon.
Petrovay szerint apja János de Hosszúmező (Dolha régi neve), anyja pedig
Jánosvajdafalvi János ismeretlen keresztnevü leánya volt (III. sz. – 78. old.) p.88.)
Lehoczky szerint 1410-ben mint királyi ember (homo regius) szerepelt (III.
köt. 754. old). – 1411-ben beiktatták Románpatakra birtokába (III. köt. 834. old. ) –
1413-ban Makarja 7/8. része 700 forintban értékelve reá iratott (III. köt. 404. old.)
– 1417-ben Pán Endre és Kaﬀai Helele 200. darab sertésér nyillal megsebesitette és
1418-ban panasszal élt Kaﬀai Helele és Homoki István ellen, mert bizonyos beregi
jobbágyait letartóztatták és megfosztották (III. köt. 80. old.) – 1717-ben Dávidházi
György szolgabiró ellen, aki Makarján tolvajokat üldözvén birtokán, némi kárt tett, a
vizsgálatot kéri elrendelni (III. köt. 404. old.) 1417-ben vizsgálatot inditottak ellene
özv. Korjátovics Tódorné, Valha asszony és Anna leánya, mert jobbágyaitól 1000.
arany forintot érő 600. nyestbőrt erőszakosan elvett és Makarján tartozkodó néhány
tisztét megsebesitette; az ítélet 1418-ban hozatott meg (III. köt. 405. old).
1418-ban a testvérek között birtokosztásra került a sor, ahol részletesen felsoroltatik, milyen óriási birtokot örököltek (III. köt. 165–166. old). 1418-ban polyánkai birtokosként van emlitve (III. köt 658. old.)

590.) Dolhay János de Hosszúmező. ( )

Lásd 250. szám a 331. oldalon.
Petrovay szerint apja Szaniszló volt, anyja pedig ismeretlen és feleségeként
Jánosvajdafalvi János vajda ismeretlen keresztnevü, de valószinüleg Rozália nevü
leányát emliti (III. sz. 78 és 75. old.)
Petrovay szerint ﬁvérével megszerezte Erzsébet királynétól Károly király özvegyétől a Hosszúmezővel (Bereg vm.) határos s a munkácsi várhoz tartozó Kerecke és
Kusnica nevü községek kenézségét. Arra később, 1383-ban Mária királynétól megerősitő levelet kértek, s az igy már szélesen kiterjedt birtokaikon 1389. évben Mária királynő előtt megosztozkodtak. János még ugyanazon 1389 évben segitett a rokon Bilkeyeknek az Ujhelyiek hatalmaskodó őseit Misztice és Rákóc falu birtokából kivetni,
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röviddel utóbb elhalálozhatott, mert többé nevével nem találkozunk (III. sz. 75. old.)
Lehoczky igy emlékszik meg róla: „1383-ban Erzsébet királyné az ő oláhainak, néhai lázi vajdájának, Szaniszló ﬁai, János, Sándor és Istvánnak adományozta
Bronyka, Kerecke, Kusnica, Zádnya, Dolha és Rókamező helységeket oly módon,
hogy az évenként beszedni szokott ötvened felét tartozzanak minden évben leadni. E
helységeket 1389-ben Sándor és István és Hosszúmezei Szaniszló ﬁa, János magok
közt egyenlően felosztották (III. köt. 844–845. old).
Meghalt 1389–1398 között, mert 1389-ben még osztozkodott, de 1398-ban
felesége mint özvegy emlittetik (III. sz. 76. old).
Leszármazottait lásd Petrovay geneológiai táblázatán (III – 78. old)
[pag. 221.]

591.) Dolhay Jánosné,
Jánosvajdafalvi Rozália. (1398, 1399)32

Petrovay szerint Jánosvajdafalvi János vajda ismeretlen nevü leánya volt, de
valószinünek tartja, hogy Róza, Rozália volt a neve és a régi Jánosvajdafalva helyén
épült új helységet az ő nevéről nevezték el Rozsályára: Rózsafalvára (III – 76. old.).
Petrovay emliti azt is, hogy 1398-ban özvegy volt (III – 76. old). (217).

606.) Hosszúmezőy-Dolhay Szaniszló vajda. (1366 – )

Lásd 249. szám a 330. oldalon.
Petrovay szerint a beregi oláhok vajdája volt. neve mint élői csak egyetlen
egyszer szerepel, 1366-ban, amikor birta mint kenézséget Ungmegyében Lázt és
Beregmegyében Hosszúm,ezőt, a mai Dolhát, amely akkor Bereghez tartozott. A
magyar Hosszúmező elruszinosodott, Dlhá polyánára változott, majd Dolha lett belőle és a család is, amely eleinte a Hosszúmezői nevet viselte, felvette a Dolhay nevet. (III. sz. 75. old). Petrovay valószinünek tartja, hogy testvére volt az 1330. táján
Kúnországból a mai Oláhországból Beregmegyébe áttelepedett Bilkey Karácsony
vajdának ( a Bilkeyek, Lipcseyek és Gorzók őse) Ilosvay Maxemnek ( az Ilosvayak
őse) és Komlósy Torpa Mihálynak ( a Komlósyak őse). (VI. sz. 58. old.).
Lehoczky 1383-ban mint néhait emlegeti, amikor azt irja: „1383-bat Erzsébet
kiráéyné az ő oláhainak, néhai lázi vajdájának Szaniszló ﬁainak…” (III. köt. 844. old.).
Leszármazottait lásd a Petrovay által közölt geneológiai táblázaton (III – 75. old.),
vagyis Dragomér, János, Sándor és István.

608.) Jánosvajdafalvi János vajda. (

)

Lásd 139. és 266. szám a 301. és 364. oldalon.
Petrovay szerint Juga vajda ﬁa volt, és maga is a máramarosi oláhok vajdája
volt (III. sz. 75,76. old.)
A Visó és Iza folyók mentén fekvő, délről Erdéllyel, észak-keletről pedig
Galiciával határos, rengeteg kiterjedésű Petrova, Leordina, Ruszkova, Ruszkopo32
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lyána, Szurdok, Sajó, Jánosvajdafalva és Batiza nevü falukat birta. Jánosvajdafalva
később valószinüleg Bogdán vajda (nagybátyja volt, apjának ﬁvére) perzselte fel,
amikor Moldva elfoglalására indult és a vele menni vonakodókat, közöttük bizonyosan János vajdát is fegyverrel és falvaik felégetése által igyekezett a kiköltözésre kényszeriteni. Jánosvajdafalva újból felépült, de neve valószinüleg már akkor
változott Rozályára. János vajda nem csatlakozott Bogdán vajdához, de megmaradt
Máramarosban és ugylátszik korán meghalt, s árván maradt két kiskoru ﬁa, András
és György öröksége idegen kezekbe került és csak idők multával, leányának [pag.
222.] Dolhay Jánosnénak a ﬁai hadiérdemeikért királyi adományul kapták a abból
nagybátyjaikat is részesitették (III. sz. – 76. old.).

638.) Juga vajda. (

)

Lásd 265. szám a 359. oldalon.
Petrovay szerint Havaselén született, ahol apja Bazaráb Mihály vajda volt.
Ige-nek hívták s ugy került Havaseléről Magyarországra, hogy Károly király, apját
Bazaráb Mihályt legyőzte és a békeszerződés értelmében két ﬁát, Bogdánt és Jugát
adta kezességbe, akiket aztán Károly király Máramarosban telepitett le, ahol az oláhok vajdái voltak (III. sz. 74. és 76. old).

640.) Bazaráb Mihály vajda. (1330 )33

Alaposan feldolgozva a Baszaráb dinasztiánál.
Havaseli vajda volt és Mikolának is hívták. Petrovay szerint Károly király
ellene, mint havaseli vajda ellen 1330. szeptember havában hadat inditott és Szörény
várát visszafoglalta tőle. Erre a vajda követséget küldött a királyhoz, igérve, hogy
Szörényt békésen visszaadja, hadiköltség fejében 7000. márka ezüstöt ﬁzet, ezen
felül még évi adót is, egyik ﬁát pedig saját költségén a király szolgálatára küldi a
magyar udvarba. Károly király azonban ezt nem fogadta el, tovább viselte a háborut
Bazaráb ellen, de vereséget szenvedett s igy elfogadta Bazaráb békeajánlatát és két
ﬁát, Bogdán és Juga vajdát kezesül véve nagyszámu néppel áttelepitette Magyarországra Máramaros vármegyébe. Ez az átköltözés 1334-ben már be volt fejezve.
(III. sz. 74 és 76. old.).

644.) bilkei Lipcsey Dániel. (1666, 1697)34

Születési helye és ideje ismeretlen, de az kétségtelen, hogy ifjabb Péter ﬁa
volt, mert ezt nemcsak Petrovay állitja (IV – 164) de unokája Sándor is megerősiti,
amikor magát Sámuel ﬁának, Dániel unokájának és ifj. Péter szépunokájának nevezi
(2006.). Anyja, Petrovay szerint Bilkey Eufrozina, vagy amint ő írja Fruzsina volt
(IV – 164–165. old.).
Felesége kettő volt. Az első Vinnay Dorottya, aki férjét végrendeletileg örökösévé tette (IV – 165. old.) és ettől gyermekei nem születtek. – Második feleségétől,
Komlósy Erzsébettől, Benedek és csebi Pogány Zsuzsanna leányától egyetlen ﬁa
33
34
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maradt, Sámuel és nem Sándor, amint azt Petrovay állitja (IV – 165. old). –
A kezeim között levő iratokban először 1672-ben van róla emlités, amikor
ellenprotestációt adott be a Bilkeyek ﬁágá [pag. 223.] nak a leányágat kizáró protestációjára a Bilkey György jószágát illetőleg. (2027). – Ezt megelőzőleg Petrovay
emliti, hogy Sennyey Albert jószágigazgatója volt s mint ilyen Pácinban egy nemesi
udvarházat kapott 1666-ban beiratképen 300. forintba és ugyancsak 1666.-ban óvást
emelt bizonyos nagytárkányi háznak és teleknek Sennyey Ferenc által Majos Jánosnak és ﬁának Ferencnek szándékolt eladása ellen, mivel ezen jószágok előzetesen
neki jutottak osztályrészül. Bátyjának Györgynek gyermekei: András, György és
Rebeka felvették a zálogos összeget és 1687-ben visszabocsátották Sennyey Istvánnak azon pácini udvarházat és korcsvai pusztatelket, amelyeket nagybátyjok Dániel
kapott Sennyey Anberttől (IV. – 165. old). Ugyancsak Petrovay emliti, hogy Lipcsey Zsigmond 1688-ban Bilkey Miklóssal együtt ellentmondott azon egyességnek,
amelyet Ignéczy Istvánné, Lipcsey Borbála és testvére Dániel, ifj. Lipcsey Péter
és Bilkey Fruzsina gyermekei egymásközött kötöttek a bilkei jószágok iránt a ﬁág
hátrányára és tiltakozott Bilkey Ferenc özvegye, Fornossy Fruzsina ellen, aki unokáját, Lipcsey Dánielt magánál tartotta és ezen jogcímen a lipcsei birtokot bitorolta
(IV – 165. old). – Ezen ügynek folytatásaként keletkezhetett azon másolattöredék is,
amelyben Lipcsey Dániel és Borbála, Ignéczy Istvánné egyességre léptek Bilkey Miklóssal 1689-ben (2028). – 1692-ben a megyei tisztujitó gyülésen esküdtté (assessor)
választották (2029). – 1697-ben ismeretlen célra 2. forint adót vettek ki reá (2030).
Meghalt 1697–1702. között, mert 1697-ben még mint élő emlittetik (2030),
de egy 1702-ből eredő nemesi adó kivetésben már csak özvegye szerepel (2031). –
Leszármazottai közül csak Sámuel ﬁáról tudok.

645.) Lipcsey Dánielné,
Komlósy Erzsébet. (1680, 1731)

Petrovay emliti mint Lipcsey Dániel második feleségét, akitől egyetlen ﬁa
Sámuel származott. Komlósy Benedek és csebi Pogány Zsuzsanna leánya volt
(IV – 165. old.).
Petrovay az általa összeállitott családfán az 1680 és 1731. évszámot szerepelteti neve mellett (IV – 164. old), de megjegyzést vagy magyarázatot nem füz hozzá.
A kezeim között levő okmányokban csak egyszer fordul elő, de akkor sem neve
alatt, hanem mint Lipcsey Dániel özvegye és pedig 1702-ben egy nemesi adókivetési
lajstromban (2031). Az 1707 évi és az ezután következő évek összeírásaiban nem
fordul elő, bár Petrovay szerint még 1731-ben is élt; igaz ugyan, hogy ezekben az
összeírásokban már ﬁa Sámuel szerepel s igy lehetséges, hogy mint ﬁa mellett levőt,
külön nem mutatták ki. –

646.) bilkei Lipcsey Péter. (1652–1665)

Nehéz határvonalat vonni és pontosan megállapitani, hogy ugyanabban a korban
élő két Péter közül, melyik a mi Péterünk. Igaz, a másik Péter is a családfán szerepel.
Néha megvannak különböztetve [pag. 224.] idősebb és ifjabb jelzővel s ekkor megkü- 217 -

lönböztethetők, mert a mi Péterünk az ifjabb jelzővel volt ellátva. Még komplikáltabbá
teszi a dolgot az a körülmény, hogy csak pár évtizeddel előttük egy harmadik Péter is
szerepel, amelyik azonban lehet egy és ugyanaz a mi két Péterünk valamelyikével is.
Tekintettel tehát arra, hogy a mi Péterünk az ifjabb, 1652-ig a Péterre vonatkozó dolgokat az idősebb Péternél (aki 514. sorszám alatt szerepel) fogom fejtegetni.
Születésének helye és ideje ismeretlen. Petrovay idősebb Gergely és ubrizsi
Pesthy Petronella ﬁának mondja (IV. sz. 164. old).
Felesége Bilkey Eufrozina, Bilkey Ferenc és Fornossy Fruzsina leánya volt
(2035 és IV. sz. – 164–165. old.)
A kezeim között levő íratokban időrendben az alábbi években és esetekből
kifolyólag emlittetik: 1652-ben többek között ő is, valamint apósa Bilkey Ferenc és
idősebb Péter is meghatalmazták Tivadar Miklós szolgabirót érdekeik képviseletére Lipcsey Gergely özvegye, Szuhay Anna ellenében (2032). – 1652-ben Kisfalusy
György óvást emelt ellene és testvérei ellen, mivel Lipcsey Sandrinus jószágát erőszakkal elfoglalták. (2033). – 1663-ban több nemessel egyetemben őt is bíróság elé
állittatta a főispán, mert az elmult tisztújitó gyűlésen nem jelent meg (2034). – 1665ben még testvéreivel, Andrással és Gergellyel egyetemben protestált Lipcsey Sándor özvegye, Zoltán Anna ellen, aki az ősi Lipcsey vagyon egy részével szabadon
rendelkezik (2105).
Petrovay még 1670-ben is szerepelteti, amikor állitólag bilkei udvarházában levő részét 100 forintért eladta idősebb Péter ﬁának, Mihálynak (IV–165.
old), de mint oly gyakran, ebben is téved, mert egy 1665-ből származó iratban
már mint néhai szerepel (2035) s így ezen eladást legfeljebb özvegye vihette
véghez. (220).
Meghalt 1661-ben, mert egyik iratban még mint élő szerepel (2105) a másikban pedig ugyanezen évből már mint néhai emlittetik (2035) (218)
Leszármazottait lásd a Petrovay által összeállitott geneológiai táblázaton (IV.
sz. 164–165. old.).

647.) Lipcsey Péterné,
Bilkey Eufrozina. (1665, 1688)35

Születésének helye minden valószinüség szerint Bilke volt, de ideje ismeretlen. Apja Bilkey Ferenc volt (2035) anyja pedig Fornosy Fruzsina (IV – 165. old és
2564 – 21 old.)
Megözvegyedett 1661-ben és 1665-ben már mint Horváth Jánosné emlittetik,
aki második férje volt (2035). –
(218). 1665-ben Bilkey György, aki unokaöccse lehetett, óvást emelt ellene,
mivel pár évvel előbb kötött megegyezésüket, Bilkey Ferenc vagyonára vonatkozólag, megszegte (2035). – Ez a Ferenc valószinüleg apja lehetett, bár 1667-ben,
amikor sógorai óvást emeltek a fentemlitett Bilkey György ellen, azt emlitik, hogy
Bilkey Ferenc magvaszakadtul halt el, de ezt valószinüleg a ﬁágra vonatkozólag
értelmezték (2035). A Petrovay által emlitett és 1670-ben történt bilkei udvarházban
35
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[pag. 225.] levő rész eladása is valószinüleg általa történt, mert első férje akkor már
nem élt. Petrovay szerint 1688-ban is történik róla emlités (IV – 165. old) de azt nem
írja, milyen ügyből kifolyólag. –

648.) komlósi Komlósy Benedek. (1639, 1681)36

Születési ideje és helye ismeretlen. Apja idősebb György volt és ez számtalan
esetben van feltüntetve (2060, 2072, 2074, 2075, 2078, 2103). – p.99.)
Felesége nevét csak Petrovay emliti és csebi Pogány Zsuzsannának mondja
(IV. sz. – 165. old.)
Közéleti müködésére vonatkozólag az alábbi adatok állanak rendelkezésemre. Vármegyei esküdtté lett választva már 1649-ben (2039) és nem 1667-ben, amint
azt Lehoczky állitja (I. köt. 387. old.) – 1663-ban is ilyen minőségben lett kiküldve
a vármegye által (2050) és ugyanazon évben megrovásban részesült, mivel nem
jelent meg a megyei tisztújitó gyülésen (2034). – Az 1668 és 1669. évi tisztujitó
gyülésen újból esküdtté választották (1993). – Lehoczky emliti, hogy 1650-ben,
amikor Kisfalusy Gábort beiktatták munkácsi jószágába, Pálﬀy Pál nádor őt is
királyi emberként (homo regius) ajánlotta (III. köt. 494. old.). p.92.) – 1678-ban
a nemességre kivetendő adó összeírásához szükséges segédszemélyzetből Komlósy Mihállyal egyetemben egy embert volt köteles kiállitani (2044). – 1681-ben,
amikor Thököly Imre megjelent Beregvármegyében, egyike volt azoknak, akik
megbizattak Thökölyék elszállásolásával (2131)
Egyike volt a legjobban szituált beregvármegyei földesúraknak, ami az 1648
évi összeírásból kitünik, igy Bilkén volt 33. jobbágya 66. igavonó állattal, Szajkófalván 6. jobbágya 11. igás állattal, Dobrókán 1. jobbágya 4. ökörrel, Lukován 1.
jobbágya igavonó nélkül (2038); érdekes, hogy Komlóson és a komlósi úradalom
községeiben nem voltak jobbágyai, amit csak azzal tudok magyarázni, hogy apja
még élt s életében nem adta ki ﬁának a jussát. p.93.)
A kezeim között levő okmányokban először 1639-ben fordul elő neve p.95.),
1639-ben már folyamatban volt az elkeseredett harc, amelyet id. Komlósy György
ﬁával Benedekkel egyetemben folytatott a Komlósy leányággal, de különösen özv.
Komlósy Tamásné, Kerepeczy Katával. A harc annyira elkeseredett volt, hogy az
eszközökben sem válogattak, per pert, protestáció protestációt követett, nem rettentek vissza az ütlegelésektől sem, sőt még a gyilkosságtól sem. Igy 1642-ben az
egyik tanu igy vall: „Komlósy György ﬁával Komlósy Benedekkel, maga házátul
fegyveres kézzel ki jött, többszöris lőttenek mind az ketten, a mely lövés miatt megh
is holt Somogyi Gábor, halála pedighlen Komlósy Gergely jószága miatt lett …”
(2060). De nemcsak Komlósy Gergely, hanem Komlósy Ferenc jószágát is önhatalmulag foglalták el. Ezen ügyekről van szó a 2049, 2060, 2072, 2074, 2075, 2075/a,
2078–2081 és 2103. sz. mellékletekben. Nincs azonban nyoma, miképen végződött
ezen végnélküli per, amely 1639-ben már folyamatban volt és még 1651-ben sem
volt vége. p.91.) – 1652-ben többekkel egyetemben bejelentette igényét a Lipcsey
Sándor hagyatékára (2033).
36
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[pag. 226.] – Lehoczkynál van feljegyezve, hogy 1667-ben Barkóczy György
vizsgálatot kért ellene és Komlósy Mihály ellen, mivel ezeknek emberei komlósi
birtokának békés használatában megháboritották (III. köt. 369. old). – p.94.)
Erzsébet leányán kivül, aki Lipcsey Dánielné volt, több gyermekéről nem tudok, de Petrovay állitása szerint négy gyermeke volt: Ferenc, Zsigmond, Borbála és
Erzsébet. (2464, 35 és 38. old).

649.) Komlósy Benedekné, Pogány Zsuzsanna. ( )
Petrovay emliti Komlósy Benedek feleségeként (IV. – 165 old).
Apja Pogány Menyhért volt, anyja pedig valószinüleg Bi.y Zsóﬁa.
Lásd Bilkey Bálintnál, aki első férje volt, 789 szám alatt (Pótlék 320 sz.)

650.) bilkei Lipcsey Gergely. ( )

Petrovay Lipcsey Péter apjaként Gergelyt nevezi meg, anyjaként pedig Ubrizsi Pesthy Petronellát (IV. – 164 old). – Ennek megerősitésére azonban semmiféle
adatott nem találtam, sőt több körülmény ellentmond ennek. Igy, az ungvármegyei
írattárban vannak okmányok, amelyekben szerepel ugyan ubrizsi Pesthy Petronella,
aki azonban nem Gergelynek, hanem Lipcsey Mihálynak volt a felesége és ezek a
Lipcseyek az ungi ághoz tartoznak, akik továbbra is ott szerepelnek. Azonkivül, abban a korban, amikor a mi állitólagos Gergelyünk élhetett a beregmegyei okmányokban három Gergely is szerepel. (akiket I, II és III. Gergelynek fogok nevezni). és
mind a háromnál van valami olyan dolog, ami kétségessé teszi, hogy a mi Péterünk
apja lehetett volna. A legvalószínübb.
Ez a Miklós ﬁa. I. Gergely majdnem egy évszázaddal fordul elő előbb a mi
Péterünknél. mi Péterünk 1661-ben már nem élt, ez a Gergely pedig az 1569–1576
évek közötti okmányokban szerepel. Igaz, hogy 1576-tól az 1630-as évekig majdnem semmiféle okmánnyal nem rendelkezem. Tekintettel azonban arra, ha a mi Péterünknek valóban Gergely volt az apja, a három Gergely közül a legnagyobb valószínűsége erre I. Gergelynek van s így a reá vonatkozó birtokomban levő adatokat
leközlöm. I. Gergelynek apja, anyja, felesége ismeretlen. 1569-ben Rákóccal összefüggésben emlittetik (2062) – 1570-ben Lipcsey Elek lépett fel ellene két dobrókai
jobbággyal összefüggésben (2063) és Gulácsy Istvánné, Bilkey Anna többek között
őt is bíróság elé idéztette egy meg nem nevezett ügyből kifolyólag (2063).
Lehoczky említi, hogy 1575-ben egy bilkei birtokbaiktatásnál királyi emberként (homo regius) szerepelt (III. köt. 158. old.) és végül 1576-ban Miksa király
rendeletére többek között őt is megerősítették és bevezették bilkei, dobrókai, rákóci,
miszticei és lukovai birtokaiba (2064) (221)
II. Gergely András ﬁa és Gergely unokája volt, anyja pedig Bilkey Anna Máté
leánya. Apja András, gróf Bethlen István erdélyi kormányzó asztalnoka volt. Felesége
Szuhay Anna. II. Gergely 1630–1648. időközben szerepel és 1651-ben már néhai volt.
II. Ger[pag. 227.]gely azért nem lehetett a mi Péterünk apja, mert a mi Péterünk 1652ben nem egyedül és nem testvéreivel, hanem több Lipcseyvel és Bilkeyvel egyetemben
követeléssel lépett fel Lipcsey Gergely özvegye, Szuhay Anna ellen (2032) már pedig
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anyjával szemben ezt nem tette volna. A II. Gergelyre vonatkozó dolgok megtalálhatók
a következő számu mellékletekben: 2053, 2065, 2066, 2068, 2069, 2070, 2058, 2071,
2085, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2038,
2032, 2084, 2046 és Lehoczkynál III. köt. 159, 160, 298, 766 old.)
III. Gergely már csak azért nem lehet a mi Péterünk apja, mért kétségtelenül
a mi Péterünk ﬁvére volt. Máskülönben 1648–1679. időközben szerepel és a 2038,
2046, 2033, 2034, 2035, 2041, 2042, 2043, 2052, 1993. számu mellékletekben van
róla szó.

651.) Lipcsey Gergelyné, Pesthy Petronella. ( )

Petrovay, az általa összeállitott családfán szerepelteti Lipcsey Gergelynéként
és mint a mi Péterünk anyját (IV – 164 old.). Kétségeimet eziránt már állitólagos férjénél kifejtettem. Petrovay vele összefüggésben még azt jegyzi fel, hogy ﬁa László
1669-ben óvást emelt ellene, mint anyja ellen egy jobbágyának elzálogositása miatt
(IV – 164. old). –

652.) bilkei Bilkey III. Ferenc. (1615–1661.)

Született 1615-ben, mert egy 1640-ben tartott tanukihallgatás alkalmával 25.
évesnek vallotta magát
Petrovay szerint felesége Fornosy Fruzsina volt (IV – 165. old).
Közéleti müködését igen ﬁatalon kezdte, mert 1636-ban, tehát 21. éves korában már esküdtté választották a vármegyei tisztújitó gyülésen (2068), de közéleti
müködését hamar be is fejezte, mert 1637-ben Lipcsey Gergelynek egy jobbágyát
annyira megverte, hogy rövidesen bele is halt s ezért 1638-ban felelősségre lett vonva (2071). – Ezen felelősségrevonás még 1639-ben is tartott, de még akkor sem fejeződött be (2072). – 1640-ben megegyezett Lipcsey Gergellyel megölt jobbágyának
vérdíjára vonatkozólag, de Lipcsey nem tartotta be az egyesség feltételeit s ez ellen
protestált a vármegyénél (2073). – 1638-ban többek között ő is hidvámszedési jogot
nyert III-ik Ferdinánd királytól azon hidon, amelyet Bilkén a Borzsova folyón épitettek (2085). – 1648-ban, adatok hiányában nem tudom megállapitani, hol és mennyi
jobbágya volt, de Szajkófalván volt egy molnár jobbágya 2. igavonó állattal (2038).
– 1652-ben a ﬁágon levő Bilkey, Lipcsey és Gorzó családok nevében ő is megyei
biróság kiküldését kérte Lipcsey Gergely özvegye, Szuhay Anna ellen (2046, 2032).
(285) – 1660-ban még életben volt, mert egy protestációban az ő neve mellé nincs
kitéve a néhai jelző, amig a többi ott szereplő mint néhai szerepel (2126). – (286).
[pag. 228.]

653.) Bilkey Ferencné,
Fornosy Fruzsina. (1639, 1688)37

Petrovay emliti Bilkey Ferenc feleségeként, valamint azt az esetet, hogy Lipcsey Zsigmond 1688-ban Bilkey Miklóssal egyetemben tiltakozott ellene, mint Bil37

Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
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key Ferenc özvegye ellen, mivel unokáját, Lipcsey Dánielt magánál tartotta s ezen
a jogcímen bitorolta a Lipcsey birtokokat (IV. sz. – 165. old). – p.102.) Ugyancsak
Petrovay szerint: Fornossy László és Székely Zsóﬁa leánya volt. (2542 – 12. old.)

654.) komlósi Komlósy György. (1630, 1651)

Az ő korában két György is szerepel, akik között határvonalat vonni némely
esetben nem lehet. Bár némelykor meg vannak különböztetve az id. és ifj. jelzővel,
de ez nem minden esetben fordul elő, sőt ebben a korban háromszor előfordul még
egy harmadik György is, aki a „vajnági” (de Vajnagh) nemesi előnevet viselte, de azt
hiszem, ez a kettő közül valamelyik. p.96.). A korkülönbség közöttük igen csekély
lehetett és nem egyszerre lépnek fel, mert az ifjabb másfél évtizeddel hamarább kezdte
el közéleti müködését. 1648-ban az ifjabb már nem élt s igy valószinüleg ennek volt a
felesége Zoltán Anna, aki később Lipcsey Sándorhoz ment férjhez (2049, 2105).
Mivel Benedek apjaként következetesen az idősebb mondatik (2072, 2074,
2075, 2078, 2103) itt csak azokat a dolgokat sorolom fel, amelyek az idősebbre vonatkoznak. – p.97.)
Személyi adatai ismeretlenek. p.98.)
Közéleti müködését 1630-ban kezdte el, amikor esküdtté választották (2100).
– 1634-ben újból esküdtté lett választva és vármegyei adóbeszedővé (2054). – 1635ben is esküdt volt (2067), de 1638-ban, mivel csak egy György szerepel már az
esküdtek között, bizonytalan, ő vagy az ifjabb lett azzá választva (2071) és hasonló
az esett 1640-ben is (2103), nemkülönben 1641-ben (2078) sőt 1642-ben is (2083).
Biztos azonban, hogy az 1649-ben esküdtté választott György a mi Györgyünk, mert
ifj. György ekkor már nem élt (2039). – p.100.), (222).
Azon hosszúlejáratu és elkeseredett pernek részleteit, amelyet ﬁával egyetemben vezetett özv. Komlósy Tamásné ellen, lásd leírva Benedek ﬁa életrajzában. p.101.)
Anyagi helyzetét mutatja az 1648. évi jobbágy összeírás, amely szerint Kövesden volt 12. jobbágya 3. igavonó állattal, Szaniszlófalván 5. jobbágya szintén 3.
igavonóval és Komlóson 2. jobbágya 4. ökörrel (2038). p.102.)
Halálának ideje ismeretlen, de 1651-ben még élt. p.103.)

A Pogány-ok általában.
A Pogány család a „csebi” nemesi előnevet viselte és kétségtelenül Máramaros vármegye volt ősi fészkük, ahonnan [pag. 229.] benősülés folytán kerültek a
különböző vármegyékbe, s így Beregvármegyébe is. Beregvármegyében csak elvétve, itt-ott szerepelnek, így 1414-ben kaszonyi Pogány Domokos (L. III – 29. old.)
– 1507-ben Zsigmond, mint benei és nagymuzsaji birtokos (L. III – 67 és 622. old.),
1571-ben Gergely derceni birtokos (L. III. köt –225. old). 1612-ben Ferenc pusztakerepesi birtokos (L. II. köt – 669. old.) 1634-ben Tamás Beregvármegye táblabirája (L.
I. köt 385. old). 1648-ban István borzsovai birtokos és végül 1648-ban Menyhért mint
rákóci és miszticei birtokos (2038), aki apja volt Komlósy Benedeknénak. p.89.)
Itt csak 1648-ig emlitem a Beregvármegyében szereplő Pogányokat, azaz
ameddig minket érdekel a dolog.
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656., csebi Pogány Menyhért

A már az előbbi fejezetben felsorolt Pogányok valamelyikének volt-e sarja,
vagy közvetlenül más vármegyéből nősült be Beregvármegyébe, nem tudok határozott
dolgot mondani. Valószinüleg a bilkei uradalom ősi birtokosainak valamelyik családjába (Bilkey, Lipcsey, Gorzó) nősült be, mert a bilkei úradalom összes községeiben
birtokos volt eredetileg. A bilkei úradalomhoz tartozik Bilke, Misztice, Rákóc, Dobróka, Szajkófalva és Lukova. Bár 1648-ban ő csak Rákócon és Miszticén van feltüntetve
mint földesúr, de az úradalom többi községeiben, az Bilkénm Dobrókán, Szajkófalván
és Lukován ugyancsak 1648-ban egy és ugyanazon összeírásban Komlósy benedek
szerepel birtokosként (2038), az a Komlósy, akinek a bilkei úradalomhoz egyébként
semmi köze, és rajta kívül más Komlósy nem is szerepel itt birtokosként. Éppen ez az
a körülmény, ami majdnem biztosan enged következtetni arra, hogy Pogány Zsuzsannának, Komlósy Benedeknénak apja volt, aki a négy községben levő birtokát hozományként adta leányának és hátralevő két községben magának tartotta meg. p.105.)
Felesége Bixy Zsóﬁa volt, mert1635-ben ifj. Lipcsey Ferenccel összefüggésben az van írva, hogy anyja Bixy Zsóﬁa, mostoha apja pedig Pogány Menyhért.
(2067.). – Most már csak az a kérdés, hogy ez a Bixy Zsóﬁa, özvegy Lipcseyné első,
vagy második felesége volt-e és tőle született-e Zsuzsanna, Komlósy Benedekné.

657. Pogány Menyhértné, Bixy Zsóﬁa

Mint tény csak az állaoitható meg, hogy 1635-ben már Pogány Menyhértné volt,
azelőtt pedig egy ismeretlen keresztnevű Lipcseynek volt a felesége, mert 1635-ben ifj.
Lipcsey ferenc azzal a kérelemmel fordult a vármegyéhez, hogy gyámjául édesanyját,
enmes Bixy Zsóﬁát és mostohaapját, Pogány Menyhértet jelölje ki (2067). –
[pag. 230.]

A Fornosy-ak általában.
A Fornosy család az ősi beregvármegyei nemes családokhoz tartozik. Lehoczky megállapitása szerint ősi fészkük Fornos, ahonnan nevüket is vették és a XIV.
században a család már virágzott itt (III. k. 252).
A család tagjai közül Lehoczkynál és a kezeim között levő okmányokban az
1700-as évekig időrendben a következők fordulnak elő:
1.) Márton, 1378-ban (L. III – 252. old.)
2.) János, Márton ﬁa, 1378, (L. III – 252. old.).
3.) László, - - - -, 1378, (L. III – 252. old.)
4.) Mihály, - - - -, 1378, (L. III – 252. old.)
5.) Pál, 1419, (L. I – 378. old.)
6.) Mátyás, 1455, (L. III – 252. old.)
7.) Osváld, János és ? Margit ﬁa, 1457, (L. III – 167. old.)
8.) László, - - - - - - - - ,1457, 1523, (L. I – 353, 354, III – 167, 535. old.)
9.) János, 1455, 1463, felesége ? Margit (L. I – 378, III – 167, 216, 252. old.)
2508/1.
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10.) István, 1463, (L. III – 316. old.). 2508/1.,
11.) Mihály, 1546, 1588, (L. III – 278, 297. old.)
12.) Péter, 1567, 1583, (2268 és L. II – 289, 376. old.), 2062, 2088, 2090, 2093.
13.) Gergely, 1569, 1607, (L. I – 360, 378, III – 717. old.) III – 278, 559 Balogh: Munkácsi vár. tört. 101. Tabódy: Munkács multja 153 old. 2061, 2063,
2088, 2099, 2184, 2213
14.) János, Zsigmond ﬁa, 1582, 1648, (L. III – 252, 253(2x), 250, 278, 376,
536. old.)
15.) Zsigmond Péteré, 1600, 1607 (L. II – 278. old.), 2213.
16.) László, 1600, 1648, született 1587-ben (L. I –0385, III – 278. old., és
2038, 2060, 2071, 2076, 2098).
17.) Péter, Zsigmond ﬁa, 1643, 1653, (L. III – 253, 278. old.).
18.) Gergely, - - - - , 1643, (L. III – 253. old.)
19.) Mihály, 1699, (L. I - 362).
20.) Györgyné, 1707, (2021). –
Ezek közül melyik volt Bilkey Ferencné, Fornosy Fruzsina apja, adatok hiányában nem tudom megállapitani.

674.) bilkei Gorzó László. (1659–1709)

(223). Születésének ideje ismeretlen. Apja János volt, mert 1783-ban, amikor
dédunokái egy protestációt adtak be, a megyegyülés jegyzőkönyvében igy jegyezték
be: „Protestacio Egregii Junioris Joannis, Michaelis et Gregory ﬁliorum Simeonis
Gorzó, ﬁlii Georgii, ﬁlii Ladislai, ﬁlii condam Senioris Joanni Gorzó de eadem et
Bilke…” (1926) de egy 1669-ben lefolyt peres ügyben is id. János ﬁának mondatik
(2218). Anyja neve ismeretlen.
Petrovay szerint felesége Ugyan Anna Sándor leánya volt (IV – 189).
A birtokomban levő okmányokban először (224) 1661-ben van róla emlités,
amikor is pénzbüntetésre itélték, mert a megyegyülésen nem jelent meg (2041). (225).
– Az 1668. X/8-án tartott vármegyei tisztujitó gyülésen esküdtté választották meg
(1993), ezen eseményt feljegyezte Lehoczky is (I. köt – 385. old.) és Petrovay is emliti
(IV – 188. old.). (226). – 1667-ben [pag. 231.] egyességet kötött a Papp család három
tagjával, hogy az eddigi egyenetlenkedéseket egymás között megszüntetik (2042). –
400 aranyért, (1600 magy. forintért) 1668-ben egy bilkei telkét zálogba adta Popovics
Máté és Lászlónak. (2043). – 1669-ben Tyuskai Pap, máskép Szabó János keresetet
adott be a vármegyéhez ellene, mivel az ő apja Pap Kosztya a Gorzó László apjának,
id. Jánosnak még 1648-ban 120. juhot adott el 120. forintban és annak árát sem ő, sem
pedig apja eddig nem téritette meg (2218). – Lehet, hogy ennek a keresetnek folytatása
a Petrovay által emlitett eset, amelyet ő igy ír le: „1689-ban valami részbirtokot adott át
125. magyar forintba Tyuszkai Piszkovics Szabó Jánosnak és testvéröccsének Pálnak,
mire utóbbiak minden keresettől el állottak édes anyjok, Gorzó Ferenc leánya Anna
kiházasitását illetőleg (IV – 188. old.). – Petrovay emliti azt is, hogy 1669-ben eladott
örök áron Polyánkán egy Duklyákláz nevü kaszálót ifj. Ilosvay Péternek 30. forintért
(IV – 188. old.). (227). – 1678-ban a nemesekre kivetendő adó összeírásához szükséges segédszemélyzetből a miszticei nemesekkel egyetemben egy embert volt köteles
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kiállitani (2044). – 6 Petrovay szerint 1689-ben nem birván kiváltani lipcsei jobbágyát
Lipcsey Prodánytól, azok kiváltását Bilkey Miklósnak engedte át, de minthogy utóbb
Bilkeytől sem birta kiváltani, 1700-ban abban egyeztek meg, hogy Bilkey Miklós és
felesége Semsey Julia birják halálukig, – magtalan kimulásuk esetében szálljanak viszsza minden ﬁzetés nélkül Gorzó Lászlóra és utódaira (IV – 188. old.) – 1697-bben
nemesi adó címén 2. forintot vetettek ki reá (2030). – 7 1702-ben az akkor élő és
személyes teherrel megterhelt nemesek névjegyzékében szerepel 3. forinttal (2031).
– 1707-ben földesúr volt Dobrókán és Bilkén, amikor 2. ökör és ló, 1. tehén, 1. üsző,
3 juh és sertés, 5. méhkas, 4½. köblös árpavetés után vetettek ki reá 2¾. dicát (2021).
– 1709-ben a nemességek felülvizsgálása alkalmával a kétségenfelüli nemesek között
szerepel (2022) és a nemesi felkelés (insurrectio) költségeinek fedezésére 2. forint, 24.
krajcárt vetettek ki reá (2023). – Tekintettel arra, hogy a kezeim között levő okmányokban az 1600-as években egész 1750-ig, tehát másfél évszázad alatt csak egyetlen
Gorzó László szerepel és pedig a mi Lászlónk, s Petrovay emlit még egy Lászlót,
akiről csupán annyit tud, hogy 1718. előtt halt meg, akinek a felesége Ugyan Anna
Sándor leánya 1718-ban már Bokotey Ferencné volt, én biztosra veszem, hogy ez a
mi Lászlónk, mert az okmányokban utoljára 1709-ben emlittetik. Ezek szerint tehát
halálának ideje 1709–1717. között következett be.
Aláírása nincs, mert irástudatlan volt, t.i. kétszer is emlitve van, hogy „keresztvonása” (2042, 2043); az általa használt pecsét lenyomatát lásd a 2042. sz. mellékleten.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt, és 2466 szám.

675.) Gorzó Lászlóné, Ugyan Anna. (

1718)

Csupán annyit tudok róla, amit Petrovay emlit, hogy Sándor leánya volt és
mint özvegy, Bokotey Ferenchez ment nőül, [pag. 232.] mert 1718-ban már mint
Bokoteyné szerepel. Első házasságából született leányát nem akarta tartani, mert a
Gorzó család birtokai leányágat nem illettek, e miatt a leány apai nagybátyja, Gorzó
Mihály kérelmére tanukihallgatás tartatott (IV – 189. old.)
Az Ugyan család nemességgel bírt, mert az 1709. évi nemességek felülvizsgálása alkalmával egy Ugyan László a kétségenfelüli (indubitatus) nemesek között
szerepel (2022) és 1742-ben a nemesi felkelés költségeihez két Ugyan, Ferenc és
Simon is hozzájárult (1985).

676.) bilkei Gorzó János. (1620, 1664)

Mivel következetesen idősebb Jánosnak van mondva mindenütt (1926, 2218),
a reá vonatkozó adatok közlésénél azon Jánosok adatait fogom felsorolni, akiknél
nincsen kitéve az ifjabb jelző, vagy idősebbnek neveztetik. (229). –
Egy jelző nélküli János, 1640-ban egy tanukihallgatás alkalmával 20 évesnek
mondta magát s így 1620-ban kellett születnie (2103) azonban ifju koránál fogva
nem tartom a mi Jánosunknak. 1648-ban volt Bilkén 5 jobbágya 6 ökörrel, Szajkófalván 2 jobbágya 2 ökörrel és Dobókán 2 jobbágya 4 igavonó állattal (2038).
–1648-ban Tyuskán Papp alias Szabó Kosztytól vett 120. juhot, 120 forint értékben,
- 225 -

amit azonban nem ﬁzetett meg, majd 1669-ben az apák halála után a ﬁak perlekedtek
ezen. (230). 1659-ben királyi ember (homo regius) volt (2185) ezt Petrovay is emliti
(IV – 188. old.).
Halála 1664–1669 között következett be, (231).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

678.) Ugyan Sándor. (1707, 1709)38

Nevén kivül, amit Petrovay emlit (IV – 189. old.) egyebet nem tudok róla. – (228)

680.) hetei Dancs Mihály. (1659, 1683.)39

Dancs Ferenc és Keölcsey Éva ﬁa volt (2779, „2 N3”), felesége pedig Hetey
Zsuzsanna (2779 „B” és „C”.)
1659-ben hadadi Vesselényi Ferenc nádor parancsára többek között őt is beiktatták királyi adomány folytán néhány hetei kuriális jószágba. Ez az okmány a leleszi
konvent írattárában van (2266), de emlitést tesz ezen esetről Lehoczky is (III. köt. 290.
old.). 1665-ben az apai vagyon felosztásakor mint legidősebb élő testvér emlittetik (2779
„B”) – 1667-ben választották meg vármegyei esküdtté az VIII/24-iki tisztújitó gyülésen
(1993), máskülönben mint táblabirót. Lehoczky is emliti (I. köt. – 384. old.) – Az 1668.
X/8.iki tisztújitó gyülésen újból esküdtté választották (1993), sőt az 1669 XI/7.iki gyülé
[pag. 233.] sen is (1993). – Közben 1668-ban, amikor Csernei Istvánt és nejét Sulyok
Katalint beiktatták azon hetei birtokrészekbe, amelyeket egykor Hetey Zsigmond bírt és
amelyeket előbb már Vass Mártonnak adományoztak, aki azonban szintén örökösök nélkül halt el, többek között ő is ellentmondott a beiktatásnak (L. III. köt – 290. old.) – 1669ben, amikor Komlósy Mihály és Mária birtokperében benyujtott okmányok hitelességét
vagy hamis voltát kellett megállapitani, az ezen célra kirendelt bizottság egyik tagja volt
ő is és az okmányok eredetisége mellett szavazott (2052). – 1683-ban, amikor a legkisebb testvér, János is nagykoruvá lett, ujból felosztották az apai és anyai örökséget, de
ekkor már csak ketten éltek a testvérek közül, a többi testvér magtalanul halt meg (2279
„B”) – 1690-ben már nem élt, mert felesége özvegyek van írva (2271).
Halála 1683–1690. között következett be.
Leszármazottait lásd a 2279 „D” sz. alatti családfán.

681.) Dancs Mihályné, Hetey Zsuzsanna. (

1690)

Nevén kivül semmiféle személyi adatát megállapitani nem tudtam. Férjét tulélte, mert 1690-ben mint özvegy emlittetik (2271).
1690-ben egy szomorú eseménnyel összefüggésben emlittetik neve, Kis Nagy
János hetei lakossal együtt, Halászy Györgyné, Újváry Erzsébet megöléséért vonták
felelősségre. – Sajnos az első birósági tárgyalás jegyzőkönyve, amely rendelkezésemre áll, annyira olvashatatlan, hogy nem tudtam megállapitani a pontos tényállást.
Azon körülmény azonban, hogy mindketten szabadlábon voltak és mint szabadlábon
levőket idézték a tárgyaláson, arra enged következtetni, hogy gondatlanságból elkö38
39
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vetett emberölésről volt szó. Valószinüleg összevesztek valamin, verekedésre került
a dolog és ennek következtében, vagy esetleg más okból kifolyólag bizonyos idő
mulva meghalt (2271).
Halálának ideje ismeretlen, de 1725-ben már mint néhairól van szó (2279 „C”). –
Apja valószinüleg egyik a három testvér: István, Zsigmond és Ferenc közül.

682.) hetei Dancs Ferenc. (1659, 1663)40

Nevét maradékainak osztozkodás aktájából állapitottam meg (2279 „B”). –
Felesége Keölcsey Éva volt (2279 „2 N3”).
Csak kétszer van róla emlités téve: 1659-ben, amikor hadadi Vesselényi Ferenc nádor parancsára beiktatták királyi adomány folytán néhány hetei kuriális birtokba őt is ﬁával, Mihállyal együtt. Az eredeti okmány a leleszi konvent írattárában
van (2266), de az esetet emliti Lehoczky is (III – köt. 290. old.). – 1663-ban pedig
a I/31-én megtartott vármegyei tisztújitó gyülésen esküdtté választották (1993), ezt
Lehoczky is emliti (I. köt. 384. old.). – 1665-ben már nem élt, mert vagyonának
gyermekei között való elosztásánál felesége mint özvegy szerepel (2279 „B”). –
[pag. 234.] Meghalt 1663–1665. között.
Leszármazottait lásd a 2279 „D” sz. alatti családfán.

683.) Dancs Ferencné, Kölcsey Éva. (

1665)

Apja Kölcsey Gáspár volt, anyja pedig Göde Zsuzsanna. Neve abban az íratban fordul elő, amelyben unokái, János gyermekei elzálogositották Fülesden (Szatmár vm.) tőle örökölt telküket (2279 „2 N3”)
1665-ben már mint özvegy emlittetik. (2279 „B”).

A Hetey-ek általában.
Lehoczky igy írja le a család őskorát: „A Hetei család itt (Hetén) már a XIII.
szd.-ban birtokolt s egyike volt a megye előkelőinek. Egy Csépánföldére (Kisdobrony) vonatkozó 1299-iki okmányban Hetei Mátyás ﬁa László comes emlittetik.
Hete különben őseinknél keresztnév volt, igy 1270. adományoztatott Csépántelke
Mátyás és ﬁai Hete, Mihály és Lászlónak. 1270. István király megerősiti a nemességben Hetei Mártont, ki Mihály ﬁa vala, ő a nemességet mint szolgagyőri jobbágy
kapta IV. Bélától.” (III. köt – 287–288. old)
Nevük időnként különbözőképen iródott, igy Hetei, Hetey, Hethei, Hethey.
Lehoczkynál és a birtokomban levő okmányokban 1700.-ig időrendben a következő Heteyek szerepelnek:
1. Antal, 1350, 1380, (L. I – 379, III – 288. old.; 402; Zichy oklt. IV – 299 (Hechei)
2. Miklós, Péter ﬁa, 1405, 1435, (2266, 2267, és L. I – 379, III – 288. old.)
3. János, - - - -, 1405, (2266, 2267 és L. III – 288. old.).
4. Lőrinc, Miklós ﬁa, 1405., felesége Dancs Anna András leánya, máshol He40
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tei András Aracs ﬁa leánya Anna (2266, 2267 és L. III – 288. old.)
5. András, László ﬁa, máshol Aracs ﬁa, 1400, 1437, (L. III – 272, 288. old.,
754. Zichy oklt. V – 150, VI – 488, 620, VIII – 112)
6. Gergely, - - - -, 1415, (L. III – 288, 754 és 2266)
7. János, István ﬁa, 1415, (2266 és L. III – 288. old.), 754.
8. György, András ﬁa, 1415, (2266 és L. III – 288. old., 754.
9. István, Antal ﬁa, 1415, (2266 és L. III – 288. old., 754.
10. Demeter, Miklós ﬁa, 1415, (2266 és L. III – 288. old.) 754.
11. Tamás, 1436, (L. III – 288. old).
12. Mihály, 1437, 1454, (L. I – 379. old) L. III – 754, 755.
13. Péter, 1456, 1526 (L. I – 321, 360, 379. old), 2508/1; L. III – 60, 393;
Károlyi oklt. II – 275.
14. Ferenc, 1463, (I – 360, III – 316 old), 546; Balogh: Munkácsi vár tört. 68
15. János, 1482, 1519, anyja Jakcsi Krisztina László leánya (III – 61, 233,
278, 283, 670, 730. old., 135, 136, 274, 288,
16. Gábor, 1468, 1488, (L I – 379, III – 266, 750, 772. old.,) 49; Károly oklt.
268, 269, 289, 320; Turul III – 89
17. György, 1449, 1492, (L. I – 379 old). L. III – 185, 204, 213, 836.
18. Boldizsár, 1504, (L. I – 379, III – 241. old.) 96,
[pag. 235.]
19. Benedek, 1436, 1510, (L. I – 379, III – 282 (2x), 754,
20. Demjén, 1506, 1526, (L. I – 379, III – 317. old., 68, 335, 687) Turul III – 21/a
21. László, 1519, felesége Kisguti Balázs leánya Borbála (L. III – 61, 278. old.) 289,
22. Simon, Demjéné 1521, 1554, (L. I – 379, III – 188, 237. old., 74, 336,
23. István, 1530, (L. III – 12. old.)
24. János, 1543, (L. III – 289. old.)
25. Ferenc, 1648 (L. III – 289. old.), 2063, 2066, 2211.
26. Márton, 1546, (L. I – 379. old.)
27. Pál, 1548, 1600, (I – 386, III – 50, 250, 282, 305, 416, 623 old , 249, 273,
393, 414; 2062 (2x), 2063, 287, 2088, 2090, 291, 2092, 2093, 2211, 2213, 2217.
28. László, 1519, 1555, anyja Kisdobronyi Erzsébet, apja pedig György, felesége? Erzsébet, (2266, és L. I – 336, 360 (3x), 379, III – 234, 283 old, 249,
253, 273, 388, 414.
29. István, 1545, 1552 (L. I – 357, 379, III – 12, 273 old.), 253, 267, 388,
30. Tamás, 1548, 1569 (L. III – 188, 416. old., 273, 2088.
31. Lőrinc, 1548, (L. III – 416. old.)
32. Pál, 1551, 1570 (2092, L. I – 357, 379, III – 51. old.)
33. Ferenc, 1560, 1570, felesége? Cecilia, (2266 és L. I – 386, III – 234, 260,
273; 2063, 2066, 2211
34. Kristóf, 1569, (L. III – 305. old.); 2062.
35. Balázs, 1583, (2268).
36. László, 1583, 1611, (2266, 2668 és L. I – 386. old.); 2037, 2095, 2097,
2214, 2215, 2216; Balogh: Munkácsi vár tört. 101.
37. János, 1583, (2266, 2268).
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38. Gergely, 1576, 1604, (L. III – 234. old.); 2090, 2213; Ungvár és vm., 184.
39. Miklós, 1594, 1659, 1600 (2266, és L. I – 379, III – 250, 290. old., 267,
40. György, 1595, (L. I – 361. old.).
41. István, 1600, 1669 (L. III – 250, 289, 290. old.)
42. Zsigmond, 1625, 1650, Fel. Bégányi Anna. felesége Pongrácz Zsuzsanna,
magtalanul elhalt (L. I – 386, III – 189, 289, 290, 809. old.), 354, 567; 2071,
2072, 2075, 2083, 2098, 2093?
43. András, 1629, özvegye Vass Borbála férjhez ment Lipcsey Jeremiáshoz
(L. III – 809) Turul IV – 170
44. Márton, 1659, 1707, (2266, 2021 és L III – 290. old.); 2279.
45. István, 1665, 1709, (2021, 2052, 2022, 2023, 2128. és L. III – 235. old.) 290.
46. Ferenc, 1709, 1731 (2022, 2024 és L. I – 386. old.), 2140
Egyelőre nem tudom megállapitani, hogy ezek közül melyik volt Hetey
Zsuzsanna, Dancs Mihályné apja, de valószinüleg egyik a három testvér: István,
Zsigmond és Ferenc közül.

A Kölcsey-ek általában.
A Kölcsey család nem tartozik az ősi beregvármegyei nemes családokhoz. Ősi
fészkük Szatmár vármegye s benősülés utján szivárogtak be Beregvármegyébe és
pedig elég korán, mert az 1300-as évek végén már nyomuk van itt. (232).
Nevük időnként különbözőképen íródott, igy Kölcsei, Kötsei, Keölcsei,
Keöltsei, Kölcsey, Költsey, Keölcsey, Keöltsey.
Lehoczkynál és a birtokomban levő okmányokban az 1650-es évekig időrendben a következő Kölcseyek szerepelnek:
1. Miklós, László ﬁa, 1371, 1422, (L. I – 380, III – 414. old.).
2. János, Miklós ﬁa, György unokája, 1371, 1420 (L. I – 380, III – 621. old.),
Károlyi oklt. I – 425
3. István, István ﬁa, 1394, (L. I – 380. old.)
4. Gábor Lászlóé, 1420, 1422 Kölcsey György meggyilkolásával vádolva (L.
III – 621, 781, 829. old) Zichy oklt. VIII – 50.
[pag. 236.]
5. György, Miklós ﬁa, 1420-ban meggyilkolták, (L III – 781. old.).
6. Farkas (Márton), 1486, 1493, felesége Csarnavodai Anna Domonkos leánya (L III – 187, 249. old.), 2515,
7. Boldizsár, 1488, (L. III – 622. old).
8. László, 1505, (L. III – 281. old).
9. Jakab, 1505, (L. III – 281. old.)
10. András, 1450, 1484 (L. III – 54 old.) Turul 1891 – 190;
11. Ferenc, 1548, 1570, (özvegye ? Fruzsina, (2092 és L III – 199. old.)
12. János, 1570, 1577, 1588 (2092, és L. III – 44. old), Mihályi: Máramarosi
diplomák, 634.
13. Zsigmond 1600, 1642 (L. III – 44, 69. old.); 2037; 2515; Szirmay: Szatmár vm. 395.
14. Péter, 1642, 1661, (L. III – 44, 831. old, 169; 2515; Szirmay: Szatmár vm. I – 395.
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15. György, Ferenc ﬁa, 1642, (L. III – 44. old.)
16. Dénes, György ﬁa, 1642, (L III – 44. old.)
17. Lajos, - - - -,1642, (L. III – 44. old.)
18. Ferenc, - - - -1642, (L. III – 44. old.)
19. Gábor, - - - -1642, (L. III – 44. old.).
20. Sándor, - - - -, 1642, (L. III – 44. old). Fel. Pogany Anna, IV. Zsigmond
és Zoltán Anna leánya.

688.) Kölcsey Gáspár. (1570–1642)

…Ferenc ﬁa. Neve az unokái által zálogba adott fülesdi (Szatmár. vm.) telek
szerződésében emlittetik (2279 „2 N3”)
1570-ben emlittetik, amikor a szolgabiró jelentést tesz a vármegyének, hogy
Bégányi Gergelyné, Költsey Katalin feljelentésére özvegy Költsey Ferencné, Fruzsina, Költsey Gáspár és Költsey János ellen a Bakta-puszta ügyében, kiszállott Benébe
(2092). – 1577-ben Felső-Kubinyi Lászlót és Nagymihályi Pongrácot, Zsigmond király adománya folytán beiktatták a Költsey Gáspár és János által birt Baktapuszta, Kölcse, Cseke, Milota, Szekeres és Fülesd birtokába (L. III. köt – 44.) A fenti
birtokok utóbb miképen szállottak Felső-Kubinyiról és Nagymihályiról Kölcsey
György Ferenc ﬁára, nem tudom, de Kölcsey György Ferenc ﬁáról hütlenségi
bélyegen újból a királyra szállottak, aki az összes királyi jogokkal, adomány
alapján Kölcsey Gáspár, Péter és Zsigmondnak és mindkétnemü utódaiknak adományozta azokat. A beiktatás 1642-ben történt meg, amikor is ellentmondottak Kölcsey György és ﬁai: Dénes, Lajos, Ferenc, Gábor és Sándor, valamint Kölcsey Anna
(L. III. köt. 44. old.). – (233).

689.) Kölcsey Gáspárné, Göde Zsuzsanna. (

)

Neve abból az íratból ismeretes, amelynek alapján unokái zálogba adták
Szatmárvármegyében, Fülesden től örökölt telküket (2279 „2 N3”). –
[pag. 237.]

694.) csernelházi Csernel Pál. (1625–1670)41

(234). Apja szintén Csernel Pál volt, felesége pedig besenyői Tarnóczy Erzsébet.
(L. III. köt. 321. old. és 2289. sz.)
Ungvármegyébe való benősülése révén Tarnócon, Komorócon és Szerednyén birtokos nemes lett (2292) és mint ilyen emlittetik már 1625-ben is (1750). –
1649-ben sógorával, Tarnóczy Ferenccel együtt protestált a tarnóci erdő puszitása
miatt és ugyanazon évben másik sógora Tarnóczy Zsigmond panasszal élt ellene
és felesége ellen 4. ﬁágat illető jobbágytelek erőszakos elfoglalása miatt (2289). –
1659-ben Balling János, aki mostohaﬁa volt, tiltakozott egy általa kötött szerződés
miatt. –
Thököly Imrének belső embere volt s mint ilyen bujdosásra volt kényszeritve
és az eperjesi vésztörvényszék hiénája, Karaﬀa Antal többek között vagyonának el41
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kobzását is elrendelte (2294). – 1670-ben már bújdosó volt, mert ezen évben Ráthi
Zsigmond erőszakkal elvitte Tarnócról jobbágyait (2290). – Vagyonát, felesége jussát is, a kamara kincstár 1661-ben a Sztrecsényi örökösöknek adta bizonyos adósság
fejében és a szepesi kamarai kincstár 1732. julius 8-ára licitációt tüzött ki elkobzott
vagyonának eladására (2293). – (235).
További sorsáról semmiféle adatom nincs.

695.) Csernel Pálné, Tarnóczy Erzsébet. (1625–1649)42

Személyi adatai ismeretlenek előttem. Családja a „bessenyői” nemesi előnevet
használta. Első férje Balling György volt, akinek halála után ment férjhez Csernel Pálhoz
(2289 és L. III.-köt. 321. old), ami valószinüleg 1625 előtt történt, mert Csernel Pál,
aki máskülönben beregmegyei volt, ebben az évben már Ungvármegyében szerepel.
(1750). – 1649-en Munkácson háza volt (L. III. köt – 439. old.). –

696.) csernelházi Csernel Pál. (1589–1600)43

Származási helye és személyi adatai ismeretlenek előttem. Ő az első Csernel,
aki Beregvármegyében szerepel és csak 1600-ban van róla emlités téve, amikor birtokos nemes volt Tiszaadonyban (L. III. köt 13.), Badalón (L. III. köt. 40. old) és
Mezőkaszonyban (III. köt. – 336. old.). (236).

700.) kispásztélyi Pásztélyi-Kovács János.
(1610–1675)

Dédunokája a nagyprépost, végrendeletében őt nevezi meg dédapjaként, azzal
a hozzáfüzéssel „…qui est in Armalibus secun [pag. 238.] do loco positus est et
Nobilitatis lineae nostrae Protoparens…” (58).
Született Kispásztélyon (Ung vm.) minden valószinüség szerint 1610-ben,
mert a nemesi címeres levél kiállitásának idején még kiskoru volt s igy idősebb
bátyja, Simon nevére volt az kiállitva, de 1628-ban, amikor elérte 18.-ik életévét, Alaghy Menyhért országbiró Ung vármegyéhez szóló rendeletében elrendeli
Kowach Joannes de Pastil nemességének kihirdetését, ami meg is történt 1628. október, 7.-ikén Nagykaposon (1744). Szülei ismeretlenek. Négyen voltak testvérek,
Simon, János, László és Erzsébet.
A nemesség megszerzése előtt homonnai Drugeth János, Ung vármegye
örökös főispánjának jobbágya volt, akinek kérelmére történt nemességének kihirdetése (1744). – (246).
Az 1636. évi nemesi felkelés (insurrectio) idején ugy ő, mint Simon bátyja és
László öccse fel voltak mentve a nemesi felkelésben való, nemcsak személyes részvételtől, de a maguk helyett való más nemes személynek a kiállitásától is (1858). – Az 1664.
évi nemesi felkelők szemléje alkalmával ugy ő, mint László öccse mint a Putnoky Ferenc
lovasai szerepelnek (1747). – 1671-ben a nemesi adója havi 24. krajcár volt (1749) – és
42
43
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1675-ben szintén 24. krajcár, de most már ﬁaival együtt „cum ﬁliis” (1750). –
Nevének irásmódja az íratokban Pásztéli és egy esetben, valószinüleg elírásból
„Pasztér” (1747).
Leszármazottai Péteren az ősön kivül, János, Sándor és valószinüleg Márton is.

A Guthy-ak általában.
A Guthyak az ősi beregvármegyei nemesi családok közé tartoznak és ősi
fészkük Kisgut volt, ahonnan nevüket is vették. Nevüket a különböző időkben,
különbözőképen írták, igy Guti, Kisguti, Guthi, Kisguthi, Guty, Kisguty, Guthy,
Kisguthy.
Lehoczky közlése szerint az 1700-as évek elejéig a következő Guthyak szerepelnek Beregvármegyében:
1. Simon, Sopron ﬁa, 1348-ban, (L. III. – 701. old.) 207; L I – 318; Zichy oklt.
VII – 132. Károlyi oklt. I – 136; II – 342–351. sz.
2. Pál, - - - -,1348, 1407, (L. I – 378, III – 9, 48, 276, 291, 343, 701, 709.
old) Zichy oklt III – 344, 347, 345, 399 és VII – 132
3. István, Kisguti, Pál ﬁa, 1348, 1398, (L. I – 378, III – 276, 701. old.) Zichy
oklt. VII – 196.
4. Mihály, András ﬁa, 1345, (L III – 701 old)
5. Mihály, Gáspár ﬁa, 1427, 1431 (L. III – 10, 291. old), Károlyi oklt II – 77, 80 sz.
6. Mihály, János ﬁa, 1379, 1383, 1417 (L. I – 378 L. III – 211, 276, 694. old.,
59, 218, 694; I – 378.) Zichy okltár IV – 106; VII – 132. Wertner I – 265
7. Mihály, 1383, 1427., (L. I – 378, III – 291. old).
8. Zoárd, Simoné, 1348, 1369, (L. I – 378, III – 95, 266, 276, 701. old.), Zichy
oklt. II – 342–348; VII – 132
9. János, Gáspár ﬁa és Simon ﬁa, 1369, 1427, 1431. (L. I – 378, III – 10, 28,
267, 291. old., 95, 276 Károlyi okltár II – 77, 80
10. Péter, - - - -, és János ﬁa 1379, 1427, (L. I – 378, III – 276, 701. old.)
11. Lukács, 1382, 1383, (L. III – 28, 276. old.).
12. Kálmán, 1382, 1383., (L. III – 28, 276. old.)
13. Boldizsár, 1403, 1431, (L. III – 9, 10, 48, 709. old.) L. I – 269; Károlyi
okltár. 77, 80 sz.; Zichy okltár V – 60, VI – 378, 430–435, VII – 132; Balogh
106, 111; Wertner I – 269.
14. Jakab, 1440, 1470, (L. I – 378, III – 277. old.)
[pag. 239.]
15. Sebestyén, 1441 (L. I – 378. old.) Zichy oklt. VIII – 112.
16. János, Sebestyén ﬁa, Jakab ﬁa és Gáspár ﬁa, 1427, 1470, (L. I – 378, III
– 277, 343. old.)
17. Miklós, Barnabás ﬁa, 1456, 1499, (L. I – 360, III – 277, 279. old.)
18. Tamás, 1410, 1439 (L. I – 378. old L. III – 661; 2279; Zichy oklt. VI – 488,
VII – 132; VIII – 17, 51, 111–114, 195, 234, 271, 397, 663.
19. Imre, Gáspár ﬁa, 1427, (L. III – 10, 291. old.)
20. Barnabás, Miklós ﬁa és Jakab ﬁa, 1465, 1470, (L. III – 276, 277. old.)
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21. Márton, György ﬁa, 1417, 1465, 1470, (L. III – 276, 277. old., 218. old.
22. Benedek, Orbán ﬁa, 1465, 1478, (L. III – 277. old.)
23. Máté, Jakab ﬁa, 1470, (L. III – 277. old.)
24. Pál, 1498, (L. I – 378. old.) Balogh: Munkács vár.tört. 74.
25. Balázs, Barnabás ﬁa, 1407, 1494, (L. I – 378, III – 277, 291, 343. old. III – 60,
233, 548, 801; Károlyi okltár 77, 80, 268 sz.; Balogh: Munkács vár tört. 74 (2x)
26. László, - - - -, 1470, 1546, (L. III – 30, 277, 766. old.)
27. Illés, 1459, 1499, (L. III – 30. old.; Szirmay: Szatmár II – 86; 2515;
28. Ferenc János, 1509, 1522, (L. III – 277, 278. old.)
29. Benedek (Kisguti is), 1530, 1552, (L. I. – 336, 360, 378, III – 278. old.,
199, 214, 218, 222, 253, 273, 552, 641, 802; L. II – 17, L. III – 372, 388,
Balogh: Munkács vár. tört. 81.
30. Miklós, Pál ﬁa, 1541, 1552, (L. I – 360, III – 30, 278. old.)
31. Péter, 1540, 1546 (L. III – 30. old., 253.
32. Mihály, 1546, (L. III – 278. old.)
33. András, 1540, 1552., (L. III – 30. old.) L. III – 222, 552. Balogh: Munkács
vár tört. 81. old.
34. György, 1567, 1580 (L. III – 32. old.), 2062, 2140.
35. Boldizsár, 1574, 1648, (L. I. – 358, 385, III – 32, 35, 190, 222, 345, 561,
710, 711. old. és 2038. sz.)
36. Tamás, 1581, 1638, (L. – 33, 34. old.), 2090.
37. Imre, 1579, 1607, (L – I – 378, III – 278. old., 74, 556; 2213. sz.; Balogh:
Munkács vár tört. 98.
38. Péter, 1595, 1611, született 1575. előtt, felesége Bégányi alias Karácsony
de Ilosva Miklós és Zoltány Anna leánya, Borbála (2287 és L. I – 361, 385)
39. Ferenc (Kisguti), 1600, 1612, (L. III – 278 old., 298, 561; - 2354 sz. – Balogh: Munkács vár tört. 106, 157.
40. Miklós, 1612, 1652, felesége Horváth Kata, (2071 és L. I – 385, III – 13,
34, 278. old).
41. János, János ﬁa, 1648, 1714 (L. III – 36, 37. old.)
42. István, 1648, (L. III – 12. old.)
43. László, János ﬁa, 1649, 1651, (L. III – 34, 278. old.)
44. György, Zsigmond és Cselei Zsuzsanna ﬁa, 1714, (L. III – 37. old.)
45. Péter, 1754. (2009).
A mi Ilosvaynénk, Guthy Zsuzsanna melyiknek volt a leánya, határozottan
nem tudom, de amikor 1761-ben osztozkodtak az anyai jusson, Tiszaszalka, Csertész, Som, Bród, Ilonca és Kövesd szerepelnek. Tiszaszalkán 1628-ban szerepel
birtokosként Zsigmond özvegye, Rádi Zsóﬁa (L. III – 711. old.) ez azonban nem
igen volt apja, mert később kellett születnie. – 1648-ban Boldizsár is birtokos volt
Tiszaszalkán, tehát ez is lehetett apja. De legvalószinübb, hogy az a Zsigmond volt
az apja, akinek özvegye 1714-ben sógornőjével és sógorával Guthy Jánossal osztozkodott, annál is inkább, mert ezen osztozkodásnál leánya Zsuzsanna is emlittetik.
Lehoczkynál ezen rész igy hangzik: „1714-ben osztozkodtak itteni adonyi, somi,
ugornyai, madai és egyéb részek iránt Cselei Zsuzsanna Guthi Zsigmond özvegye,
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ﬁa György és leánya Zsuzsanna, ugy Guthi Borbála Somosi Ferencné és Guthi János” (L. III – 37. old.). Tehát Zsigmond és János testvérek voltak, mert mindketten
János ﬁainak mondatnak (L. III – 34. old.). –
[pag. 240.]

702.) Guthy Zsigmond. (1649–1694)44

Lásd jobban feldolgozva a Guthy családnál
Apja János volt, t.i. apja Guthy Miklós végrendelete ellen tiltakozott 1649-ben
ugy a maga, mint gyermekei Zsigmond, János, László, Erzsébet és Katalin nevében
a leleszi konvent előtt. Tehát Zsigmondnak mint legidősebb gyermeknek legkésőbb
az 1630-as években kellett születnie (L. III – 34. old.).
Felesége Cselei Zsuzsanna kétszer is van emlitve Lehoczkynál (L. III. köt. 37
és 216. old.)
1665-től Beregvármegye táblabirája volt (L. I. köt. 385. old). 1694-ben mint
vámosatyai birtokos emlittetik János öccsével egyetemben és mivel 1712-ben ilyenként már csak maga János van emlitve, következik, hogy akkor már nem élt (L. III
köt. 36. old.) – Felesége 1714-ben már özvegyként emlittetik (L. III. köt. 37. old. s
igy meghalt 1712. előtt.

703.) Guthy Zsigmondné,
Cselei Zsuzsanna. (1714–1756)45

Lásd jobban feldolgozva a Guthy családnál
Neve kétszer fordul elő Lehoczkynál (III. köt. 37. és 216. old.) Megözvegyedett
1712. előtt és 1714-ben gyermekei, György és Zsuzsanna nevében is osztozkodott sógornőjével Guthy Borbála, Somosy Ferencnével és sógorával Guthy Jánossal a tiszaadonyi,
somi, ugornyai, madai s egyéb jószágokon (L. III – 37. old.) – 1756-ban a Gulácsyak perlekedtek a daróci, dédai, tivadari és szabolcsmegyei bökönyi, micskei, nagy-ari s szalóki
birtokokon; ezen okmányokban érdekeltekként szerepelnek többen a Cselei családból és
közöttük ő is, azaz „Cselei Zsuzsanna Guthy Zsigmond neje” (III. köt. 216. old.). Ebből
tehát kitetszik, hogy szabolcsvármegyei származásu volt és hogy 1756-ban még élt.

704.) Guthy János. (1648–1702)46

Lásd jobban a Guthy családnál
Személyi adatai ismeretlenek előttem.
1648-ban birtokos volt Somon (2038) és Tiszaszalkán (L. III. köt. 711. old.)
– 1649-ben a leleszi konvent előtt tiltakozott Guthy Miklós végrendelete ellen ugy
a maga, mint gyermekei nevében. – Beregvármegye táblabirája volt 1649-től (L. I.
köt. – 385. old.). – Lehoczky mint szolgabiróról tesz emlitést 1699. és 1702-ben (L.
I – köt – 362. old.). –
44
45
46

Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
Az évszámok neve említésének idejét jelzik.
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Pótlások.
1.) hacsak nem vesszük készpénznek azt, amit fogságom alatt mondott nekem egy rabtársam, Ziszmann. Ziszmann a Középázsiában, a Kazáh Szovjet köztársaság, Karaganda városában levő, ugynevezett „homoklágerének” 1-ső részleg
(отделение) 4-es számu lágerében volt velem. Bresztlitovszki lengyel zsidó volt.
Ő mondta, hogy Bresztlitovszkban ismert egy Bendasz nevü zsidó kereskedőt. Azt
azonban nem tudta pontosan, hogy ezen nevet szüleitől örökölte-e, vagy pedig maga
vette fel, t.i. egy rabbinak volt a ﬁa és az ó-héber nyelvben Ben-dász = a vallás ﬁa,
Ben-dáász pedig = a tudás ﬁa. Eddig még nem találtam szaktekintélynek örvendő
héberistát s igy csupán feljegyzem ezt.
2.) A görög parlament egyik jobboldali képviselője 1950-ben Burándász volt.
3.) Márzsvidász Martin (+ 1564), aki a XVI. szdban németből litvánra forditotta a katekizmust és Sirvidász K. (1564–1631) akinek egy szótára jelent meg 1713ban; Strazdász Antanas. (1763–1833) költő, Svedas zeneszerző.
4.) Lágeri éveim alatt ezernyi litvánnal voltam együtt s igy megállapithattam,
hogy a litván vezetéknevek majdnem kivétel nélkül „sz”-re végződnek, még pedig
ász-, esz-, isz-, usz-ra (az ő helyesirásuk szerint as-, es-, is-, us-ra), de legalább 30 %-a
ász-ra. Ilyen nevüek voltak velem: Atlasz, Arbidász, Babkáuszkász, Bákámáuszkász,
Báláláuszkász, Bálotász, Brázdzsiunász, Bruszákász, Csepukász, Gelumbáuszkász,
Girdtunász, Indijeász, Ivánovszkász, Jákobáuszkász, Jurkenász, Juzenász, Káminszkász, Kijánsász, Krásznáuszkász, Krismentász, Latvinász, Lávrincsukász, Leonász,
Matuszkász, Márcininász, Mazalyauszkász, Petráuszkász, Petrikász, Piketász, Prászáukász, Prosmántász, Poucsáuszkász, Ráunász, Románáuszkász, Róbákász, Rusinász,
Ruzgász, Sábonász, Ságámogász, Servenszkász, Simolyunász, Svedász, Szándráuszkász, Szátkunász, Szándzsikász, Sztádjáskász, Szosznáuszkász, Sztrupáuszkász, Trilupájtász, Vájtkunszkász, Válájnász, Válcsunász, Vátánáuszkász, Verjmuzsász, Velickász, Venelovász, Verejátkász, Vilyinszkász, Vigousdász, Visnyovszkász, Zsátász,
Zsatkovszkász, Zsikászkász, Zsosztáunász, Zsukász, Zsukáuszkász, valamint a dász-ra
végződő Bujvidász, Kedász, Orendász, Zsádvidász és Zsosztovdász. A „Ben”-nel kezdődő nevüek közül megjegyeztem ezeket: Benjulisz, Bendorjusz, Bendonyasz, Bendikász. Külön emlitem Bendáuszkász-t, akinek nevében benne van az egész Bendász.
Bándász szinén litván vezetéknév, de jelentése nincs a litvánban, bár a „Bándá” jelentése = nyáj, de jelenti a vakarcs-ot is (kisütött kenyér vakarcs). Litvánok véleménye
szerint 1569, a lublini unió után, amikor a lengyel királyság és litván fejedelemség egy
koronás fő alatt egyesült és megkezdődött a litván nevek lengyelesitése a litván Bendászból lett Bendávszki, amelyet később visszalitvánositottak Bendáuszkászra.
A litvánnal rokon lett nép vezetéknevei is legnagyobbrészt „sz”-re végződnek,
és pedig a legtöbb az „nsz”-, „isz”-re végződő név. A velem lévő lettek között ász-ra
végződő vezetéknevü nem volt. A lett nyelvben bende = hóhér és ennek többesszáma
bendesz = hóhérok.
5.) de a lágerben is találkoztam egy „Bendesz” nevü litvánnal
6.) A nemeslevél eredetijét nem láttam, de másolatát 1956-ban megszereztem
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az összes nemességbizonyitási iratokkal. A nemességbizonyitási eljárás 1791-ben
[pag. 242.] folyt le. Ebből világos, hogy a nemességet Bindász alias Almásy Demeter kapta meg, aki a beregvármegyei Almás községben lakott, azért hívják Almásynak is. Ennek a Demeternek volt két ﬁa, Mihály, aki Almáson lakott, és Demeter, aki
kántor volt s ilyen minőségben költözött át Salánkra. Ennek az ifj. Demeternek ﬁa,
János 1791-ben még élt és Salánkon lakott. Az Almáson lakó Mihálynak ﬁai, János
és Sándor, a szatmárvármegyei Gebe községbe költöztek át, majd János Gebéről a
szabolcsvármegyei Bökönybe költözött. Tehát a beregi, ugocsai, szatmári és szabolcsi Bindászok egy és ugyanazon ágból származnak. (2317). 145
Bindászok emlittetnek Ungváron is. Igy 1739-ben egy ujonnan letelepedett csizmadia mestert, Bindász Nagy, vagy Nagy Bindász Jánost adóztatnak meg
(1772.) Egy másik kimutatásban 1741-ből, amelyben a gyalogsághoz sorozás alá kerülő egyének vannak felsorolva szintén szerepel egy Bindász János, majd egy 1742ből származó kimutatásban, ugyanez a Bindász János, alkalmasnak nyilvánittatik a
gyalogsághoz és Pályini lakosként van feltüntetve (2316).
7.) Egy 1749-ből származó vagyonösszeirásban Pereszlőn szerepel 6. Bindász: Konstantin, id. Gergely, ifj. Gergely, Elek, János és Ferenc (2312). Kétségtelen,
hogy az összeírók hallomás után írták ezeket a neveket, mert pld. ugyanezen évben
Szolyván is szerepel egy Bindász (2313), de az 1772-ben összeíró egyén már Bundásnak írja (2314). Ezzel szemben De Camellis püspök diáriumában ez a bejegyzés
találtatik: „Ex pago Perekresti in Dominio Rákócziano Munk: die 22. Martij 1692:
Bendas Ilas, et Thomas promiserunt primus, non permittere ut Pt. Nasccia ejus ﬁlia
cohabitet simul cum dicto Thoma, et 2us promisit non cohabitare sub poena 50. ﬂ.”
(1588. 38. old.). Tehát a Szolyvakörnyéki Bendászok a Pereszlőiekből származnak
8.) Az előbbi mondatot helyesbitem: Gediminas litván nagyfejedelem (+
1330) halála után 7. ﬁa felosztotta maga között Litvániát és az akkor hozzá tartozó
részeket: 1., Algirdász (Olgerd) (+ 1377) és 2., Kesztutisz egyetértésben uralkodtak
Litvániában (Algirdásznak a ﬁa volt Jogaila a későbbi Jagelló dinasztia megalapitója, akinek felesége volt Hedvig és akinek nevéhez füződik Litvánia kereszténysége),
3., Luibartasz Volinban uralkodik, 4., Normantasz kievi fejedelem volt, 5., Jaunutisz
a Msztiszlave nevü részen uralkodott, 6., Kaributász és 7., Karijotász.
9.) Itt jegyzem meg, hogy a dubovkai és omszki lágerben rabtársam volt egy
Bendász Fedor nevü ukrán intelligens ember (нормировщик volt), aki Demeter ﬁa
volt, apja, nagyapja földmüvesek voltak Dunajovci községben Kamenec-Podolsk
mellett, tehát Podoliában. Azt mondta, hogy emlékszik a régi ősiházra, amelynek
mestergerendáján volt bevésve, hogy 3. testvér: Róbert, Lajos és – a harmadiknak
nevére nem emlékezett –, jöttek és telepedtek le ott, de az évszámra nem emlékezett.
Bár ő semmit nem hallott ősei litván származásáról, leszegezte, hogy nem ukránok, sőt
nem is szlávok voltak, mert a szlávoknál nem használatosak a Róbert, Lajos nevek.
10.) Egy 1749-ből származó vagyonösszeírásban Galamboson szerepel 3. Benisz, Dániel, Máté és János (2311). A legnagyobb valószinüség szerint ezek a mai
Bendászok ősei s névelirás folytán lettek Benisznek beírva.
11.) Ezen ágból származnak az 1824-ben Görömbölyön (Borsod vm.) emlitett
Bendászok, Ferenc és Dániel (2315).
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12.) Később megszereztem és igy hangzik: Ductor secundus inﬁrmarii et socius [pag. 243.] prioris in negligentia. Juvenis viginti duorum annorum admonitus de
defectibus suis provocans ad nervositatem suam studebat semet excurare.
13.) Elbocsátásom után rögtön írtam a kerületi párttitkárnak bejelentve elbocsátásomat és kérve valahol nekem megfelelő munkaalkalmat adni. Nem azért
tettem ezt, mintha ténylegesen vártam volna tőlük segitséget, de meg akartam előzni,
hogy azért kapaszkodjanak belém, mert munka nélkül csavargok, munkakerülő vagyok. Ezt tehát alibinak szántam (2304).
14.) Hogy mennyire begyükben voltam, mutatja az is, hogy amikor már elmentem önkéntes számüzetésembe, még akkor is foglalkoztak velem. Tiliscsák
András barátom és kollégám írja egy levelében 1959-ben, hogy Roszputykó (a minisztérium vallásügyi megbizottja Kárpátalján) Szerednyén egy ateista gyülésen azt
jelentette ki rólam, hogy „az az alezredes, az irányitotta a hatóságokat, kit hová nevezzenek ki” (2462).
15.) Az 1863/64. tanévben V. osztályos volt (2326). A VIII. osztályt az
1866/67. tanévben végezte; előmenetel szempontjából az oszályban az utolsó előtti
volt. A papárva intézetben harmad duktor volt (2327).
16.) Az előkészitő (irnoki) év tananyagából csak részben vizsgázott le; szertartástanból és német nyelvből vizsga nélkül maradt. Ezen éven mint csendes hajlamut és dicséretes erkölcsüt jellemzik (2329).
17.) és pedig az I. évet az 1868/69. tanévben, elégséges eredménnyel; jellemzése: ájtatós, gyenge természeti képességü, alkalmazkodó, jó erkölcsü, szelid
természetü, nyelvtudása: rutén, magyar, latin, német (2331). A II. évet az 1869/70.
tanévben jo előmenetellel végezte el (2332). A III. éven az 1870/71. tanévben előmenetele ujból csak elégséges volt (2333).
18.) Lévén abban az időben tultermelés papokban, a püspök nem volt hajlandó
papokat ordinálni csak abban az esetben, ha valaki a hozzátartozók közül, de leginkább az após kötelezte magát az ordinálandó eltartására egy bizonyos ideig (1-2. év).
Ilyen eltartási kötelezvényt adott neki is apósa (2334).
Az alsóbb rendek közül a tonzurát, mint. I. éves teológus 1868-ban vette fel (2328).
A diákonusi rendet 1873 IV/1.-én vette fel (2335).
19.) Az ordináció előtt kötelező „curale” vizsgát jó eredménnyel tette le (2338).
20.) Pár héttel apósa halála előtt ki volt nevezve Szánfalvára (Bereg vm.) az enyhév tartamára, Homicskó György özvegyéhez. Helyét azonban nem foglalta el és apósa
halála után ezt visszavonták és Lipcsén hagyták anyósa mellett, de a kongrua folyósitása
miatt egész kellemetlen ügy alakult ki, amelyből ő makulátlanul került ki (2336).
21.) Müködése kezdetén már félreértése volt Medveczky Pál tiszaujhelyi pappal, aki a neki járó kongruát felvette (2337).
22.) Az 1868. évben halálos beteg, a főesperes jelentéséből azonban nem tünik
ki milyen betegségben volt (2345).
23.) A VIII.-ik osztályt az 1866/67. tanévben végezte el jó eredménnyel. De
az érettségin baj történt, mert egy tantárgyból – természettanból megbukott (2369).
24.) Ezzel szemben az enyhév alatt folyósitott kongruát ő élvezte (2340).
25.) Sőt 1865-ben is már harmadszor jelentik fel. Ez a feljelentés azonban
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nincs meg csak a tisztázó írat (2342). Hogyan végződött ezen feljelentés megtudjuk a következő vádíratból, amelyet már nem is a püspökségre küldtek a hivők, hanem egyenesen a Helytartótanácshoz és amelyet igy kezdenek: „Bukovszky Mihály
máramarosmegyei Lipcse községbeli gör.-kath. lelkész úr ellen az ungvári sz. székhez terjesztett panaszainak megvizsgálására Rakovszky János izai lelkész úr kiküldetvén, a mellett hogy egy mértföldnyi távolságra tett utazási költségei[pag. 244.]be
20. frtot ﬁzettünk és a kocsit alá ingyen kiszolgáltattuk, vizsgálatának semmi eredményét nem tapasztalhattuk…” A vádak a régiek és a feljelentés ﬁaskóval végződött
a feljelentőkre nézve (2343).
26.) és 1873-ban másik veje, Bendász Elek részére (2334).
27.) A harmadik fajta általa használt pecsét lenyomatát lásd a 2334. sz. mellékleten.
28.) Az 1868. év elején halálos beteg, de a főesperes jelentéséből nem tünik ki
milyen betegségben volt (2345).
29.) Nyugdija 1874. októberétől lett folyósitva (2346). Nyomorára hivatkozva
1875-ben elmebeteg Antal ﬁa részére is kéri a nyugdijat folyósitani (2347). Még
ugyanezen évben visszavonja feljelentését férjének utódja, Dolinay Péter ellen és
lemond minden követeléséről vele szemben. Valószinüleg a földhozam elosztásáról
volt szó. Ezen az íraton sajátkezü aláírása szerepel (2348).
30.) 1838-ból fennmaradt himlőoltási esete egy kimutatásban (2372).
31.) 1877-ben hivei egyenesen a Helytartótanácshoz küldik feljelentésüket, amelyben zsarolással és hivatali visszaéléssel vádolják. Tisztázza magát a vádak alól (2371).
32.) Akciója, hogy parókiáján rendszeres káplániát szervezzenek, 1871-ben
eredménnyel járt (2370).
33.) Közéleti müködését 1855-ben kezdte el, amikor saját kérelmére a kisalmási járás szolgabirósági dijnoki állásra ajánlják. Felvették és 45. krajcár napidíjat
állapitottak meg részére (2255). 1860-ban a főispáni helytartó tiszteletbeli esküdtté
nevezte ki (2256). – 1867-ben a felvidéki járás alszolgabirájául választották meg
szavazattöbbséggel (2257). – 1869-ben, amikor apja lemondott megyei iskolai tanácsosi tagságáról a megyei rendek őt választották meg erre a tisztségre (2251).
1871-ben a felvidéki járás szolgabirájává választották meg szótöbbséggel (2258).
380 1876-ban a hivatalos elfoglaltságára való hivatkozással lemondott kataszteri bizottsági tagságáról, amit a vármegye gyülésen el is fogadtak (2259). Az 1877. évi
tisztujitó gyülésen ujból megválasztották szótöbbséggel a felvidéki járás szolgabirájává. Mint szolgabirónak havi 125. osztrák értékü forint volt a ﬁzetése (2260). Az
1883. évi tisztujitó gyülésen ujból kérvényezi jelöltségét a felvidéki járás szolgabirói
hivatalára, de nem lett azzá választva, mert a továbbiakban mint ilyen nem szerepel
(2261), sőt a következő évben mint volt szolgabiró emlittetik (2262). 381 1884-ben
kérvényezi, hogy az általa 1882-ben elvesztett és azoknak megtéritésére elmarasztalt
közmunka váltsági díjak visszatéritése alól mentsék fel és az ellene folyamatba tett
bünügyi vizsgálatot szüntessék be. A vármegyei közigazgatási bizottság fegyelmi
választmánya az összeg visszatéritése alól felmentette, de a bünügyi vizsgálat beszüntetését, mint nem jogkörébe tartozót, elutasitotta. Az összeg nagy lehetett, mert
az indokolásban többek között az is áll, hogy vagyona ugy sem fedezi az összeget.
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A közmunka- és közteherügyi minisztérium azonban ebbe sem egyezett bele (2262).
382, 159. – Adatok hiányában nem tudom megállapitani, miképen végződött ezen
ügye, de valószinünek tartom, hogy ebből kifolyólag vetették el szolgabiróvá való
választását. –
Anyagi viszonyira vonatkozólag, amelyek elég ziláltak voltak, csak annyi adat
áll rendelkezésemre, hogy ezer holdas birtoka volt Komlóson. Ezen birtokára többet
között a munkácsegyházmegyei alapkezelőségtől is felvett 2000-forintos kölcsönt
1866-ban, ezt azonban rendesen nem ﬁzette s igy 1880-ban végrehajtást rendeltek el
ellene (2263). Máskülönben 1773-ban Beregvármegyében gazdaság szempontjából
a 80-ik helyen állott, amint azt bizonyitja a legtöbb egyenes állami adót ﬁzetők kimutatása (2252). 160.
Ősi görögkatolikus hitéhez mindég hű volt, ami nem csak abban [pag. 245.]
nyilvánult, hogy gyermekeit, akik bár vegyesvallásu házasságból származtak, a görögkatolikus vallásban nevelte (2264), sőt ﬁából görögkatólikus papot is nevelt, hanem többek között abban is, hogy amikor az egyházmegye elhatározta a papárvaleányok intézetének megnyitását, maga ajánlotta fel szolgálatait önkéntes adományok
gyüjtésére; és máskülönben is a krajnyai esperesi kerület egyházainak főgondnoka
volt (2265). –
34.) 1833-ban jelentést tett a főispánnak, hogy Kisgejőcön Horváth Mihály
földesur egy meghalt cséplőmunkását önhatalmulag eltemette, a holt testet még azon
nap a szekerére tette, a mezőre kivitte és eltemette (2341).
35.) Gorzó Mihály özvegye, Korpos Mária 1832-ben panasszal él a vármegyénél, hogy 1819-ben nyomorában elzálogositotta Hadzsega Jánosnak Miszticén levő
kuriális telkét oly feltétel alatt, hogy haláláig a házban lakhasson. Most kidobatta a
házból és a telket eladta másnak (2351). 1842-ben, Ilosvay Dávid végrendeleténél
mint az egyik tanu szerepel. (2240).
36.) de a testvérek és a gyámoltak később panasszal éltek a gyám ellen (2349)
37.) és az általa használt pecsét lenyomatát 2350. sz. alatt.
38.) 1811-ben az ungmegyei írattárban semmi írat nem volt, ami a Bacsinszkyak nemességére vonatkozott, t.i. ezen évben a Helytartótanács érdeklődik a vármegyénél: „néhai meghalálozott Fő-Strázsa-Mester Bacsinszky János Nemes ember
volt é? vagy sem.” Ungvármegye válasza: „Leveles Tárunkat meghányattuk, de annak, aban, semmi nyomát nem találtuk.” (2318).
Vannak nyomok, amelyek azt a látszatot keltik, hogy a Bacsinszkyak Magyarországon még külön is nemességet szereztek. Ez azonban csak látszat, minden
komoly alap nélkül. A Makón élő Bacsinszky János által 1825-ben lefolytatott nemességbizonyitási per íratai között van egy családfa:
A Nemes Batsinszky Familiát Érdeklő Nemzetségi Tábla.
Családfa (Megtalálható a Bendász-hagyatékban. E-mail: bendaszkonyvtar@gmail.com)
Az egyik tanu, Oláh Pap János, 85. éves ezt vallja: „Tisztelendő Bacsinszky
György Parochus Úr…Nemes Levelét, mert azt mindég a templom ládájába tartotta,
és pedig akkor Curátor lévén a Templom ládájának kultsa gondviselésem alatt volt,
láttam ott a Nemes Levelét.” Egy másik tanu: „Andrásnak a második felesége, a ki
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most is itt Nagy Károlyba a város kotsissának a Felesége, még most is életbe van, és
ennek a keze alól veszett el a Nemes Levél.” A per nem lett befejezve s igy a nemesség sem mondatott ki. Sőt, az íratokból a fenti családfa helyessége sem igazolódott
be; az iratokban csak György papról és András püspökről van szó s a többi elődök
nem is emlittetnek (2319). Érthetetlen előttem az egész dolog, mivel az itt szereplő
Sándornak, valamint ﬁainak, Pál, Tódor és Andrásnak máshol semmi nyomát sem
találtam. A püspöknek, Andrásnak Tódor volt az apja és volt egy öccse György is. De
ez a György és semmiféle Bacsinszky Körtvélyesen nem volt pap. György, a püspök
öccse 1760–1765. [pag. 246.] Kapuszögön, 1765–1775. Nevickén és 1775–1798.
Alsóhunkócon volt pap és 1799-ben Ungváron halt meg. Hogy történt mégis, hogy
annyi tanu emlékezett reá Körtvélyesen és tudtak arról is, hogy Körtvélyesen (Szatmár vm.) halt el. Györgynek volt egy Máté nevü pap ﬁa; a családfán ilyen nincs
emlitve. Furcsa és megmagyarázhatatlan (2319)
39.) A szabadságharc kitörése után Bereg vármegyében a „hon felsegélyezésére adományt gyüjtő küldöttség elnökség”-ével lett megbizva (2323).
40.) Iskoláit Ungváron végezte, mert apjának 1804. évi informácójában az van
írva: „ﬁlia Ungvarini instituitur” (133).
41.) Még ugyanazon évben a kincstári ügyész tesz feljelentést ellene tiltott
pálinkafőzés miatt, amelyet már két éve gyakorolt. Négy évig folyt az ügy és elitéltetésével végződött (2362).
42.) Nyugdijaztatását 1864-től különös eréllyel szorgalmazta. Kéri a püspökséget, hogy terjesszék fel a Helytartótanácshoz nyugdijának folyósitása végett
(2364). Kérése, ugy látszik, nem volt eredménytelen, mert a következő évben már
nyugdíjának felemelését kéri, 125. frt.-ról 300-ra s amellett továbbra is megmaradt
parókiáján. (2365). Ezen kérése azonban, valamint a következő 1866. évben hasonló
tárgyu kér kérvénye is (2366), eredménytelen maradt.
43.) 1844-ben szentbeszédeket küldött fel, amelyeket a szemináriumi spirituálisnak adtak át átnézés végett. Mi lett sorsuk, nem tudom, mert csak kisérő irata áll
rendelkezésemre. (2363).
44.) Született 1800-ban, mert 1809-ben 9. évesnek (1812) és 1813-ban 13.
évesnek van feltüntetve (1843). –
45.) Amikor közéleti müködéséről számolok be az utólag megszerzett íratok
alapján, valamint anyagi ügyeiről és tartózkodási helyéről, tudom, hogy némely
esetben ismétlésbe esem, de az alaposság kedvéért igy kell annak lennie. 1823-ban
az alispán a felvidéki járásban üresedésben levő adóbeszedő biztosi állásra ajánlotta
a főispánnál (2120). – 1833-ban mint nemes biró-társ irja alá magát (2236). – Az
1835. évi vármegyei tisztujitó gyülésen a felvidéki járás rendszerinti esküdtjévé volt
kandidálva és közfelkiáltással meg is választották annak (2192 és 2244). – 1837ben egyhangulag lett megválasztva a felvidéki járás főesküdtévé (2195 és 2244).
– 1839-ben mint vármegyei főesküdt irta alá magát (2198). – 1841-ben a vármegyei
tisztujitó gyülésen a felvidéki járás másod alszolgabiróságára volt jelölve s bár 220.
szavazatot kapott, Desewﬀy János lett azzá megválasztva, ellenben a főesküdtségre
egyhangulag választották meg (2199 és 2244). – 1842-ben a megüresedett munkácsi járási alszolgabiróságra a megyei rendek többek között őt is felterjesztik, de a
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főispán Ilosvay Ágostont nevezi ki, majd a központi szolgabiróságra jelölik, de a
főispán ujból mást nevezett ki (2200 és 2244). – 1845-ben az alispán elrendeli mint
esküdtnek 10. köböl mésznek Beregszászba való szállitását (2239) – 1842-ben főesküdtként írja alá magát (2240). – Az 1848/49. évi szabadságharcban aktive nem
vett részt, mert mint megyei tisztviselő ebben akadályozva volt, de a nemzetőrségnek tagja volt; az esküdtszéki képességgel biró egyének között van ő is felsorolva
és a rögtönitélő biróság (statárium) egyik tagjává nevezték ki (2241). – Az 1949.
V/21.-én tartott vármegyei tisztujitó gyülésen ujból egyhangulag választották meg
adóbeszedővé (2242 és 2244). – A szabadságharc leverése után az önkényes császári
kormányzat alatt előbb Beregszászon közigazgatási főszolgabiró volt, legalább is
erről tanuskodik egy 1850. márc. és jun.-ból kelt aláirása, ahol az általa használt
császári pecsét is meg van (2245). – 1850. októberében lett kinevezve az alsóvereckei járás járási komisszáriusává (főszolgabiró), amely hivatalát 1854.-ig töltötte be.
Ebből a korból származó hivatalos [pag. 247.] iratainak indexét, valamint a tisztviselők kimutatását lásd 2246. sz. alatt. 1854-ben ujból átszervezik a közigazgatást s
ugy látszik az osztrák császári kormány nincs megelégedve vele, mert már csak alszolgabirói minőségben alkalmazzák Királyhelmecen. Ebben a minőségben szerepel
1859-ben is, ranglistája I., 800 forint ﬁzetéssel (2247). – 1860-ban megválasztották
Beregvármegye képviselő bizottmánya tagjává (2248). – 1863-ban többször is előfordul mint törvényszéki ülnök, igy októberben is, sőt egy decemberről keltezett
levele is arra enged következtetni, mert még Beregszászból van keltezve (2249).
1869-ben a megyei iskola-tanács tagjává választották meg, de erről a tisztségéről
rögtön le is mondott (2251). – 1875-ben aggságára és betegeskedésére való tekintettel kéri magát a Hátmeg és Ábránka között az Irsava patakon létesitendő fausztató
csatorna tárgyábani véleményezéssel megbizott küldöttségi tagság alól felmenteni,
amit teljesitenek is (2253). –
46.) Anyagi természeti ügyeihez tartozik még; hogy 1829-ben panaszt emel a
vármegyéhez jobbágyainak, illetve zselléreinek érdekében, akiket jogtalanul terheltek meg ujabb adózással (2233). – 1831-ben kéri azon kárának megtéritését, amelyet
azáltal szenvedett, hogy az általa megvett és kiﬁzetett (284. frt.) sót az eladók a közbe kiütött kolera járvány miatt nem szállitottak le (2235). – 1835-ben Ilosvay György
protestál azon tette ellen, hogy bár megegyezésük volt, hogy közösen fognak hamuzsirt főzni, ő több társával, tudta és beleegyezése nélkül uj hamuzsír főzdét állitott fel
Lukován (2236). – 1837-ben egy ősi Gorzó kuriának zálogból való kiváltását kezdi
meg Lipcsey János ellen s itt egy geneológiát is közöl, amely szerint ő János ﬁa,
Jakab unokája, János szépunokája, György dédunokája és László ükunokája (1930).
Az 1832 és 1837. évi nemesi összeirásokban is szerepel. (1854, 1837). – 1841-ben
Gorzó Tamás leszármazottjainak beleegyezésével visszaváltási pert indit egy kuriális telekre vonatkozólag, amelyet Gorzó Tamás 1744.-ben elzálogositott testvérének,
Pálnak, akitől özv. Chira Andrásnéhoz, Vaszkó Zsóﬁához került (1963). Ugyancsak
1841-ben visszaváltási pert inditott anyai dédapja, Lipcsey István által 1701.-ben
Bilkey Miklósnak elzálogositott szajkófalvai jobbágy telke iránt, amely akkor már
hatodik kézben volt (2048). – 1845-ben három megnyert perének végrehajtását kéri,
és pedig Ujhelyi Istvánné, Izsák Teréz ellen zálogváltási perből, Lipcsey Sándor
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ellen becsületsértési perből és Komlósy Károly mint Bartóﬀy András javainak zárgondnoka ellen birtokba való visszahelyezési perből kifolyólag (2239). – 1849-ben Péter öccsének halála és sógornőjének másodszori férjhezmenetele után kéri zárgondnok
kinevezését annak vagyonára, hogy igy az árvák ne károsodjanak (2243). – 1873-ban
a legtöbb egyenes állami adót ﬁzetők kimutatásában szerepel (2252).
47.) Fennmaradt egy levele Komlósról 1870-ben keltezve, amelyet Seregélyi
Sándor kanonoknak irt, amelyben a Bilkén és környékén létezett kolostorokról adott
rövid beszámolót és leirást (2254.)
48., A halotti anyakönyv bejegyzése szerint 1810.-ben kellett születnie, de
valójában, saját szava szerint, amikor szülei házasságra léptek 2. vagy 3. éves volt;
szülei pedig, szintén saját bizonysága szerint 1809. március 20-án léptek házasságra
(1832) s igy 1806-ban kellett születnie.
49.) t.i. házasságon kivül született (1832).
50.) ez azonban kétségtelenül megállapitható apjának 1825-ben írt végrendeletéből, amelyben Ágnes leányát egyetlen örökösének nevezi (1832). Szüleinek
egyetlen gyermeke volt, mert apja halála után, nagybátyja és nagynénéi meg akarták
kaparintani apja vagyonát azon okadatolással, hogy Ágnes törvénytelen gyermek
volt és nem a Simon leánya. Ebből 1826–1838.-ig huzódó becsületsérté[pag. 248.]
si per keletkezett, amelyet ő és anyja inditott el és ennek folyamán bebizonyitották,
hogy bár házasságon kivül született, de Simonnak természetes leánya volt (1832).
51.) 1838-ban a nagyszülei, Gorzó János és Kanisztos Ilona által még 1800ban elzálogositott telket vissza akarta váltani, de Fogarassy Sámuel, akinek birtokában volt ez a telek, nem volt hajlandó azt kezéből kibocsátani. Perre került a dolog, amely 1838-ban kezdődött és 1848-ig tartott és a szabadságharc közbejöttével
befejezetlen maradt (1958). – Ugyancsak 1838-ban birtok visszváltási pert inditott
a Károlyi grófok ellen, akiknek nagyapja, Gorzó János 1787-ben birói zálogba vetette egy bilkei kaszálóját. Ezen pert később visszavonta (1961). – 1841.-ben birtok
visszaváltási pert inditott szépapja, Lipcsey János által 1746-ban Lipcsey Péternek
elzálgositott miszticei jobbágytelke iránt (2001). –
52.) Közéleti müködését 1832. aug. 27-én kezdte meg mint vármegyei ﬁzetéses írnok és még ugyanazon évben országgyülési írnoknak választották meg a vármegye részéről (2189). – 1834-ben ügyészi diplomáját közhirré tették és a vármegye
felterjesztette tiszteletbeli ügyésszé való kinevezésére, ami 1835-ben meg is történt
(2190). – Az 1835. évi vármegyei tisztujitó gyülésen jelölték az első alszolgabirói
hivatalra, de nem őt választották meg, ellenben a felvidéki járás másod alszolgabirói
hivatalra egyhangulag ő lett megválasztva (2192). – 1835-ből fennmaradt egy pár
sajátkezüleg írt hivatalos jelentése (2193). – 1836-ban bejelentette, hogy betegsége
miatt a törvényszéki tárgyalásokon mint biró meg nem jelenhet (2194). – 1837-ben a
vármegyei tisztujitó gyülésen megismétlődött az 1835. évi eset, azaz, jelölték az első
alszolgabiróságra, de csak másod alszolgabirónak választották meg (2195). – 1838ban Komlósy Dániel panasz képen azzal a kéréssel fordul a vármegyéhez, hogy
úgy személyes, mint jobbágyai ügyében hivatalos munkálkodásától eltiltassék, amit
azonban a vármegye mint alaptalant elutasitott (2196). – 1839-ben Komlósy Lajos
és Karitász árvái, Bálint és Lajos, akik édes unokatestvérei voltak, kérik gyámjukká
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való kinevezését, ami meg is történt (2197). 1841-ben kinevezték Beregvármegye
táblabirájává (2199), és ugyanazon évben a tisztujitó gyülésen a munkácsi járás főszolgabiróságára jelölték, de csak a felvidéki járás első alszolgabirájává választották meg egyhangulag (2199). – 1844-ben Komlósy Károly, a halála után nála talált
hivatalos iratok jegyzékét közölte a vármegyével (2201). – Még mint szolgabiró a
járásban beszedett nemesi adóról nem számolt el s 1847-ben utódját annak elszámolására szólitotta fel a vármegye (2204). –
Anyagi természetü ügyei közül az alábbiakról tudok: 1835-ben Ilosvay Dániel panasszal él ellene, mert megszökött kommenciós cselédjét szolgálatába fogadta, Ilosvay György pedig azért, mert egy zsidóját állitólag jogtalanul megbüntette
(2191). – 172 1838-ban Komlósy Dániel azzal a kéréssel fordul a vármegyéhez,
hogy a Póll Mózes zsidó maradékinak 274. pengő adósságát kebelezzék be vagyonára; ezen adósságot 1845-ben már özvegye ﬁzette meg. (2197.) 1842-ben Komlósy
Menyhért, Károly, Dániel és Gedeonnal egyetemben kiváltotta a Komlósy Ferenc
utódainál zálogban levő ősi birtokrészt, amelynek közöttük való felosztására megyei
bizottság kiküldését kéri (2200). –
53.) Édesanyámtól hallottam az alábbi két epizódot. Munkácsy Sándor, aki
özvegy ember volt és négy anyátlan árvája volt, 1848.-ban, mint honvédtiszt Nagyszöllősön egy bálban ismerkedett meg vele s amikor az anyjától megkérte, ez igy
szólt: Öcsém! maga az én leányomat akarja elvenni négy árvájára? hisz ő még saját
gyermekeinek is mostohája. – Halálos ágyán ilyen szavakkal fordult férjéhez, Hadzsega Istvánhoz: Ne örüljön vén lator, ugy sem házasodik meg, mert én eljövök
maga után és elviszem. S férje egy fél évre [pag. 249.] reá meg is halt, pontosan
1889. december 14-én.
54.) 1845-ből fennmaradt kövesdi, falucskai és pálfalvai jobbágyainak és azok
telkeinek kimutatása (2202). – 1846.- és 1848-ban a gróf Károlyi család elleni és a
nyíradonyi jószágra vonatkozó perében ügyeinek képviseletére Komlósy Károlyt és
Gyene Károlyt hatalmazta fel. (2203). – Kuriális cselédjei (zsellérei) félreértve az
1848. évi jobbágyfelszabaditási törvényt, megtagadták a robot teljesitését. 1850-ben
ezen zsellérek felelősségre lettek vonva, amely ügynek birósági kihallgatási jegyzőkönyveit lásd 2205. sz. alatt.
55.) Az 1807. évi nemesi felkelés (insurrectio) költségeinek fedezésére kivetettek reá 3. rhénes forint 28. krajcárt (1828). – Az 1809. évi nemesi felkelés költségeinek
fedezésére pedig 1. Rfrt. 44. kr. (1829), de önkéntesen felajánlott 20. rft.-ot (1812).
56.) Bessenyey Lajos 1795-ben feljelentette, hogy valamiféle földjét jogtalanul használja. A püspök elrendelte az ügy kivizsgálását, azzal az utasitással, hogy a
kivizsgálás eredményéről szóló íratot magával a vádlottal küldjék fel hozzá (2362)
57.) de ezt bizonyitja a két 1809-ből származó összeírás is, amelyben még
mint élőről van emlités (1812, 1829.).
58.) Az ungvári jezsuita gimnáziumban csak a gimnázium I. és II. osztályát
végezte (1907).
59.) csupán az, hogy 1795-ben a kijovi pap, Tarszovics György árvái panaszt
emelnek ellene, hogy apjuk halála után, mint a kijovi javadalom adminisztrátora a termények megosztásánál megröviditette őket. A püspök elrendeli a kár megtéritését (2325).
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60.) Ungvármegyének egyik judliuma 1595-ben Jobbos András de Csicser
volt (2354). A Jobbi név felvétele valamelyes összefüggésben van e ezzel a családdal, vagy sem, ismeretlen.
61.) Vargha István ügyvéd 1796-ban erőszakoskodási pert inditott ellene, mert
a tegenyei határban 30. földjéről erőszakkal elvitte a termés ötöd részét (2355).
62.) és 1786-ban a csicseri adófőkönyvben szerepel egy Knizsai János, aki
azonban igen szegény ember lehetett, metr adója csak 41. krajcár a 14, 16. frtos
gazdákkal szemben (2353).
63.) 1810-ben beperelte Csicseri Orosz József árváit 300 … forint erejéig,
amelyet még 1790-ben adott kölcsön komájának, Csicseri Orosz Józsefnek. A per
véglegesen csak 1817-ben ért véget, amikor a … határban egy 12. szekér szénát
termő rétet kapott az adósság fejében (2356). 1811-ben férjének 1807-ben megkezdett, de félbeszakadt perét ujra felvéteti Máthé György és felesége ellen, akik annak
idején erőszakosan egy lovat vettek el. Ezen iratban „nemes Buzinkay Julianná”-nak
van írva (2357). – 1813-ban kéri leszállitani adóját, tekintettel arra, hogy sok földet
visszaváltottak a tulajdonosok, amelyek után reá vetették ki az adót (2358). –
64.) Az ungvári jezsuita gimnáziumban volt Rhetor 1752-ben. Ebben az évben
ugyanis mint jövevény tanuló emlittetik egy kimutatásban, amelyről pontosan megállapitani nem lehet, hogy miféle kimutatás. Talán egy olyan Mária kongregáció féle
egyesület ujonnan felvett tagjáról készült (2361.)
65.) 1725-ben a vármegye előtt igazolta nemesi származását, felmutatva a
Ferdinánd király által 1627-ben kiadott armálist, valamint az adományozottaktól
való leszármazást. (2360). –
66.) A XIII. század közepén Ung megye románjainak élén tűnik fel mint vajda. A vajdák a király által kinevezett magyar megye ispán mellett az alispán szerepét
töltötte be. Bűnögyek kivételével bíráskodtak az illető megye románjai felett, összegyűjtötték és a megyeispánnak beszolgáltatták az adót.
67.) A kezeim között levő okmányokban és Lehoczkynál, felmenőimet kivéve
a következő Gorzókra vonatkozólag találhatók adatok. (minden egyénnél először a
két határévszám, amelyben emlittetnek és zárójelben az okmányok száma, amelyekben [pag. 250.] szó van róla és Lehoczkynak kötet és oldalszáma, ahol emliti.)
János 1476 (L. III-137)
István Jánosé, Gorzóé 1462, 1505. (L. III – 157); 2467, 2468; 2564 – 8; IV
–187; Mihályi 438.
Péter Jánosé, Gorzóé, 1476, 1518 (L. III – 157, 317, 849); 2467; 2468; 2488;
IV – 187.
András Jánosé, 1476, 1505, (L. III – 157. old.)
László, Andrásé, Jánosé, Gorzóé, 1522, 1548 (L. III – 157, 317, 318, 426
old.); 2467; 2468; 2469; 2517; 2564 – 13; IV – 3, 187; Bélay 171.
Ferenc 1530 † 1575 (L. III – 157. old.); IV – 187.
Lukács 1574 (L. III – 158. old.); 2467; 2468; IV – 188.
Lázár Gergelyé?, Györgyé (Petrovay)?, Andrásé? 1569, 1629 (2063, 2064,
2090, 2092, 2217), 2467; 2468; 2542 – 11; IV – 188;
György Györgyé, Andrásé 1552 †1582 (2064, 2087, 2092, 2093, 2217, L. III
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– 158. old); 2467; 2468; 2542 – 11; IV – 188.
János 1552, 1576, (2063, 2064, 2088, 2090, 2092, 2093, L. III – 157, 158. old.)
János Jánosé 1570, 1576 (2064, 2092, 2093, L. III – 158. old.)
Gergely 1570, (2090)
László 1571, 1576 (2093, L. III – 158. old.) Ez tévedés! Lázárral azonos. Lásd
eredeti irat 2064. sz.
Máté Péteré *1583, 1648 (2038, 2053, 2103), 2467, 2468, 2538; IV – 13, 188.
Péter * 1590, 1648 (2038, 2103); 2466; IV – 13;
Ferenc id. János bátyja * 1598, 1659 (2103, 2185); IV – 188;
János ifj. Gergelyé * 1623, 1652 (2038, 2046, 2074, 2075, 2075/a, 2103.)
János Lászlóé, Pál testvére, felesége Ilosvay Katalin * 1662. 1659, 1709.
(2021, 2022, 2028, 2031, 2034, 2041, 2043, 2044, 2185.), 2538 IV – 188,
Sztaniszláv 1659, 1663 (2034, 2185)
György 1661 (2041); 2538;
István 1648, 1661 (2041); 2468;
Mihály, id. Jánosé, László testvére 1664, 1718, (1993, 2021, 2022, 2026, L.
II – 385. old.)
András Lászlóé * 1669, 1709 (1993, 2022, 2023, 2028, 2029, 2030, 2031.);
2466; IV – 188;
Pál Lászlóé (János testvére) 1678, 1702 (2031, 2044). Fel: Lipcsey Ilona, 2538,
Mihály id. Lászlóé 1717, 1742 (2005, 2023, 2026); 2466;
Ferenc id. Lászlóé * 1683, 1763 (1924, 1985, 2005, 2008, 2006, 2011, 2026); 2466;
Pál György ﬁa, László unokája, felesége: Papp Anna, * 1704, 1783, (1924,
1926, 1940, 1935, 1937, 2005, 2222)
Simon György ﬁa, László unokája, feleség: Popovics Mária * 1732, 1784.
özv. (2480), ﬁai: János, Mihály, Gergely. 1742, 1786. (1851, 1924, 1926,
1931, 1936, 1980, 1985, 2010, 2019, 2020, 2219, 2466, 2220)
Sándor György ﬁa, László unokája. 1784 nem él. Fel. Polyák Mária 1784 él.
(2480). 1742, 1783. (1926, 1985, 2003.); 2466; 2470;
Ferenc, ifj. Jánosé, anyja Ilosvay Katalin Tamásé. 1742, 1767. (1924, 1985,
2006, 2012, 2013, 2219, 2250, 2466)
András György ﬁa, László unokája. Fel. Spák Mária * 1732, 1784 özv. (2480
1744, 1783. (1926, 2010, 2144, 2219, 2221, 2223.); 2466;
János ifj., Andrásé. 1750, 1781. (1924, 1940, 1997, 2010, 2219, 2221.)
Miklós György ﬁa, László unokája * 1711, felesége Szkiba Mária, * 1719,
1784 özv. (2480) 1711, 1783. (1926, 2006, 2010, 2152, 2219, 2221, 2224,
2225, 2226); 2466;
László Ferencé * 1725, 1782. 1784 nem él. Fel. Anasztázia * 1733. (2480).
(1924, 1980, 2014, 2219, 2220, 2225, 2232, 2250)
László Mihályé, Lászlóé, * 1725, 1782. (1924, 1980, 2014, 2219, 2220, 2225); 2466;
Péter, Györgyé 1750, 1760, 1784 nem él. (1997, 2219); 2466; 2480. Fel.
Ilyásevics Anna * 1731.
Miklós, Mátyás ﬁa, Máté unokája, János szépunokája. Hajdudorogon lakott.
1753. (2220)
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György, - - - - - - - - - - - -- - - -, Nagykállón - - 1753 (2220).
János, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -, 1753 (2220)
István * 1734, 1786, Fel. Nemes Anna * 1734 (2480), (1924, 1936, 1980,
1997, 2020, 2222. L. III – 401. old.)
Gergely Sándor és Polyák Mária ﬁa. * 1745, 1802. felesége Bodó Rozália. *
1749 (1931, 1924, 1980, 1950, 2019, 1936, 1949, 2020, 1954, 2209, 1933,
1976, 1946, 1927, L. III – 401. old.); 2480;
Pál, Miklós ﬁa, György unokája * 1751. 1775, 1812. (2227, 1926, 1954, 1976,
1946, 1922, 1927, 1821, 1951, 2229, 1871, 1979). Fel. Ross-Popa Mária *
1755 [pag. 251.] János id. és ifj. 1779, 1806. Fel. Zékány Anna (2017, 1940,
1980, 1978, 1981, 1985, 1982, 1983, 2209, 2113, 1927, 2115, 1951, 2167,
2229, 1984. L. III – 401. old.)
György Lászlóé, Ferencé, anyja Anasztázia, 1782, (1980).
János - - Ferencé, anyja Anasztázia. Fel. Kereheczky Anasztázia, * 1759,
1754, 1791. Fel. Gorzó Anna. (1980, 1926, 1936, 1981, 2228), 2480;
Pál - - Ferencé, anyja Anasztázia. fel. Popovics Mária * 1765, * 1761, 1812
(1980, 1936, 1954, 1933, 1976, 1946, 1922, 1827, 1863, 1812, 1829, 1864,
1935, 1871, 1814.); 2480;
Mihály, Simon ﬁa, György unokája * 1754, 1883. fel. I. Zsetkey Anna, II.
Szemniczky Anna * 1759 (1980, 1926, 1936, 1954, 2113, 1933, 1976, 1946,
1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 1871, 1814, 1830, 2232, 2000,
2121, 1962), 2467, 2480;
György (Gergely) Simon ﬁa, György unokája * 1761 + 1838. fel. Bárány
Anasztázia *
1767. (1980, 1926, 2019, 1936, 2020, 1954, 1933, 1976, 1946, 1927, 1928,
1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 1871, 1814, 2121, 2234.); 2467, 2480; 2534;
János, Simon ﬁa, György unokája * 1746. (1782, 1836. (hir. tábla jegyzője
1980, 1979, 1978, 1926, 1950, 1936, 1949, 2020, 1954, 1933, 1976, 1946,
1871, 2234, 1962); 2466; 2480; IV – 189;
János Ferencé * 1742, 1812. fel. Gorzó Anna Tamásé * 1751. (1980, 2019,
1936, 2020, 1954, 1956, 1976, 1946, 1871, 2234, 2250); 2480;
Lukács Ferencé 1782, 1783, 1784 nem él. fel. Vaszkó Ilona * 1746. (1967,
1926, L. III – 401. old.); 2466; 2480;
János Péteré 1783. (1926. L. III – 401. old.)
János, András ﬁa, György unokája. 1783, 1790. (1926, 1936, 1949, 1954.)
György, Sándor ﬁa, György unokája. 1783. (1926.)
László, Pál ﬁa, György unokája. 1783 (1926.)
Pál Györgyé, 1766, 1784. Biharba költözött, ﬁa György, testvérei: Péter, János (2004).
János - - Pálé, Jánosé * 1728, 1784. (2004, 1936). Fel. Zékány Anna * 1734
- - 2480;
Péter - - 1784. (2004)
György Péteré és Ilyásevics Anna ﬁa. 1760, 1832. Fel. Zéhány Mária * 1765
(1936, 1954, 1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935,
1871, 1923, 1854), 2480;
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Zsigmond Jakabé * 1769, 1829. IV – 24. Bilkén. Fel. Roszpapa Mária (1954,
1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1936, 1854); 1813,
2467, 2470, 2480, 2523, 2538
Antal Gergelyé és Bodó Rozália ﬁa. * 1766, 1832. (1936, 2020, 1933, 1976,
1946, 1827, 1828, 1812, 1829, 1855, 1935, 1871, 1854.), 1941, 2480
László Istváné és Nemes Anna ﬁa. * 1763, 1813. Fel. Pákh Anna * 1770
(1936, 1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1855, 1935,
1823) 2480
János - - és Nemes Anna ﬁa. * 1759, 1812. Fel. Ilniczky Mária * 1763.
(1936, 1954, 1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935,
1871); 2480;
Mihály Jánosé és Korpos Mária ﬁa. * 1752, 1811. Fel. Papgyákunik Ágota *
1757 (1936, 1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935.);
2480;
András Péteré és Ilyasevics Anna ﬁa. * 1762, 1812. Fel. Vuszik Ágota * 1765
(1936, 1954, 1933, 1976, 1946, 1927, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864,
1935, 1871) 2480
János, János id. ﬁa, V. András ﬁa * 1734 !? (2480), György unokája. 1784,
1811. fel. Schitz Borbála * 1751. (1936, 1954, 1933, 1976, 1946, 1899, 2230,
1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935.); 2480;
György Andrásé és Spák Mária ﬁa * 1757, 1812. Fel. Hadzsega Mária * 1761.
(1936, 1954, 1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935,
1871.), 1941, 2480
László Tamásé * 1754, 1843, Fel. Popovics Andrea Simoné * 1759. (1936,
1954, 1933, 1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1855, 1935,
1871, 1923, 2237) 2480
László (Misztice) * 1744, 1807. (1936, 2111, 1954, 1933, 1946, 1828.), 1863,
János (- -) * 1746, 1791. fel. Gorzó Ilona Mihályé (1936, 2228), 1936,
János Jánosé 1790 (1954)
Ferenc (Misztice 1790, 1811. fel. Zloczky Mária (1954, 1946, 1827, 1828,
1863, 1812, 1829, 1864, 1935)
Imre, 1797 János és Schitz Borbála ﬁa * 1773. (1933, 1976, 1946).
József Jakabé * 1775, 1838. fel. Gorzó Teréz Mihályé Simoné és Zsetkey
Anna leánya † 1807, férje † 1812 (1933, 2114, 2229, 1822, 1827, 1828, 1863,
1812, 1829, 1864, 1855, 1835, 1814, 1962), 1818, 2480.
László Jánosé és Kereheczky Anasztázia ﬁa 1777. dec. 19. 1797, 1811 (1933,
1976, 1946, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935), 2480,
Ádám * 1779, +1832. János és Schitz Borbála ﬁa. fel. Gorzó Teréz (1976,
1946, 1822, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 1814, 2232, 1854,
1837), 2480,
Simon Jánosé 1802, 1817 (1927, 1821, 1822, 1879)
István, János és Schitz Borbála ﬁa 1805 (2230)
György Györgyé 1805 (1822)
[pag. 252.] Ferenc Pálé és Roszpapa Mária ﬁa * 1783, 1812. (1822, 1827,
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1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 1814.), 2480,
János Mihályé és Papgyákunik Agáta ﬁa * 1785, 1837. (1822, 1827, 1828,
1863, 1812, 1829, 1864, 1840, 1935, 1814, 1854, 1837), 2480
János Györgyé * 1788, 1812. fel. Gorzó Anna Andrásé Péteré leánya (1822,
1812, 1829, 1864, 1814)
András Pálé * 1785, 1812. (1822, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 1814.)
Mihály (Misztice) 1805, 1837 (1822, 1828, 1840, 1814, 1837.), 1863,
János Mátyásé (Misztice 1805 (1822)
Mihály Lukácsé (Misztice) 1805 (1822)
József Tamás unokája, László ﬁa. * 1777, anyja Popovics Agáta Simoné * 1784,
1843. (1822, 1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 1814, 2120, 1854,
1837, 1962, 1963, 2238) fel. Gorzó Zsóﬁa. 2195, 2233, 2235, 2236, 2480
József, János és Schit Borbála ﬁa. * 1781, 1823. (1827, 1828, 1863, 1812,
1829, 1864, 1935, 1814, 2120) 2195, 2233, 2235, 2236, 2480
György Pálé * 1771, 1811. (1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935.)
János Jánosé ifj. * 1787, 1812. (1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935,
1814), 2480,
János Jánosé id. * 1779, 1812. (1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935,
1814, 1871.), 2480,
László Jánosé, László unokája, Ferenc szépunokája * 1781, 1815. fel. Matuz
Mária (1827, 1828, 1863, 1812, 1829, 1864, 1935, 2117, 1871, 2231.) Pest
vmegyében ügyvéd.
Lukács Györgyé, András unokája *1791, 1838. fel. Bradács Mária, András
pap és Lipcsey Éva leánya (ez második férje) † 1835 VII/21. (1840, 1812,
1935, 1814, 1854, 1943)
Péter Mihályé 1809, 1848 (1840), 2236, 2241,
Ambrus Györgyé * 1807, 1837 (1812, 1813, 1837)
Mátyás, Mihály és Zsetkey Anna ﬁa, Simon unokája *1789, 1837. Miszticén
Dobra Ádám veje (1812, 1813, 1837).
Károly Jánosé, Tamás unokája * 1787, 1841. (1812, 1814, 1813, 1854, 1837, 1963.)
Mihály Györgyé, András unokája * 1797, 1832, 1848 (1812, 1814, 1813,
1854), 2241,
András - - - - - - - - * 1801, 1813. fel. Gorzü Mária (1812, 1813.)
Ferenc - - - - - - - - * 1799, +1836. fel. Gorzó Mária (1812, 1813, 1854.)
Tamás Józsefé, László unokája, Tamás szépunokája, anyja Gorzó Zsóﬁa *
1806, 1841. (1812, 1813, 1963)
Mihály Antalé, Gergely unokája * 1793, 1848. (1812, 1814, 1813, 1854), 2241,
Ignác - - - - - - - - * 1807, 1813 (1812, 1813).
Sándor - - - - - - - - * 1808, 1813 (1812, 1813)
Mihály Zsigmondé, Jakab unokája * 1797, 1848 I. fel. Pákh Mária * 1798 †
1834, II. fel.
Erdélyi Anna * 1799. esk. 1836. (1812, 1813, 1814, 1854, 1837, 2241, 2467,
2534, 2538,
Sándor - - * 1790, † 1851. Fel. Pákh Mária (1812, 1813, 1854, 1837), 2467, 2523,
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Antal Józsefé Jakab unokája, anyja Gorzó Teréz * 1805, 1848 (1812, 1813,
1854.), 2241,
Tamás - - - - - - - - - - - - - - * 1807, 1813 (1812, 1813.)
András Lászlóé, János unokája * 1802, 1832 (1812, 1813, 1854)
Imre Jánosé, Jakab, anyja Bradács Anna * 1803, 1837. fel. Erdélyi Anna Jánosé
* 1818. esk.
1835. (1812, 1813) (1854, 1837), 2467
Péter - - - - anyja Bradács Anna * 1808, 1848, 1849 néhai (1812, 1813,
2200), 2241 2243, 2467,
Péter Ádámé * 1806, 1813 (1812, 1813), 2241
Dániel - - * 1808, 1837 (1812, 1813, 1837)
Mihály Pálé, László unokája * 1802, 1813. fel. Papp Mária (1812, 1813)
Ferenc - - - - - - - - * 1804, 1838. fel. Popovics Anna (1812, 1813, 1854,
1837, 1962)
András Andrásé, Pál unokája * 1802, 1837. fel. Dobray v. Ilniczky Mária
(1812, 1813, 1854., 1837)
László Györgyé - - * 1793, 1832. fel. Bokotey Anna (1812, 1813, 1814, 1854)
János - - - - * 1794, 1838. fel. Erdélyi Mária (1812, 1813, 1814, 1854, 1837, 1962)
Mihály - - - - - - * 1800, 1848. (1812, 1813, 1854)
Illés - - - - - - * 1806, 1837. fel. Popovics Julia (1812, 1813, 1854, 1837)
Péter Mihályé, János - - * 1791, 1837. (1812, 1813, 1814, 1837, L. I.
– 385. old.), 2236
Mihály - - - - - - * 1796, 1848. (1812, 1813), 2241,
Simon - - - - - - * 1802, 1848. fel. Gorzó Katalin (1812, 1813), 2241,
Sándor - - - - - - * 1806, 1813. (1812, 1813)
[pag. 253.] Jakab Lászlóé, István unokája * 1800, 1837. I. fel. Erdélyi Zsóﬁa
* 1805 † 1838, II. fel. Popovics Julia *1793. esk. 1838. (1812, 1813, 1854,
1837.)
József - - - - * 1806, 1838. fel. Gorzó Mária (1812, 1813, 1854, 1837,
1962), 2195, 2233, 2235, 2236
Péter Jánosé - - - - * 1800, 1848. (1812, 1813), 2241.
Pál - - - - * 1800, 1832. fel. Cilyó Zsóﬁa (1812, 1813, 1854)
Miklós - - - - * 1804, 1813. (1812, 1813)
Gedeon, ifj. Jánosé, János unokája. * 1807, 1813. (1812, 1813)
Mihály, Ferenc és Zloczky Mária ﬁa * 1795, 1813. (1812, 1813, 1814.)
László, - - - - * 1797, 1813 (1812, 1813.)
Ferenc, - - - - * 1801, 1837. fel. Zékány Zsóﬁa (1812, 1813, 2232, 1854, 1837)
Lukács, - - - - * 1807, 1813. (1812, 1813.)
András id. Jánosé, János unokája. * 1796, 1813. (1812, 1813)
György - - - - * 1804, 1813. fel. Kereheczky Mária (1812, 1813.)
György Györgyé, Péter unokája. * 1786, 1838. fel. Zékány Julia (1812, 1813,
1814, 1935, 1854, 1962)
Mihály - - - - * 1795, 1848. (1812, 1813, 1814, 1854.), 2241,
Simon - - - - * 1807, 1837. Erdélyi Pál veje. (1812, 1813, 1854, 1837.), 2241,
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András Lászlóé, Tamás unokája anyja Popovics Agáta Simoné * 1787, 1837.
fel. Dobray
Mária (1812, 1813, 2238), 2241, 2534,
Péter - - - - 1791, 1848, bocskói pap volt. (1812, 1813, 2238) 2241, 2534
Gábor Simoné, János unokája. (Misztice). * 1812, 1832. fel. Gorzó Julia *
1820. esk. 1836. 1813. 1854.)
Mátyás Józsefé, László unokája. * 1812, 1848. Tamás szépunokája, anyja
Gorzó Zsóﬁa (1813, 1963, 2238) 2241
Dénes Jánosé, György unokája, anyja Gorzó Anna * 1816, VII/9 1813 (1813),
† Kökényes 1887 III/26, pap. Fel. Csernek Teréz János pap leánya.
Sámuel ifj. Jánosé, János unokája. * 1810, 1813 (1813).
Menyhért - - - - * 1812, 1813 (1813).
Lőrinc Györgyé, György unokája. * 1812, 1848. fel. Gorzó Katalin. * 1816.
esk 1832. (1813.), 1067, 2241
Pál Mihályé. 1832 (1854.)
Lőrinc Andrásé 1832,1848. anyja Gorzó Mária Györgyé (1854, 1837.), 2241,
Antal Ádámé * 1817, 1848. fel. Zloczky Julia * 1814. esk 1836 (1854.), 2241,
Menyhért (Misztice) 1837. (1837)
Mihály Mihályé (Misztice) 1837. (1837)
Gábor - - - - 1848. (1837). 2241,
István * 1818, 1848. fel. Erdélyi Mária Jánosé * 1817 esk. 1836. (1837), 2241,
Maximilián Jánosé, György unokája * 1812, 1850. fel. Subert Anna ref esk.
1832. (1837, 1962), 2241, 2248
László Péteré, Mihály unokája. * 1818, 1838. fel. Popovics Katalin * 1821.
esk. 1838 (1837)
Gábor Ádámé * 1817, 1838. fel. Erdélyi Klára * 1818. esk. 1838. (1837).
Fülöp * 1816, 1837. fel. Csorba Zsóﬁa. * 1820. esk. 1836. (1837).
András, kecskeméti lakos 1840 (2237).
Gábor Józsefé, László unokája, Tamás szépunokája, anyja Gorzó Zsóﬁa 1841 (1963)
Katalin Ferencé, Lipcsey II. Péterné 1570, 1577. (2092, 2091, 2090, L. III –
158., 2538, IV – 13 (3x), 188,
Margit Ferencé, Tőkésy Kenéz Elekné 1570, 1577 (2090, 2091, 2092), Leh.
III – 158, 2537, IV – 13 (2x), 188,
Anna Ferencé, Tegzes Jánosné 1570, 1575 (2091, 2092), Leh. III – 158; IV –
13 (2x), 188,
Anasztázia, Popovics Máténé, János és Pál testvére. 1678 (2044)
Zsóﬁa Miklósé, Pál testvére, Erdélyi Péterné 1783, 1807. (2019, 2020, 1922, 1948)
Mária - - - - Cserszky Illésné. 1796, 1807. (2113, 1922, 1948.)
Anna - -- -, 1807. (1948).
Terézia, Gergely és Bodó Rozália leánya, Molnár Istvánné * 1780, 1804,
1837. (1941, 1837) 2524, 2480
Julianna - -- -, Lipcsey Ferencné * 1770, 1804, 1837. (1941, 2014, 1849,
1837) 2480
Mária Sándoré, Zékány Mihályné * 1782, 1817. 1784 özvegy (1923.), 2480,
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Anna - - Erdélyi Illésné * 1737. férje * 1730 (1923.), 2480,
Terézia Jánosé 1820. (2232) [pag. 254.] Anna, György Simoné és Bárány
Anasztázia leánya, Lipcsey Jánosné 1823, 1837 (2121, 1930).
Veronika, János Ferencé leánya, Szabó Mihályné. Anyja Gorzó Anna Tamásé
* 1775. 1831 (2234), 2480,
Mária - -, Papp Mihályné, anyja Gorzó Anna Tamásé * 1781. 1831, 1837.
(2234, 1837), 2480,
Anna, Péter Mihályné 1832. (1854.)
Katalin Pálé, Polyánkai Demeterné 1838 (1943)
Ilona - - , Péter Lászlóné 1838 (1943).
Ilona Lászlóé, Tamás unokája, Gerzánics Lászlóné 1843. (2238.)
Mihály leánya, Ilosvayné, ﬁa Ilosvay János 1767 (2250)
1832-ben volt 50. Különálló Gorzó család Bilkén (1854). Karácsony vajdától
való származásra vonatkozólag lásd a 2200. számot. Folytatás 359.
68.) A kezeim között levő okmányokban és Lehoczkynál, felmenőimet kivéve
a következő Komlósyakra vonatkozólag találhatók adatok:
György 1465, 1518. (L. I – 358, III – 297, 368, 376, 406. old.)
Imre 1547, 1479. (L. I – 380, III – 315, 316, 157, 296 old.) 2464. 5 és 9. old.
2542 – 6. I. Sándor ﬁa
Mátyás Imréé 1453, 1463, (L. I – 380, III – 314, 315, 367, 376. old.)
András 1454, 1505. (L. I – 380, III – 315, 367, 368, 376. old) I. Tamás ﬁa
(2464. 5 és 11. old.), 2508/1.
Illés 1545, 1458. (L. I – 380, III – 315. old.) Egyed ﬁa (2464, 5. és 17. old.)
Gergely Miklósé 1454, 1513. …feleségi Homoki Anna (L. I – 380, III – 60,
297, 315, 317, 367, 376, 659, 2464, 5, 11, 12. old.) (849. old) III – 21; 2542
– 6; 2491/ 21., 22
Antal 1454, 1458, 1506. (L. I – 380, II – 315. old.)
Mihály 1458, 1512. (L I – 380, III – 297, 315, 316, 317, 367, 368, 687, 550.
old.) 2508/1. II. Miklós ﬁa (2464, 5, 13. old) I. Imre ﬁa (2464, 5, 10. old.)
Tamás 1444, 1473. (L. I – 380, II – 25., III – 156, 296, 315, 367, 376, 406, 659.
old.) I. Miklós ﬁa (2464. 5, 8, 10, 11, 12. old.)
Péter 1505, 1513. (L. III – 297, 550, 317, 367, 368, 687. old) II. Miklós ﬁa
(2464, 5, 13, 15, 16. old.) Teleki okltár II – 327, 330.
János 1484, 1512. (L. II – 26, III – 297, 317, 367, 368, 687. old.) II. Miklós ﬁa
(2464. 5 és 13. old.), III – 21/a.
Miklós Ugron ﬁa 1412, 1505 (L. III – 315, 367, 368 old.) I. Gergely ﬁa (2464,
5, 13. old.)
György 1463. (L. III – 316. old.), 2508/1.
Pál 1458, 1471. (L. III – 316, 367, 376. old.) I. Pál ﬁa (2464, 5. és 18. old.).
2508/1.; III – 21/a;
Osvát 1463, 1476 (L. III – 316. old.), I. Imre ﬁa (2464 5. és 10. old.), 2491/40,
2508/1; 2542 – 6;
Mihály 1400 (L. III – 367. old.)
Egyed 1383, 1408. (L. III – 367. old.), 2464. 5, 7. old. = Mihály I. ﬁa. Teleki
okltár I. – 206., 2519.
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Ugron 1412, 1414, (III – 367. old.)
Simon 1430, 1458. (L. III – 367, 376. old.) (2464. 5. és 17. old.) Egyed ﬁa
Lukács. (L. III – 368. old.) 1484, 1524. II Imre ﬁa (2464. 5. és 9. old.).
Lukács 1612. (L. III – 562. old.), Tabódy: Munkács múltja és jelenje, 161.;
Balogh: Munkács vár tört. 107.
János 1410, 1447 (L. III – 687. old.), 2464. 5, 7, 8, 9, 12, 18. old.) dictus Kormos, Ugron és Vajnághy? ﬁa 2497/7, 16,20. M. – 163.
Gergely, János és Miklós testvére. 1569, 1642 (2211, 2092, 2088, 2093, 2064,
2094, 2060, L. I – 387, III – 368. old
János, Gergely és Miklós testvére. 1569, 1570 (2211, 2088, 2093, L. I – 380,
III – 62, 318, 376. old.)
Miklós, Gergely és János testvére. 1569, 1642. fel. Bégányi Klára, unokája
Almásy Mihályné Nagy Margit. 2542 – 10, (2211, 2063, 2088, 2093, 2039,
2124, 2060, 2184, L. III – 62. old.)
Mihály 1569, 1614. (2092, 2089, 2063, 2182. L. III – 62, 297, 318, 819. old.)
Bélay – 130, 210, 212, 220.
János Jánosé. 1569. (2211, L. I – 380, III – 62, 318, 376. old.), Bélay – 210, 212.
Ferenc 1570, 1642. (2089, 2072, 260, L. – III – 318. old.)
Máté 1570. (2092.) (2464, 30. old.), 2542 – 10
István 1574. (L. III – 62. old.)
Gáspár Mihályé. 1570, 1642. (2089, 2063, 2088, 2093, 2213, 2102, 2124,
2060, 2182, L. III – 62, 240, 297, 318, 376, 698, 453, 556. old.)
Péter 1570. fel. Zsupán Erzsébet (2063, 2093, L. III – 318, 376. old.), 2091,
Sándor 1588. (L. III – 368. old.)
László, Péter és Zsupán Erzsébet ﬁa 1570 (2093, L. III – 297. old.)
Albert 1569, 1642 fel. Székely Erzsébet. (2186, 2094, 2213, 2060, L. I – 387,
III – 74, 82, 159, 199, 240, 331. 453, 698, 849, 536. old.), III. György ﬁa
(2464, 21, 23, 24. old.), 2542 – 11; Balogh: 97; III - 24; IV – 10; [pag. 255.]
Sebestyém 1602, 1651, fel. Ugrai Anna, későbbi Oroszy Tamásné, máshol
Dán Annának mondja magát és már Szendi Zsigmondné (2094, 2212, 2213,
2036, 2060, 2049, 2184, L. I – 337, III – 62, 376. old.)
Gergely , Miklós és Bégányi Klára ﬁa 1598, 1607. (2213, 2184, L. I – 387,
III – 318, 751. old.)
Zsigmond, - -- -. 1598, 1614. (2213, 2216, 2184.)
Gáspár, - -- -. 1598. (2184).
Gergely Péteré, 1607. (2213, L. I – 387, III – 318, 751. old.)
Gergely 1598, 1642. (2037, 2213, 2095, 2096, 2097, 2214, 2037, 2098, 2054,
2060, 2182, 2184, L. I – 361, 387, III – 318, 751. old.)
Tamás, Sebestyén és Ugrai Anna ﬁa 1609, 1663, fel. Kerepessy Katalin, aki
előbb Somogyi Tamásné volt. (2036, 2215, 2214, 2037, 2098, 2099, 2100,
2101, 2102, 2066, 2124, 2054, 2057, 2067, 2073, 2103, 2074, 2078, 2080,
2081, 2060, 2075, 2038, 2049, 2033, 2125, 2126, 2127, 2183, L. I – 371, 380,
387, III – 368, 376, 662, 698, 493. old.)
ifj. György 1615, 1649. (2097, 2214, 2037, 2098, 2099, 2100, 2101, 2054,
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2057, 2067, 2071, 2072, 2073, 2212, 2103, 2074, 2076, 2078, 2079, 2083,
2075, 2038, 2039. L. I – 361, 380, 387, III – 368, 376, 566, 698). Bélay 212;
2542 – 12;
János 1631. (2053) Sebestyén ﬁa (2464, 21 és 25. old.)
János Menyhérté 1643 (2075)
György id. 1634, 1651 (2054, 2067, 2071, 2072, 2074, 2075/a, 2078, 2083,
2060, 2075, 2038, 2049, L. II 643) 2542 – 12; Bélay 212,
György de Vajnágh 1639, 1643, (2072, 2103, 2075.)
István 1665 (L. I – 387. old.) (2464, 32. old.)
György 1651, 1665. fel. Zoltán Anna, gyermekeik: Mihály, Anna, Borbála.
Felesége második férje Lipcsey Sándor (2049, 2105) Sebestyén ﬁa (2464, 21,
25, 26. old.)
Mihály, György és Zoltán Anna ﬁa, Sebestyén unokája. 1651, 1734. fel. Váradi Mária. (2464, 21 és 26. old. és 31. old.), 2049, 2126, 2127, 2050, 2128,
1993, 2052, 2129, 2130, 2044, 2106, 2131, 2132, 2133, 2045, 2028, 2029,
2136, 2138, 2030, 2163, 2185, 2207, L. I – 160, L. I – 358, 361, 371, 387,
III – 368, 369) 1933 – 21, Balogh: Munkács vár tort. 158; Tabódy: Munkács
múltja. 161, Hodinka: Munkácsi püspökség oklt. 359.
Sándor 1690, 1720. (2134, 2136, 2138, 2140, L. III – 173, 219. old.) Balogh:
Munkács vár tört: 183, 232; LXXIV sz. (2464, 32. old.), L. I – 172. 2564 – 40, 44.
Zsigmond 1692. (2029). Benedek és Pogány Zsuzsanna ﬁa (2464, 35 éd 38. old.)
György Ferencé, László testvére. 1722, 1768. fel. Ignéczy Sára, özv. Guthy
Jánosné., Geneológia (2163 sz.). (1998, 2141, 2142, 2005, 2143, 1985, 2146,
2149, 2005, 2151, 2163, L. I – 368). 2464, 35 és 39. old.
Mihály Györgyé. 1753, 1768. fel. Ilosvay Borbála, ? és Guthy Zsuzsanna leánya (2007, 1861, 2171, 2009, 2010, 1412, 1919, 2148, 2150, 1924, 2005,
2152, 1996, 2153, 2156, 2160, 2102, 2186, Geneológia 2163. sz. István testvére.; Zsigmond ﬁa ?! (2464, 35 és 38. old.) 2564 – 17.
Sándor 1756. (2010)
Ferenc Györgyé. 1760, 1815. fel. Szunyog Klára. Geneológia 2163. sz. (1919,
1996, 2156, 2162, 2118, 2186.) L. I – 387; Szabó: Ugocsa vm. 457. old.
István - - 1777, 1815. Mihály testvére. Geneológia 2163. sz. (2156) 2186.
Szabó: Ugocsa vm. 457. old.
Péter 1753. (L. III – 125. old.)
Antal 1778, 1806. (2017, 2157, 2164, 2165, 1956, 2113, 1207, 2116.), László
és Ilosvay Julia ﬁa (2464, 35, 40. old.)
György Mihályé * 1755, 1815. fel. Lipcsey Veronika. Geneológia (2163. sz.)
(1861, 1936, 2162, 1206, 1929, 2186, 2210, 2111, 1954, 1956, 2113, 1946,
1933, 1976, 2166, 2167, 1207, 1934, 2169, 2171, 1862, 1871.)
Károly * 1765, 1837. Geneológia 2163. sz. (1853, 1880, 1881, 1882, 2122,
2171, 2172, 2176, 2186, 2161, 2113, 2167, 2168, 1207, 1828, 1863, 1827,
1812, 1829, 1840, 1864, 1871, 1814, 1813, 1823, 1897, L. I – 261, 387. old.)
Szirmay: Ugocsa 77. Zsigmond és Ujhelyi Erzsébet ﬁa (2464, 35, 39. old.)
József * 1769, 1848. fel. Komlósy Karitász. (2165, 1933, 2166, 2167, 1207,
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2169, 1828, 1863, 1827, 2186, 1812, 1829, 1864, 2178, 1871, 1814, 2180,
1813, 1823, 2118, 2119, 1879, 1870, 2173, 1854, 2202, 2203.) Geneológia
2163. sz., (2464, 40. old.)
Zsigmond, György és Lipcsey Veronika ﬁa 1805, 1834. fel. Komlósy Borbála.
Geneológia 2163. sz. (2170, 2171, 1828, 1863, 1827, 2175, 1812, 1829, 1840,
1864, 2176, 2178, 1844, 1867, 2180, 1868, 1813, 1823, 2118, 1850, 1879,
1870 2186, 2188, 1854, 2190)
Menyhért, Zsigmond és Csernell Éva ﬁa. * 1782, 1845. (2175, 1812, 1840,
2177, 1814, 1813, 1854, 1897, 2200, 2202, L. I – 387. old.), Ujhelyi Erzsébet
ﬁa ?! (2464, 35 és 39. old.)
Lajos, Lajos és Zoltán Klára ﬁa. * 1791, 1822. fel. Komlósy Karitász Mihályé,
Horváth [pag. 256.] Bertalanné † 1832. (2175, 1812, 2176, 1871, 1814, 1815,
1868, 1813, 1823, 2119, 1870, 2189) L. I – 367.
Károly, Zsigmond és Csernell Éva ﬁa. † 1789, 1845. (1812, 1814, 1815, 1813,
1850, 2119, 1870, 2186, 2187, 2188, 2189, 2192, 2199, 2203, 2239, 2240,
1854, 2190, 1897, 2200, 2202, L. I – 387. old., I – 261) Szirmay: Ugocsa 77.
Gedeon, - - * 1797, 1846. (1812, 1814, 1815, 1813, 1854, 1897, 2199, 2200
(2x), 2202, 2203)
Dániel, Lajos és Zoltán Klára ﬁa * 1789, 1842. (1812, 2176, 1814, 1867,
1868, 1813, 1823, 2119, 1870, 1854, 2200) L. I. – 387
Mihály Istváné, Szatmár vármegyei 1812, 1832. (1871, 1823, 2186, 2189,
1854) Geneológia 2163. sz. Szirmay: Ugocsa 77.
Albert, László és Dancs Julianna ﬁa 1836, 1846, 1873. (2248, 2252, 2256, 1897,
2202, 2203, L. I. – 365 (3x), L. I – 367 (3x), III. – 369. old.) (2464, 35, 40. old.)
István Gedeoné 1837, (1897 L. I – 271, 306. old). † 1849. (2464, 35 és 40. old.),
Balogh. 445
József munkácsi tanitó 1821. (2000).
Bálint, Lajos és Komlósy Karitász ﬁa 1839, 1845. 83 (2197, 2202, 2203, 2248,
2258, 2259, 2260, 2261, L. I – 365, III – 369. old). 1885-ben még élt. Felesége
Solcz Lujza. Három ﬁa volt, Bálint várnagy Munkácson majd Illaván; Kálmán
Komlóson birtokos, felesége Kanizsai Szeréna, gyermektelen; Lajos Munkácson volt városi írnok, nőtlen, 24 éves korában halt meg. (2464, 35, 41. old.)
János 1845, 1846, 1873 (2202, 2203, 2204, 2248, 2252, 2256, 2258, L. I – 91,
L. I – 365 (2x) old, III. – 369. old.). Felesége Firczák Mária, Firczák püspök
huga. Ő görögkatolikus hitre tért át. Volt 3. leánya Erzsébet Tolvaj Lajosné
(vizsgálóbiró Munkácson), Ilona Gargerné (ügyvéd Budapesten), Mária Budaháziné (földbirtokos) és egy ﬁa –
György főszolgabiró, az utolsó Komlósy. Vele a Komlósy család ﬁágon kihalt. Felesége Berzsényi Erzsébet (ilosvai szolgabiró leánya.) † 1867. Pál és
Szigeti Vass Teréz leánya (Komáromy: Nagy Iván családtörténi értesit) Csak
2. leányuk volt, Gabriella Nuszer Jánosné, a másik leány nevét nem tudom.
(3464, 35, 40. old.)
Borbála Ferencé, Török Istvánné, majd hetényi Horváth Péterné. 1570 (2092,
2089, 2063)
Zsuzsanna Gáspáré, Gulácsy Istvánné, Jósa Deákné, Beregszászi Literáti Bóna
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Józsefné 1607, 1642. (2213, 2095, 2060, 2182, L. III – 400. old.) (2464, 31. old.)
Petronella * 1592, 1642 (2100, 2060), 2186, Fancsikán lakott.
Mária, Tamás és Kerepeczy Katalin leánya, ifj. Ujlaky Györgyné de Szamosujlak
1639, 1671 (2072, 2075, 2079, 2126, 2130, 2185, L. III – 368, 643, 819, 493. old.)
Katalin * 1597, 1640 (2060), 2186,
Borbála, György és Zoltán Anna leánya. 1651 (2049)
Anna, - - - - Csuta Miklósné 1651. (2049)
? György és Ignéczy Sára leánya, Urayné Csengerben. (2163).
? - - - - Szaplonczayné Taracközön (2163).
Julianna, Ferenc és Bitskey Mária leánya, Pápainé Szirmán (2163). Pápay Kovács Szabó Ferencné (2464, 35, 38)
Klára, György és Lipcsey Veronika leánya, Kulcsár Józsefné 1806. (2171)
Orsolya Mihályé, Gáspár testvére, Kerepeczy Jánosné 1614 (2182), 2186,
Borbála Miklósé unokája, Almási Nagyh (Magi) Jánosné 1599, 1634 (2182,
2183), 2036,
Anna, † 1853 V/24, Berzsenyi Ignácné, B. László és bilkei Nemes Mária ﬁa *
Kisgut 1804 II/5, esk. 1828 X/17., táblabiró, 48-as nemzetőrkapitány és podheringi csata részese † 1849 X/18. kolerában.
Mária, Mihály és Várady Mária leánya, Domahidi Miklósné (2207). (2464,
31. old.) 32. old.
Margit, Bulcsui Farkasné 1569 (L III – 178 old.) (2464. 15. old.), 2241,
Ilona, Gergely és Homoki Anna leánya, Kaponyai Benedekné 1509 (L. III –
297. old.) (2464 5. old. és 16. old.)
Ilona, kisfalusi Maxim Györgyné 1410, 1457 (L. III – 312, 315, 351. old.)
(2464 5 és 11. old.), 2488
Magdolna, Huszti Gergelyné, majd Horváth Márkné 1518, 1524 (L. III – 368
old.) (2464. 5 és 9. old.)
Erzsébet, Huszti Pejthy Andrásné 1546 (L. III - 368). (2464, 19. old.)
Anna, Hetényi Fejes Ferencné; IV. Mihály és Ilosvay Karácson Ilona leánya,
1548 (2464. 15. old.) 2564 – 14
Margit, Szigethy Bertalanné; - - - - 1548 (2464. 15. old.) 2564 – 14
Erzsébet, Beregi Weress Jánosné, András leánya, 1477 (2464, 5. és 18. old.)
Julianna, I. József és Szendrey Zsuzsanna leánya, Kuttor Sámuelné * 1817
(2464, 21, 26. old.)
Emma, IV. László és Mikó Juliánna leánya, Radeczky Józsefné (2464, 21. old.)
Teréz, I. Dániel és Konti Juliánna leánya, Tikos Istvánné (1809–1876) (2464,
21, 27. old.)
Helena, Lajos és Panker Antonia leánya, Tripolozky Lászlóné XIX. szd.
(2464, 21. old.)
Evelin, - - - -- -- -- -, Fényes Lajosné - -- –
[pag. 257.] Ilona, Bégányi Kristófné, 1592, (2464, 31. old.), Nagy Iván: XIII – 118
Krisztina, Ilosvay VII Ferencné, alispán, 1758, 1775. (2464, 32. old.), 2488.
Erzsébet, Benedek és Pogány Zsuzsanna leánya, Lipcsey Dánielné. (2464, 35.
és 38. old.)
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Borbála, - -- -- -- -- -- -, Fornosy Györgyné. (- -)
Klára, György és Ignéczy Sára leánya, Konger Károlyné (2464, 35. és 39. old.)
Julianna, - -- -- -- -- -, Tokay Lászlóné (- -)
Mária, - - - - - - - - - -, Gathályi Zsigmondné (- -)
Juliána, Lévay Sámuelné, Maróthy László özvegye, 1775, 1784 (2564 – 41,
2464, 35. és 39. old.) 2203
Eszter, Zsigmond és Ujhelyi Erzsébet leánya, Somosy Péterné, 1810. (- -)
Helén, Gedeon és Tóth Helén leánya, Guthy Istvánné, majd Horthy Gyuláné,
1857, 1860. (2464, 35. és 39. old.)
Hermina, László és Dancs Juliánna leánya, Hankácsy Sándorné, 1856, (2464,
35. old.)
Jolán, - - - - - - - - - - - -, Mészáros Károlyné, 1856, (- -)
Etelka, - -- -- -- -- -, Kodra Károlyné, 1848, ( -//- )
Karitász, Lajos és Zoltán Klára leánya, Komlósy Józsefné, 1814, (2464, 35,
40, 185. old.) 2203.
Borbála, József és Komlósy Karitász leánya, Szilágy Istvánné, 1830 (- -)
Klára, Antal és Ilosvay Erzsébet leánya, Ilosvay Jánosné (2464, 35, 40. old.)
Ludovika, Dániel és Sulyok Anna leánya, Dobsa Ferdinándné (2464, 35, 41. old.)
Erzsébet, János és Firczák Mária leánya, Tolvaj Lajosné, 1871, (2464, 35, 41. old.)
Ilona, - -- -- -- -- -- -, Garger Viktorné majd Hegedüs Béláné, 1885, (- -)
Mariska, - -- -- -- -- -, Budaházy Zsigmondné, 1886 (- -)
Gabriella, György és Berzsényi Erzsébet leánya, Nuszer Jánosné * 1892.
(2464, 35. old.)
Szeréna, Lajos és Kölcsey Jolán leánya, Tolvaj Gyuláné 1872, (2464, 35. old.)
Ilona, - -- -- -- -- -- -, Szabó Józsefné, 1879, (- -)
Erzsébet, - - - - - - - - - -, Thanhoﬀer Ferencné, 1880, (- -)
Margit, Béla és Bernáth Erzsébet leánya, 1891, (2464, 35. old.) 72
69.) Végre 1964-ben Budapesten az Egyetemi Könyvtárban levő példányból
lemásoltattam, amely másolat a 2464. szám alatt található.
70.) Petrovay, a családra vonatkozó megﬁgyelésként írja, hogy „Feltünő, hogy
a család több ﬁatal vagy javakorabeli tagjának neve 1525-ön innen nem fordul
elő többet az élők között; tudjuk, hogy a beregmegyei nemesség jelen volt a mohácsi vérmezőn, lehet, hogy ezen Komlósyak ott hullottak el” (2464, 13. old.)
71.) valamint Lehoczky idézett művében, ahol Halászfalvával összefüggésben írja: „A XIV. században a dolhai családbeliek alapitották, a XVI. században pedig a Komlósiak birtokába ment át… Az Ilosvai és Komlósi családok
czimerén levő hal talán e falura vonatkozik” (III. – 819. old.)
72.) Petrovaynál a fentieken kivül, a 2464. sz. mellékletben még az alábbi
Komlósyak szerepelnek:
I. Mátyás, Ugron és Vajnági…ﬁa, 1415, 1416. (5, 7, 8. old.), 2497/20
Sándor I., - - - - 1415, 1447 (5, 7, 9. old.) 2497/16, 19, 20. Zichy okltár
VIII – 52. M. – 231
Márton, I. Sándor ﬁa, 1430 (5. és 9. old.)
Bálint, II. Imre ﬁa, 1472, 1501. (5. és 9. old.), 2491/40
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György I., II. - - - - 1501, 1524. (- -)
István, 1416, 1419. (10. old.) M. – 231. 2497/16
Gergely II., II. Miklós ﬁa, 1505, 1525. (5. és 13. old.)
János III, II. Gergely ﬁa, 1510, 1525. (- -)
Gergely III, - - - - (- -)
Mihály IV, II. Miklós ﬁa, 1505, 1533. (- -)
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László II., IV. Mihály és Ilosvay Karácson Ilona ﬁa, 1522, 1558. (5. és 14. old.)
Miklós III., - -- -- -- -- -- -- -, 1527, 1543. (- -)
Mihály V., III. Miklós és Szigeti Vágó Orsolya, 1559, (5. és 15. old.)
György II., - - - - - -,1559, (- -)
László I., I. Péter ﬁa, 1539, (17. old.)
András, Egyed ﬁa, 1430, 1477, (5. és 18. old.)
Mihály VI., András ﬁa, 1458, 1477, (- -)
Pál I., Egyed ﬁa, 1434, 1461, (- -)
Albert I, Miklós ﬁa, 1501, 1546 (19. és 21. old.)
Miklós II, I. Gergely ﬁa, 1457, 1514 (5., 13. old.)
Mózes, 1522, (23. old.)
István, III. Pál ﬁa, 1522, (21. és 23. old.)
György III, - -,1545, 1560, (21. és 23. old.)
Mihály VI, Sebestyén és Bégányi? ﬁa, 1629, (21. és 25. old.)
György V., IV. György ﬁa, (21. és 25. old.)
László III, VII. Mihály és Komáromy Judit ﬁa, 1676–1759, (21. és 26. old.)
Sámuel I., - -- -- -- -- -- -- -, 1679–1749, (- -)
István II, - -- -- -- -- -- -- -, 1681–1763 (- -)
János VI, II. István és Bajomi Katalin ﬁa (21. és 26. old.)
Mihály VIII, - -- -- -- -- -, fel. Bakos Rebeka, 1738–1808 (21. és 26. old.)
Mihály IX, VIII. Mihály és Bakos Rebeka ﬁa, †1829, (21. és 26. old.)
József I, - -- -- -- -- -- -- -, fel. Szendrey Zsuzsanna (21. és 26. old.)
József II, I. József és Szendrey Zsuzsanna ﬁa, (21. old.)
Dániel II, - -- -- -- -- -- -- -, (- -)
Sámuel II, VIII. Mihály és Bakos Rebeka ﬁa, fel. Böszörményi Julia, 1773–
1808 (21. és 26. old.)
László IV, II. Sámuel és Böszörményi Julia ﬁa, fel. Mikó Julianna, 1801–
1855. (21. és 27. old.)
Sámuel III, IV. László és Mikó Julianna ﬁa, (21. old.)
Károly, - -- -- -- -- -- -- -, (- -)
Albert, - -- -- -- -- -- -- -, (- -)
László V, - - - - - - - - - - - -, (- -)
Dániel I, VIII. Mihály és Bakos Julianna ﬁa, fel. Konti Julianna, 1775–1844,
(21. és 27. old.)
Lajos I, I. Dániel és Konti Julianna ﬁa, fel. Panker Antónia, (1811–1881,
(- -) Leh. I – 306, 364, 365
Imre, - - - - - -, fel. Turzó Róza (1813–1879) (- -)
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Dezső, Imre és Turzó Róza ﬁa, fel. Szalay Erzsébet 1846 – (- -)
Dezső, Dezső és Szalay Erzsébet ﬁa, XX. szd. (21. old.)
Artúr, Imre és Turzó Róza ﬁa, fel. Pasztay Róza, 1848 - (21. és 27. old.)
Artúr, Artur és Pasztay Róza ﬁa, 1874 -…, (21. old.)
Lajos, - -- -- -- -- -, 1877 -…, (- -), 2202, 2203, 2257,
Imre, - -- -- -- -- -, 1878 -…, (- -)
Zsigmond, (Vajnághi-Komlósy), fel. Joódy Theodózia, 1614, 1633 (28. és 29. old.)
Menyhért, (- -- -- -) † 1614, (28. old.) Bélay – 212. old.
György, Menyhért ﬁa, 1614, (28. old.)
Mihály, - -- -- -, 1614, (- -)
Péter, György ﬁa, † 1679) (- -)
János, Péter ﬁa, 1679, 1694, (28. és 29. old.)
György, János ﬁa, 1728, 1740, (- -)
Péter (Dothor), 1548, 1575, (29. és 30. old.)
Mihály (Nagy), 1550, 1551, (30. old.)
Gergely, 1576, 1602, (- -)
Miklós, 1586, … (- -)
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Bálint, 1698, (32. old.)
Farkas, 1643, (2075. és 2103. sz.)
Zsigmond I, I. László és Ilosvay Julia ﬁa, fel. Ujhelyi Erzsébet, 1780–1807,
(35. és 39. old.)
Gedeon, I. Zsigmond és Ujhelyi Erzsébet ﬁa, fel. Tóth Helén, *1797 – …, (- -)
Lajos III, II, Lajos és Komlósy Karitász ﬁa, fel. Kölcsey Jolán, 1823, 1861.
(35. és 41. old.)
Kálmán, Bálint és Solcz Lujza ﬁa, fel. Kazinczy Ida, 1889, (35. old.)
Bertalan, - -- -- -- -, fel. Tóth Mária, 1887, (- -)
Bálint, - - - - - -- -, 1868 (35. old.)
Lajos, - -- -- -- -, 1872 (- -)
Béla, III. Lajos és Kölcsey Jolán ﬁa, közjegyző, fel, Bernáth Erzsébet, ház.
Mezőkaszony 1890. III/8., 1853, 1895, (35. old) Leh. III – 852
Károly birtokos volt Szöllősvégardón (77. old.)
Mihály - - (77. old.) 140.
73.) Petrovay szerint, anyja Ilosvay Erzsébet volt. (2464, 35. és 40. old.).
74.) Petrovay úgy tudja, hogy felesége Ilosvay Erzsébet volt. (2464, 35. és 40. old.)
75.) Petrovay azt mondja, hogy „1827-ben is követ volt, de egyszersmind viselte a másodalispánságot is. (lábjegyzet: Corpus Juris Hung. 1828. t.c. 7. §).” S mint
újat emliti, hogy „1830-ban mint királyi biztos (ekkor már így nevezték a királyi
embert) iktatta be Miszticén Miszticzei Ruscsák Ferencet a miszticei, lukovai, szajkófalvi és dobrókai kincstári részbirtokokba” (2464, 40. old.) 178
76.) Petrovay téved, amikor azt írja, hogy „I. Lajos 1805-ben Beregmegye
aljegyzője volt, ezután nemsokára meghalt” (2464, 40. old), mert ő már 1798-ban
nem volt az élők sorában. Itt egy másik Lajosról lehet szó, de semmiesetre sem Lajos
nevű ﬁáról, mert 1805-ben legidősebb ﬁa, Antal is csak 20. éves volt.
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77.) Szirmay: Comitatus Ugochensis-ében 1800-ban birtokosként emliti Szöllősvégardón és Csepén (77. és 137. old) és ezt Petrovay is emliti. (2464, 40. old.).
78.) Petrovay felésége kilétére vonatkozólag valószinüleg tévedésben van,
mert minden forrás vagy utalás megnevezése nélkül Ujhelyi Erzsébetnek mondja
(2464, 35 és 39. old.), de ezzel szemben ﬁa, László, végrendeletében Csernell Évának mondja anyját. Azt azonban megengedem, hogy kétszer nősült.
79.) A már elmondottakon kivül Petrovay még megemliti, hogy „1870.-ben
beregmegyei esküdt volt (Sajátkezű aláírása) … 1807-ben pedig szolgabiró volt”
(2464, 39. old.)
80.) Petrovay úgyszólván semmit nem szól róla, csupán a geneológiai táblán
közöl két évszámot: 1723 és 1762. Ezek szerint, az általam eddig tudottaknál két
évvel korábban és egy évvel későbben is szerepel, de azt egy szóval sem mondja,
honnan vette ezelet az évszámokat. (2464, 35. old.)
81.) Petrovay Ilosvay Karácson Juliának mondja, vagyis az Ilosvayak azon
ágához sorozza, akika a Karácson melléknevet is viselték. (2464, 35. és 39. old.)
82.) Szirmay Antal: Comitatus Ugochensis-ében az alábbi Zoltánokat emliti: János, 1478-ban telekfoglalásért volt felelősségre vonva (136. old) és ugyanazon évben
György, Almási Benedeket és másokat Batáron perbe fog egy erdő miatt (172. old)
1506-ban Judex Nobilium Ugocsában (58. old.)
Balázs, 1545-ben - - - - - - (52., 58. és 137. old.)
Mihály, mint Nyaláb vár parancsnoka 1545-ben (16., 137., 144. old); 1547ben földdonációt kap I. Ferdinándtól Hetényben (134. old.) és Királyházán
(147. old); 1552.-ben Perényi János özvegye ellen keresetet ad be (37. old.).
István, 1549-ben bizonyos hatalmat követel a pozsonyi nyolcad végzése alapján (16. old.)
Miklós, 1543, 1544, 1545, 1548, 1550, 1552-ben alispán Ugocsában (Actor.
Arch. Lelesz, Nro 137, 146, 249) (52. old.).
Mihály, Miklós, Fábián, Benedek, János, Tamás, Mátyás és Máté 1548-ban Ferdi
[pag. 260.] nánd királytól donációt kaptak Csepén és Csedreken. (136. old.)
György, 1587 és 1596-ban Judex Nobilium Ugocsában (59. old.) és 1596-ban
birtokos Csepén. (137. old.)
Pál, 1604 és 1608-ban alispán Ugocsában (53. old.) és 1604-ben birtokos Csepén (137. old.).
István ifj. 1600, 1616-ban Jurassor Ugocsában (60. old.) Bélay 143, 151, 175.
László, 1619-ben alispán Ugocsában. (53. old.)
Jodocus, 1644-ben Szatmár-vár kapitánya. (137. old.).
Ferenc, 1667-ben Judex Nobilium Ugocsában (59. old.), 1670 és 1677-ben
Jurassor (60. old.)
Jodocus, 1760-ban a Ferdinánd herceg gyalogezred kapitánya. (137. old.).
István, 1780-ban Szabolcs vármegye nemességének birája. (137. old.).
Pál, 1791-ben királyi tanácsos és Szabolcs vármegye alispánja. (137. old.).
Benedek, 1800-ban birtokos Csepén. (137. old.)
László, 1800-ban - - - - - - (137. old.)
Pál, 1800-ban birtokos Batáron (172. old) és Csedregen. (173. old.)
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83.) Szirmay Antal Comitatus Ugochensis-ében az alábbi Ilosvayak szerepelnek:
János, 1525-ben Perényi Gábor főispán ellene, mint fegyverhordozója ellen
szökés miatt feljelentést tesz. (15. old).
István, 1670-től 1678-ig Ugocsa vármegye alispánja. (53. old.)
György, 1708, 1716, 1717-ben - - - - - - (54. és 55. old.)
László özvegye 1800-ban birtokos Rákócon. (89. old.)
József, - - - - - - - - Turcon. (154. old.)
Péter, - - - - - -- - Felső Karaszlón (88. old.)
Ferenc, 1800-ban birtokos Rákócon (89. old.) és Fancsikán. (120. old.).
Zsuzsanna, Leövei György szabolcsi alispán (1570–1573) felesége, 1551,
1575, (Turul, 1889, 54. old.)
Krisztina, Dercsényi Istvánné, 1815, 1872. (Turul, 1892, 147. old.)
84.) Petrovay szerint Komlósy Ferenc „Neje Tasnád-Szántói Becsky Mária volt”
(2464, 35. és 38. old.), de hogy milyen forrásból meritette, arról hallgat.
85. Ugyancsak Petrovay írja, hogy „1570-ben zálogba adott Komlósy Gáspár
egy dobrókai népes jobbágytelket Dolhay Imrének. (Lábjegyzet Gyömrői levéltár)
(2464, 11. old)
86.) Petrovay egy más helyen Komlósy IV. Mihályról, II. Miklós ﬁáról beszélve írja: Kétszer nősült… a második pedig Dolhay Erzsébet, akivel apósa, Dolhay Péter összes birtokainak egy harmadát kapta volt, de ezen jószágbevallást Dolhay Péter
1533-ban visszavonta. (Lelesz. Actor. Anni 1549. fasc. 2. nr. 20” (2464, 13. old.)
87.) Ugyanaz a Petrovay egy más helyen írja, hogy „egy 1477-iki levélben olvassuk, hogy Komlósy I. János panaszára Dolhay Ambrus a szentmihályi nyolcadra
idéztetett, de hogy mi okból, az nem tünik ki az idéző levélből. (Lelesz. Statut. Actor.
nr. 9 anni 1447)” (2464, 9. old.)
88.) Ugyanazon Petrovay írja, hogy a Komlósyak birtokából „Sarkadot már
előbb (1408 előtt) Dolhay Szaniszló, János, Péter, György és Bogdánnak adományozta (Koriatovics) Tódor herceg testvére, Vaszil, e feletti bosszújokban pusztitották el
Komlósy Ugron és ﬁai, Miklós, János, Mátyás és Sándor a Dolhayak Négyforrás
nevű birtokát 1415-ben” (2464, 7. old.). Majd egy másik helyen: Komlósy I. János
„1411-ben ellentmondott Dolhay Szaniszló, János, György és Bogdán beiktatásának
Sarkad, Románpataka, Dolha, az ottani vám és Kukhavasa birtokába (Lábjegyzet:
Lelesz. Stat. litt. D. nr. 81)” (2464, 8. old.).
89.) Szirmay Antal: Comitatus Ugochensis-ébek az alábbi Pogányokról emlékszik meg: Dominicus de Kazon (aki előbb is emlitve van), 1414-ben Feketepatak
község egy erdő kisajátitásáért pereli. (85. old.)
[pag. 261.] János, 1481-ben nagybirtokos Ugocsában. (135. old.).
Péter, 1495, 1500-ban Aulicum Regium. (135. old.). Mihályi 611, 622, 631.
Zsigmond, 1494, 1513-ban Ulászló király zászlótartója. (36. old.). Mihályi
605, 611, 622, 631, Zsigmond, felesége Szirmay Anna, 1670-ben épittette Szirmán a ref. templomot. (107. old.).
90.) Bár Petrovay Györgyöt mondja apjának, én ezt nem tartom valószinünek,
apjánál, Menyhértnél kifejtett okoknál fogva. Petrovay azt írja, hogy Komlósy Benedek felesége „Csebi Pogány György és Sztojka Agáta leánya, Pogány Zsuzsanna
volt, kit mint Bilkey Bálint özvegyét vett volt nőül s kitől két ﬁa és két leánya maradt: Ferenc, Zsigmond, Erzsébet és Borbála”. (2464, 35. és 38. old.).
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Petrovay azonban nem ad felvilágositást, honnan vette ezen állitását, s így én
továbbra is fenntartom azt az állitásomat, hogy Menyhért volt az apja, mert a Menyhértnél közölt okadatolást logikusnak és valószinünek tartom.
91.) Somogyi Gábor megölése 1640. május 26-án történt, valószinüleg nem
előre megfontolt szándékkal. Az okokra vonatkozólag Komlósy Tamásné Kerepeczy
Katalinnál vannak részletek közölve.
92.) Petrovay nyilvános megyei müködésének éppen azon éveiről tud, amelyekről Lehoczky hallgat. Miután leszegezi, hogy 1650-ben királyi ember, így folytatja: „1652, 1662, 1664, 1665 és 1666-ban pedig beregmegyei táblabiró volt. (lábjegyzetben: Eredeti)” (2464, 38. old.)
93.) de még valószinübb, hogy azok még nagyanyja, Komlósy Tamásné Kerepeczy Katalin haszonélvezetében voltak.
94.) Petrovay ezt az esetet így emliti: „1667-ben vizsgálat tartatott Komlósy
Benedek és Mihály ellen Barkóczy György panaszára, akit nevezettek a nagy- és
kis-komlósi, pálfalvi és kövesdi birtokában s a Mocsár nevű erdő használatában háborgatták, bárha azokat Barkóczy György elődei, a Rozsályi-Kún család békében
birt volt.” (2464, 38. old).
95.) de csak 1642-ben szerepel önállóan (2081), addig mindig „György és ﬁa
Benedek” alakban fordul elő, és 1651-ben már apja nevében is fellép (2049).
96.) sőt majdnem biztos, hogy a mi Györgyünkkel azonos, mert többnyire
azon esetekben fordul elő ilyen alakban, amikor Kerepeczy Katalinnal perlekedik,
aki neki anyja, vagy mostohája volt és akivel igen sok birtokpere volt; így 1639-ben
„Georgius Komlósy de Vajnagh” Kerepeczy Katalintól visszaköveteli egy kövesdi
kolonusát, aki meg is van nevezve, de nem tudom kiolvasni (2072); 1640-ben „Georgius Komlósy de Vajnák” egy táblabiró kijelölését kéri egy özv. Komlósy Tamásné
Kerepeczy Katalin elleni ügyében (2103); Ugyancsak 1640-ban „Georgius Komlóssi de Vajnák” egy bizonyos ügyének levezetésére kéri táblabiróul kijelölni Újfalussy
Ferencet (2103).
97.) Abban tehát téved Petrovay, hogy „rendesen ifjabb Györgynek neveztetett megkülömböztetésül Sebestyén ﬁától az idősebb Györgytől” (2464, 38. old.).
98.) Petrovay szerint II. Tamás és Kerepeczy Katalin ﬁa volt. (2464, 35. és 38. old.).
Petrovay azt is tudni véli, hogy „Neje Szemere Anna volt” (2464, 38. old.)
99.) Anyja pedig Szemere Anna volt, mert Petrovay írja, hogy Komlósy
György „neje Szemere Anna volt, kitől egy ﬁa született: Benedek.” (2464, 38. old.).
100., Petrovay szerint „I. György 1628, 1630 és 1634-ben volt beregmegyei
táblabiró. (lábjegyzetben: Eredeti).” (2464, 38. old.).
101.) Az ebből az ügyből kifolyólag megölt Somogyi Gábor Kerepeczy Katalinnak első házasságából született ﬁa volt és a gyilkosság 1640. máj. 26-án történt (2078).
102.) Petrovay szerint, a két Komlósy György, az idősebb és ifjabb „együtt
1639-ben megvette Komlósy Petronellától, Gulácsy Mihály özvegétől, annak komlósi birtokát, de ez ellen Bilkey Ferenc, a felesége, Fornosy Fruzsina nevében óvást
emelt” (2464, 38. old.) és 2542–12 old.
[pag. 262.]
103.) 1651-ben már ﬁa Benedek lép fel apja nevében is (2049); úgy látszik,
hogy már elerőtlenedett, de még 1654-ben is szerepel. (lásd 222.)
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104.) 655. Komlósy Györgyné,
Szemere Anna. ( – )

Petrovay emliti, hogy Komlósy György „neje Szemere Anna volt” (2464, 35.
és 38. old.)
105.) Bár Petrovay azt mondja, hogy Komlósy Benedekné apja György, anyja pedig Sztojka Ágota volt (2464, 35. és 38. old.), de nem nevezi meg forrását és
semmire sem hivatkozik, logikusabbnak tartom az én fenti következtetésemet, annál
is inkább, hogy abban a korban elég ritka eset volt, hogy oly messziről, a második
vármegyéből (Máramarosból) nősüljenek a nemesek. Nagy Ivánnál is így van.

106.) 666. komlósi Komlósy Tamás. (1623–1635)47

Petrovay a családfán mint II. Tamást szerepelteti és szerinte I. Tamás és Lipcsey Krisztina egyetlen ﬁa. (2464, 35. és 37. old.).
Felesége Petrovay szerint Kerepeczy Katalin volt, de feltételezi, hogy ez második felesége volt, mert „II. Tamásnak csak egy ﬁát ismerjük, I. Györgyöt, de igen
feltünő, hogy anyja ravatalának kifosztásáért nem ő inditott keresetet a tettesek ellen,
ezért valószinüleg Kerepeczy Katalin mostohája volt, s hogy György II. Tamásnak
ismeretlen nevü első nejétől született” (2464, 37. old.).
Petrovay közéleti működésére vonatkozólag annyit jegyez fel róla, hogy 1623,
1630 és 1634-ben mint királyi ember szerepelt; 1630, 1631 és 1634-ben táblabiró; 1633.
március 15-től 1634. junius 13-ig helyettes alispán; 1634. és 1635-ben követül küldetett
a soproni országgyülésre, és ezen adatokra vonatkozólag Lehoczkyra hívatkozik. –
Lehoczky Tivadar „Beregmegye monográﬁája”-ban sokszor tesz emlitést
róla. Igy az I. kötetben a „Beregmegyei követek és képviselők” cimü fejezetben írja,
hogy „1634. nov. 30-ra és 1635 febr. 19-re Sopronyba Komlósy Tamás” lett kiküldve és a lábjegyzetben „Beregmegyei levéltár, fasc. XVII. 1. k.”-ra hivatkozik (371.
old); „Beregmegyei királyi emberek” cimű fejezetben 1630-ban emliti mint olyat
(380. old.); „Beregmegyei táblabirák” című fejezetben 1634-ben emliti (387. old). A
III. kötetben pedig az alábbiakat jegyzi fel róla: Komlóson 1615-ben mint birtokos
emlittetik (368. old.); Pósaházára lett kiküldve királyi ember minőségben 1630-ban
(662. old.); Somban birtokosként emlittetik 1615-ben (698. old.); 1624-ben Munkácson egy birtokbahelyezés alkalmával szerepelt királyi emberként (493. old.).
A kezeim között levő okmányokban is igen sok alkalommal van szó róla:
1626-ban egy Ardóban összeült birósági ülés tagja (2098); az 1629. évi tisztujitás alkalmával ülnökké (juratis assessor) lett megválasztva (2099); 1630-ban újból ülnökké választják (2100), vagy amint Petrovay mondja: táblabiróvá; 1631-ben is újból
táblabiróvá választották (2101); az 1633. évi tisztujitásnál is táblabiróvá választották
(2066); az 1634. évi országgyülésre Beregvármegye részéről követnek őt választották meg és viaticum-ként 100. tallért és 100. forintot állapitottak meg részére
(2054); [pag. 263.] 1634-ben ujjólag megyei jogi asszesszorrá választották (2054)
és ez megismétlődik 1635-ben is (2067).
Anyagi természetü ügyeire vonatkozólag az okmányokban az alábbiakról
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van szó: 1632-ben protestál az ellen, hogy Almássy Mihály tulajdonába vette néhai
Komlósy Gáspár komlósi, szaniszlófalvi alias kövesdi és ujfalui javait (2102); 1633ban panasszal fordul a megyéhez Szalai Barkóczy László ellen egy kövesdi jobbágytelek miatt (2066); 1633-ban a vármegye újból foglalkozik az Ilosvay Tamásné elleni
ügyével (2066); 1633-ban kéri egy szökött jobbágyának visszatéritését (2066); 1634ben panasszal fordul a vármegyéhez, mivel a főispán elvett Hosszú Tamásnétől egy
bizonyos kontraktust, amely őt is érinti (2054); 1635-ben remisszionálist kér a Komlósyak javairól egy Barkóczy László kállói főkapitánnyali ügyben (2057); 1635-ben
kötelezi magát „Hogy valaminémü végezése lészen ifjabbik Komlósi Georgiusnak
Erdélyben Macskási Ferenccel, in omnibus punctis et clausulis mindenkor megh
tartani akar az szerént az végzés szerént” (2057); 1635-ben ünnepélyesen kijelenti a
megye előtt „Hogy az minémű Contractusa eő Ngsgával Barkóczy Lászlóval volt …
az pénzt disponálván az jószághoz impliciter hozzá akar nyulni” (2057); 1635-ben
ügyvivő kijelölését kéri a vármegyétől egy ott meg nem nevezett ügyben (2057).
Halálára vonatkozólag téved Petrovay, amikor azt írja, hogy 1648-ban élt,
mert 1639-ben felesége háromszor is úgy szerepel, mint Komlóssy Tamás özvegye
(2072). Tehát 1635–1639 között halt meg. Petrovayt valószinüleg Lehoczkynak
azon közleménye vezette félre, hogy 1648-ban Kövesden a birtokosok között szerepeltet egy Komlósy Tamást (III – 376), de úgy látszik ez egy másik Tamás volt, vagy
elfelejtette oda tenni, hogy özvegye.

107.) 667.) Komlósy Tamásné,
Kerepeczy Katalin. (1592–1669)

Petrovay szerint 1592-ben született s ennek bizonyságaképpen egy eredeti tanúkihallgatási jegyzőkönyvre hivatkozik (2464, 37. old.). Apja – az én megállapitásom szerint – György vagy Zsigmond volt (lásd alább).
Előzőleg Somogyi Lukácsné volt, mert több helyen így szerepel: „Catharina
Kerepeczy, alias Lucae Somogyi, post vero Thomae Komlóssi condam relicta vidua”
(2103, 2049, 2074, 2075, 2078; a 2075. sz. mellékletben egyszer Somogyi Tamás
özvegyeként szerepel).
Petrovay szerint Komlósy Tamásnak második felesége lehetett s ezt azzal véli
bizonyitani, hogy „II. Tamásnak csak egy ﬁát ismerjük, I. Györgyöt, de igen feltünő,
hogy anyja ravatalának kifosztásáért nem ő inditott keresetet a tettesek ellen, ezért
valószinünek látszik, hogy Kerepeczy Katalin mostohája volt, s hogy György II.
Tamásnak ismeretlen nevü első nejétől született” (2464, 37. old.), Szerintem ez nem
állja meg a helyét, mert először is sehol nincs szó arról, hogy első felesége is lett volna Tamásnak. Én Györgynek elkeseredett harcát anyja ellen abban látom, hogy anyja, Kerepeczy Katalin inkább [pag. 264.] kedvezett leányának, Komlósy Máriának,
Ujlaky Györgynének és valószinüleg előnyben részesitette Simonyi Gábort, első házasságából származó ﬁát. Ennek bizonyitására felhozom a következőket: 1.) Tamásnak apja, Tamás és nagyapja, Sebestyén is harcot folytatott a Komlósyak leányági
vagyonáért, ami a nevezettek alábbi életrajzában emlitve van. Ez különösen Kerepeczy Jánosné Komlósy Orsolya és Bóna Józsefné Komlósy Zsuzsanna, valamint
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leszármazottaik ellen folyt. Az elsőnek unokája volt a mi Kerepeczy Katalinunk.
Ezt Tamás elvétette ﬁával, a mi Tamásunkkal, de ﬁuk, György ebből semmi hasznot
nem látott, mert anyja a leányági vagyont leányának adta, de valószinü, hogy első
férjétől származó ﬁát, Somogyi Gábort is részesitette valamiben, ha nem is földben,
de más kedvezményben, ami a ﬁági vagyon hozamát is kisebbitette. György tehát
folytatta elődei harcát a leányági vagyonért. – 2.) Somogyi Gábort Komlósy György
és ﬁa, Benedek ölték meg; nem állitom, hogy előre megfontolt szándékkal, de az
sincs kizárva. Mindenesetre el voltak keseredve ellene s ennek oka is volt. Pl. az
1642. évi tanúkihallgatási jegyzőkönyvben az egyik tanú így vall: „Nem láttam, de
hallottam másoktól, hogy Komlósy György ﬁjával Benedekkel, maga házátul fegyveres kézzel ki jött, hozzáis lőttenek mind az ketten, a mely lövés miatt ugyan megh
is holt Somogyi Gábor, halála pediglen Komlósy Gergely jószága miatt lett, azt jól
tudom.” Egy másik tanú: „Hallottam azt is, hogy az üdősbik Komlósy György azért
a Komlósy Ferenc jószágáért ölte megh Somogyi Gábort Fiával edgyütt Komlósy
Benedekkel.” Még egy másik tanú: „Tudom azt is, hogy Komlósy György azért a
jószágért (a Komlósy Ferencéért) lőtte megh Somogyi Gábort.” Ugyanezt vallja még
több tanú is, sőt két tanú nyiltan vallja, hogy Somogyi Gábor használta a Komlósy
Ferenc jószágát és azért ölték meg, mert Komlósy György „Somogyi Gábor holta
után kezdte birni”, illetve „hanem megölvén Somogyi Gábort, hamisan foglalta el.”
(2060). (A Somogyi Gábor megölésére vonatkozólag szó van a 2103, 2074, 2078,
2079, 2080, 2081, 2060, 2075, 2049. sz. mellékletekben.). Egy ilyen elkeseredett
harc után tehát nem csodálatos, ha Komlósy György nem vonatta felelőségre anyja
ravatalának meggyalázóit.
Petrovay írja azt is, hogy „1641-ben Munkácson két szöllőt kapott ajándékba
Komlósy Máriától és férjétől. Ujlaky Györgytől.” (2464, 37. old.)
A kezeim között levő íratokban is szerepel: 1631-ben már mint Komlósy Tamásné
fordul ismételten a megyéhez egy ott közelebbről meg nem jelölt ügyben. (2101).
1634-ben a vármegye előljárósága előtt egyezség köttetett közötte és Ilosvay Tamásné Bóna Katalin között a komlósi és kövesdi jószágra vonatkozólag. Ebben az
egyezségben van egy kitétel: „Megh tekintvén Komlósi Tamásnénak Kerepeczi Catha Asszonnak Attyaﬁságát és az Komlósi Jószágokban való vérségét” (2183). Tehát rokonságban volt a Komlósyakkal. A rokonságra vonatkozólag felvilágositásul
szolgál a Lehoczkynál levő szöveg, aki Komlóssal összefüggésben írja: „1614-ben
Kerepeczy György és Zsigmond a Komlósi-családból eredt anyjok jogán osztozkodtak Komlós, Kövesd, Szaniszló, máskép Utifalva és Dobróka helységekben” (III.
köt. 368. old.). Tehát a kettő közül valamelyik volt az apja. Ezzel szemben a kezeim
között levő erre vonatkozó másolat szerint az 1614. évi osztozásnál csak Kerepeczy Györgyről van szó. (2182). 1639-ben [pag. 265.] már folyamatban volt az az
elkeseredett harc, amelyet ﬁa, György és unokája, Benedek folytatott a Komlósy leányággal, jobban mondva leányával, György testvérével, Máriával, Ujlaky Györgynével. Erről valamivel bővebben szó van Komlósy Benedeknél és a kezeim között
levő okmányok közül a 2049, 2060, 2072, 2074, 2075, 2075/a, 2078, 2081 és 2103.
számuakban. A per 1639-ben már folyamatban volt 1651-ben még nem végződött
be. 1643-ban biróság elé idézték egy 40. frtos ügyben, amely volt férje és Komlósy
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János, Menyhért ﬁa között bonyolódott le egy Oláh alias Nyfor Lőrinc jobbágy személye körül. (2075). – 1648-ban Szaniszlófalván 5. jobbágya volt, akik közül egy
ökrös, azaz igavonóval biró, Komlóson a kuriában volt 2. jobbágya, Pálfalván pedig
6. jobbágya (2038). – 1652-ben egy Bégányi örökösödési ügyben emlittetik s ebből
kitetszik, hogy ősei Bégányban is birtak bizonyos vagyonnal. 1496-ban beiktattatott ott Kerepeczy Pelbárt, akinek apja András, ennek Miklós, ennek Lukács, ennek
Benedek, anyja pedig Óbégányi Buda ﬁának, Lukácsnak leánya, Anna. – 1508-ban
pedig beiktattatott Kerepeczy Miklós ﬁa, Tamás, akinek anyja Erzsébet volt. Lehet,
hogy ezek közül valamelyik őse volt a mi Katalinunknak. – 1652-ben Kerepeczy
Ferenc panasszal él a vármegyénél, mivel Komlósy Tamásné Kölcsei Kende András
szolgáival megtámadta őt és Kerepecen levő Kerepeczy Miklós udvarházából kihányatta. (2125) – 1660-ban Komlósy Benedek és Mihály protestálnak a vármegyénél,
hogy Komlósy Tamás özvegye Kerepeczy Katalin már 25. éve jogtalanul gazdálkodik a családi vagyonnal. (2126)
Halálára vonatkozólag Petrovay tudni véli, hogy „Kerepeczy Katalin, mint
özvegy 1669-ben halt meg, s amint kiteritve feküdt a komlósi udvarházban, rátörtek
Komlósy Mihály, Csató Ferenc, Bilkey György, Majos Ferenc és Újváry Boldizsár,
a házat kifosztották, a ravatal minden díszét leszaggatták s a holtat ruházat nélkül
temették el, miért is Ujlaky Györgyné Komlósy Mária által perbe idéztettek.” (2464,
37. old.). Halálának évében azonban téved Petrovay, mert a kezeim között levő okmányok egyikében, amely 1662-ben kelt, már mint néhai Komlósy Tamásnéról van
szó. Igaz, az nincs kitéve, hogy Kerepeczy Katalin, de mivel leányukról, Máriáról,
Újlaky Györgynéról van szó az egész okmányban, kétségtelen, hogy róla van szó.
(2127). – Tehát 1660–1662 között halt meg, mert 1660-ban még mint élőről emlékezik meg egy okmány. (2126).

108.) 708.) Komlósy Tamás. (1603–1631)48

Petrovay szerint: Sebestyén és első felesége, az ismeretlen keresztnevü Bégányi leány ﬁa (2464, 21. old.), de amint Sebestyénnél megemlitem, második felesége,
ha nem is Uray Anna néven, de Dán Anna néven saját ﬁának mondja Tamást.
Feleségére vonatkozólag írja Petrovay: „Neje Bilkei Lipcsey János és Dolhay
Zsóﬁa leánya, Krisztina volt” (2464, 35. és 37. old).
Petrovay ezeket írja róla; mint a mai napig is az ősi birtokon levő Komlósyak őséről: „Komlósy Tamás a vitézi pályát választotta. Borosjenő várában tanulta
a kardforgatást, volt akkor is el [pag. 266.] lenség előtt. Nem sokat lehetett otthon,
mert csak egyszer olvassuk, hogy királyi ember volt 1603-ban.” (2464, 37. old.).
„Egy ﬁa maradt: Tamás.” (2464, 35 és 37. old.)
A kezeim között levő okmányokban többször is szerepel: 1609-ben apja özvegyével (anyjával !?), Ugray Annával, most már Oroszy Tamásnéval a vármegyéhez
fordul egy Medencei föld erőszakos elfoglalása ügyében. (2036). Az 1612. okt. 22iki megyei gyülésen egy ismeretlen ügyéből kifolyólag szó van róla és elhalasztatott
megidézése. (2215). – 1616-ban megerősitik a közte és Oroszy Tamás között létre
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jött cserét. (2214). – 1616-ban bejelenti óhaját, hogy megveszi testvérének, Oroszy
Annának minden javát. (2214) 1617-ben őt és Komlósy Gergelyt bepanaszolják egy
Medencei rét ügyéből kifolyólag. (2037) 1617-ben ő, valamint Komlósy György és
Komlósy Gergely kérik Kövesd és Komlós határának kimérését. (2037) – 1617-ben
házépitésre kér engedélyt Komlós község területén. (2037). – Majd hosszas hallgatás
után 1631-ben újból szerepel, amikor követeléssel lép fel id. Ilosvay Tamásné Bóna
Katalin irányában; itt kétségtelenül róla van szó, mert Sebestyént apjának mondja. (2101) – Egy 1642-ben felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyvben az egyik tanú
vallja, hogy „Komlósy Tamás Úram is perlette Ilosvay Tamásnétul a jószágot, de el
nem nyerte, hanem Nyáry Uram ó Nĝa alkuttatta megh őket, ugy adott részt Ilosvay
Tamásné Komlósy Tamásnak a Jószágban.” Egy másik tanú: „Tudom azt is, hogy
a Fiu ágh az Leány ághtól vött pénzen jószágot, ugyan a Komlósy jószágban, ugy
mint Komlósy Tamás vett Lipcsey Máthénétul Komlósy Frusinától.” Ugyanezt még
2. tanú vallja. Egy pedig még több vásárlásairól tud: „Tudom azt is, hogy az ﬁu ágh
vett jószágot az Leány ághtul, ugy mint Komlósy Tamás Komlósi Miklósnétul és
Komlósi Gergelynétül.” (2060)
Van a kezeim között egy okmány, amelyben Komlósy Mihály Komlósy Tamást, Ujlaky Györgyné (Komlósy Mária) apját nagybátyjának mondja: „ki azon Istenben idvezült Atyámmal, néhai Komlósy Györggyel és Apával mind Anyával edgy
volt” (2126) azaz Sebestyén ﬁai. Mivel pedig ugyanakkor ez a Komlósy Mihály és
Komlósy Benedek együtt adnak be protestációt ugyanabban az ügyben, azt lehet
következtetni, hogy csak egy Komlósy Tamás volt s így a Petrovay által feltüntetett
Tamás I. és Tamás II. (2464, 35. old) egy és ugyanazon személy. Ha ez így volna,
úgy Tamásnak két felesége volt, az első a Tamás I-nél feltüntetett Lipcsey Krisztina,
a második pedig a Tamás II-nél szereplő Kerepeczy Katalin, akit Tamás mint özvegyasszonyt, Somogyi Lukácsnét özvegyét vette el. Ebben az esetben lehetséges,
hogy ﬁa, György első feleségétől, Ujlaky Györgyné Komlósy Mária pedig második
feleségétől született. Ebben az esetben érthetőbb volna, hogy György olyan illetlen módon viselkedett Kerepeczy Katalinnal szemben, aki neki nem anyja, hanem
mostohája volt. Persze ezek csak feltevések s azért a családfában a Petrovay leírása
szerint veszem fel a dolgokat és két Tamást szerepeltetek. Ha az itt fejtegetett feltevésem meg is felelne a valóságnak, úgy a két Tamásnál felhozott dolgok mind egy
Tamásra vonatkoznak és felesleges munkát csak annyiban végeztem, hogy a Kerepeczy Katalin ősei nem tartoznak a mi családfánkhoz.

109.) 709.) Komlósy Tamásné
Lipcsey Krisztina. ( – )

Petrovay szerint „Bilkey Lipcsey János és Dolhay Zsó [pag. 267.] ﬁa leánya”
volt (2464, 37. old).
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110.) 710.) komlósi Komlósy Sebestyén.
(1589–1607)49

Petrovay szerint János ﬁa volt és „neveztetett Vajnághy Komlósynak, sőt úgy látszik Komlósy Dothornak is.” (2464, 25. old.). Erre vonatkozólag Petrovay még azt is
írja, hogy „Vajnághy Dothor Péter valószinüleg testvére volt Komlósy Sebestyénnek, e
mellett szól az a körülmény, hogy Sebestyén utódai a debreceni ágon szintén viselték a
Dothor nevet. Miként ragadott reá (Komlósy Dothor Péterre) a Dothor név, azt határozottan meg nem mondhatjuk, de igen valószinű, hogy édes anyja azon Hetényi Dothor
családból származott, amelyből Illés és Albert 1451-ben Vetésy Miklós igaza mellett tanuskodtak (gróf Károlyi okmánytár, II. 289), s hogy anyja után Hetényben örökölvén,
lakását oda tette át, felvéve a magvaszakadt család nevét is.” (2464, 30. old.)
Petrovay mondja, hogy „Első neje a Bégányi családból származott, 394, második felesége Ugray Anna 1611-ben már özvegy volt. Négy ﬁa: Tamás, IV. György,
VI. Mihály és V. János első nejétől született.” (2464, 21. és 25. old.). Ezzel szemben
egy 1651. évben beadott protestációjában, már mint Szendi Zsigmondné, és nem
Ugrai Anna, hanem Dán Anna néven szerepel és Tamást saját ﬁának mondja: „Nemzetes Szendi Zsigmond Ur házastársa, Nemzetes Dán Anna, ki annak előtte néhai
Komlósi Sebestyénnek házastársa volt, előbbi Urától való ﬁának Komlósi Tamásnak
Legitim és Naturális Tutrixa…” (2049)
Ugyancsak Petrovay emliti, hogy „Sebestyén 1589- és 1602-ben emlittetik,
mint beregmegyei táblabiró … 1593-ban beiktattatott Bégányi Lukács, Kristóf és
Ferenccel együtt királyi adomány alapján Ó-Bégányban az ugynevezett Bakos részbe, azonban többen ellentmondottak.” (2464, 25. old.). Ezt Lehoczky igy emliti:
„1592-ben királyi adományt nyertek az úgynevezett Bakos-rész birtokára nézve
Komlósi Sebestyén és Ó-bégányi Bégányi Lukács, Kristóf és Ferenc; a beiktatásnak
ellentmondottak.” (III. köt. 62. old.). Valószinüleg ebből az esetből kifolyólag következteti Petrovay, hogy első felesége Bégányi-leány volt.
A kezeim között levő okmányok alapján: az 1602. évi táblabiróvá való választása a júl. 1.-i megyei tisztujitás alkalmával történt. (2094 és Leh. I – 387); –
Egy 1642-ben, a leleszi konvent által felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv kétszer
is megemlékezik róla: az egyik tanú azt vallja, hogy „Tudom azt is, hogy Komlósi
Sebestyén perlette a Leányi ágat, ugy mint a komlósi jószágot, de el nem nyerte”,
a másik tanú pedig azt mondja: „Tudom azt is, hogy a Fiu-ágh, perlette a Leányágoth, ugy mint Komlósi Albert és Komlósi Sebestyén Komlósi Susánnátul, Josa
deáknétul” (2060). Ez az eset 1598-ban történt és ennek az esetnek egy jegyzőkönyv
másolatát lásd 2184. sz. alatt.
Halála 1607-ben következett be, mert 1607-ben még mint táblabiró többször
is, szerepel a megyei jegyzőkönyvekben, sőt mint néhai Komlósy Miklós ﬁai, Gergely és Zsigmond képviselője is előfordul és Komlósy Alberttel egyetemben egy peres ügyben is szere [pag. 268.] pel, amelyet Rákóczy Zsigmond és Mágócsy Ferenc
ellen vezettek (2213) és úgyanazon évben már özvegye: Ugray Anna egy telkét adta
el Kövesden. (2212)
49
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111.) 711.) Komlósy Sebestyénné
Ugray-Dán Anna. (1607–1651)50

Petrovay Komlósy Sebestyén második feleségének és Ugray Annának nevezi, aki
1611-ben már özvegy volt és később Oroszy Tamás házastársa lett. (2464, 21. és 25. old.).
Lehoczky szintén Ugray Annának nevezi és 1607-ben mint özvegyet és kövesdi birtokok emliti (III. köt. 376. old.). Valószinüleg Kövesdről származott, vagy
legalább is anyai ágon volt valami köze Kövesdhez, mert 1607-ben, már mint özvegy
Komlósy Sebestyénné eladta kövesdi fél telkét Tarnóczy Simon özvegyének, Burján
Orsolyának (2212). Egy 1609-ből való való jegyzőkönyvben már mint Oroszy Tamásné szerepel. (2036).
Teljesen érthetetlen, hogy egy protestációjában, amelyet 1651-ben vezettetett
be a megyei jegyzőkönybe, miért nevezi magát Dán Annának? Hogy Szendi Zsigmondnénak mondja magát, az még megérthető, mert harmadszor is férjhez mehetett.
Az is kétségtelen, hogy itt a mi Ugray Annánkról van szó, mert ugyanakkor Komlósy Sebestyén egykori feleségének és tőle származó Tamás nevü ﬁa anyjának vallja magát. A protestáció ide vágó része így hamgzik: „Nemzetes Szendi Zsigmond
Úr házastársa, Nemzetes Dán Anna, ki annak előtte néhai Komlósi Sebestyénnek
házastársa volt, előbbi Urától való ﬁának Komlósi Tamásnak Legitim és Náturális
Tutrixa…” (2049). Ez annál érthetetlenebb, hogy úgy Petrovay, mint Lehoczky, sőt
a megyei jegyzőkönyvek is csak egy Komlósy Sebestyénről tudnak. 395.

112.) 712.) bilkei Lipcsey János. (1523–1552)

Petrovay emliti, mint Komlósy Tamásné Lipcsey Krisztina apját. (2464, 37. old.). 237

113.) 713.) Lipcsey Jánosné Dolhay Zsóﬁa. (1517–
1533)

Petrovay emliti, mint Komlósy Tamásné Lipcsey Krisztina anyját. (2464, 37. old.) 238.

114.) 714.) komlósi Komlósy János. (1543–1548)

Petrovay III. Pál ﬁának mondja és csupán annyit ír róla, hogy „IV. János 1543
és 1548-ban volt királyi ember” (2464, 21. és 25. old.) Lehoczky művének, „Beregmegyei királyi emberek” című fejezetében 1548–1584-ig szerepelteti királyi emberként. (I. – 380. old.).
Petrovay szerint felesége a Hetényi Dothor családból származott.
[pag. 269.]

115.) 715.) Komlósy Jánosné Dothor. ? ( – )

Petrovay felvetése szerint Komlósy Jánosné a Hetényi Dothor családból származott. (2464, 30. old.). Feltevésének okadatolását lásd ﬁánál, Komlósy Sebestyénnél.
A Dothor család azonban nem a beregmegyei Hetényből származik, hanem
50
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az ugocsamegyei Tiszahetényből, ahol Szabó István: „Ugocsa megye” (1937) cimű
könyvében a Dothor (Dathor) családot a Hetényről nevezett nemzetségileg bizonytalan nevű családok között sorolja fel a XV–XVI. szd.-ban. (370. old.)

116.) 722.) komlósi Komlósy Pál. (1501–1526)51

Petrovay szerint Miklós és ismeretlen vezetéknevű Erzsébet ﬁa volt.
Petrovay a geneológiai táblán az 1501. évet tünteti fel, mint olyat, amelyben
először emlittetik (ez az évszám szerepel anyjánál is), de a szövegben erről az évről
semmit nem közöl (2464, 21. old) Szerinte, „III. Pál 1519-ben királyi ember volt,
1525-ben pedig szolgabiróságot viselt. 1522-ben beperelte Komlósy János, Mihály,
Mózes, András, Gergely és Milóssal együtt Tomory Lőrinc munkácsi várnagyot, aki
őket komlósi erdejökben megtámadta, Pált elfogta és mindaddig rabságban tartotta,
mig maga helyet ﬁát, Istvánt, kezesül nem adta”. (2464, 23. old.). A vajnági és újbárdi birtokrészre vonatkozólag, apjával együtt beadott keresetükről alább, apjánál
szólok.
Halálára vonatkozólag Petrovay lehetségesnek tartja, hogy a mohácsi csatában esett el; szerinte: „I. Istvánról 1522-ön kivül nem emlékeznek adatainak, lehet,
hogy atyjával Pállal együtt Mohácsnál esett el.” (2464, 23. old.

117.) 738.) komlósi Komlósy Miklós. (1457–1523)

Petrovay csak annyi mond, hogy I. Imre unokája volt. I. Imrének három ﬁa
volt: II. Mátyás, II. Mihály és Oszvald, akiknek utódairól Petrovay semmit nem tud,
s szerinte Miklós, ezen három testvér valamelyikének ﬁa volt. Én azonban Lehoczky
ezen közlését véve alapul: „1457-ben Komlósi Miklós ﬁa Gergely, és Imre ﬁa, Mátyás, ﬁa Miklós és testvére Gergely, Imre és Tamás nevében is felmentvényt adnak
Ilosvay Lászlónak arról, hogy néhai Kisfalusi Makszém György özvegye, született
Komlósi Ilona hozománya, valamint férjét illetett ilosvai, ilonczai, kisfalusi és révi
birtokaira nézve kielégittettek.” (III. köt. 315. old.) azt vonom le, hogy Miklós Mátyás ﬁa volt (Imre ﬁa Mátyás, ﬁa Miklós nevében). – Petrovay úgyanezt az esetet így
írja le: „1457-ben nyugtatják Gergely, a ﬁa Miklós, testvére Tamás és Imre s ezen
Imre ﬁát Mátyás – Ilosvay Karácson Lászlót afelől, hogy Komlósi Ilonát, Kisfalusy
Maxem György özvegyét, néhai férje ilosvai, ilonczai, kisfalusi és révi (ma Bród)
birtokaiból hozománya és nászajándékára nézve kielégitette.”
[pag. 270.] (2464, 11. old.) Petrovay Lehoczkyt használta forrásul és szerintem én helyesebben értelmezem. Petrovay ilyen okadatolással csatolja be a családfába:
„Ugron ágából származott s valószinüleg I. Imre unokája lehetett azon Miklós, aki
ﬁával Pállal 1505-ben pert inditott Komlósy Péter, János, Mihály és Gergely ellen a
komlósi, vajnági és ujbárdi birtokok egyharmadának visszatartása miatt. Abból, hogy
Miklós igényt tartott a vajnági és újbárdi birtokokhoz, következik, hogy ő is az Ugron
ághoz tartozik, az pedig, hogy a birtokok egy harmadát követelte, teszi valószinüvé I.
Imrétől való származását.” (2464, 18., 19. és 21. old.). Az előbb emlitett Péter, János,
Mihály és Gergely II. Miklós ﬁai és I. Gergely unokái voltak; ez az I. Gergely pedig a
51
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Miklós nagyapjának I. Imrének testvére volt és a harmadik testvér Tamás volt. Ezt az
esetet Lehoczky így közli: „1505-ben Komlósi Péter mester, János és Mihály Komlós
falu határát Sarkad felől bejáratják Ilosvai Miklós királyi ember közbejöttével. Ugyanakkor tiltakoztak Komlósi Miklós ellen és Pál – Komlósi János, Mihály, Péter, György
és András ellen Komlós, Vajnág és Ujbártfalva (Máramarosi) helységekben levő birtokuk egyharmadának vissztartása miatt.” (III. köt. 367. old.)
Felesége egy ismeretlen vezetéknevű Erzsébet volt. (2464, 19. old.)
Halálára vonatkozólag Petrovay a genealógiai táblán megjegyzi, hogy „†
1523. előtt” (2464, 21. old.)

118.) 739.) Komlósy Miklósné ?
Erzsébet ( –1501)

Petrovay mint Komlósy Miklós feleségét emliti: „Erzsébet nevű nejétől két
ﬁa maradt: III. Pál és I. Albert” (2464, 19. old.) és a genealógiai táblán az 1501. évet
szerepelteti neve mellett.

119.) 770.) komlósi Komlósy
Mátyás. (1453–1472)52

Petrovay szerint I. Imre ﬁa. A következő generációt képező III. Miklósra vonatkozólag úgyanis azt írja, hogy „Ugron ágából származott s valószinüleg I. Imre
unokája volt” (2464, 18. old.) I. Imrének pedig három ﬁa volt: II. Mátyás, II. Mihály
és Oszvald, s arra vonatkozólag nem nyilatkozik, hogy melyikük ﬁa volt Milós. Erről már bővebben tárgyaltam előbb, Miklósnál s ebből látni, hogy Mátyásnak volt
egy Miklós nevű ﬁa, s így minden valószinüség szerint II. Mátyás volt a III. Miklós
apja és nem II. Mihály vagy Oszvald.
Petrovay csak annyit ír róla, hogy „II. Mátyás 1453-tól 1463-ig … szerepelt
mint királyi ember” (2464, 10. old.). Lehoczky három esetben emliti mint királyi
embert; így 1458-ban Mátyás király Dolhay Ambrus és neje, Margit erőszakoskodása ügyében Ilosvay András és László ellen, 1463-ban Ilosvay László és testvérei kérelmére elrendelt határjárás alkalmából, s ugyanazon évben Ilosvay Karácsony Lászlónak egy Mátyás király anyja, Szilágyi Erzsébet ellen elkövetett birtokháboritási
ügyben jelölt ki Mátyás király királyi emberként. (III. köt. 315–316. old). Munkája
„Beregmegyei királyi emberek” című összesitő fejezetben pedig 1453, 1454–1458
és 1463-ban szerepelteti mint [pag. 271.] mint királyi embert (I. köt. 380. old).
Emliti még Lehoczky 1458-ban egy, az Ilosvay, Bilkey és Rákolczy családok
elleni hatalmaskodás ügyéből kifolyólag, amely részletesebben apjánál, I. Imrénél van
leírva. (III. köt. 367. és 376. old.). Petrovay még nagybátyjánál, Gergelynél is megemlékezik úgy róla, mint apjáról, Imréről, amikor így ír: „Még ugyanazon évben (1457)
egyeségre léptek Komlósy Gergely, Tamás és Imre, Imre ﬁai Mátyás, Mihály, Oszvald
és Egyed ﬁai Pál, András és Simon bizonyos vitás földrész iránt Ilosvay Karácsony
Lászlóval, Andrással és Györggyel a leleszi konvent előtt, de hogy milyen feltételek
52
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alatt, az nincsen feljegyezve. (Lelesz. Actor. nr. 20. anni 1457). – 1458-ban azért perelnek Gergely, Tamás, Simon, Pál, András, Imre és Mátyás az Ilosvayakkal, Bilkeyekkel
és Rakolczy Istvánnal, mert ezek kövesdi birtokukból bizonyos barmokat erőszakkal
elhajtottak, Kisfalusy Maxém György kisfalusi, ilosvai, ilonczai és négyforrás birtokait pedig elfoglalták és Maxém György özvegyét Komlósy Ilonát azokból kizárták anélkül, hogy hozománya és hitbérére nézve kielégitették volna. (Lelesz. Actor. nr. 30. anni
1458). A pernek az volt az eredménye, hogy Ilosvay Karácsony László 1460-ban 200.
arany forintot ﬁzetett Komlósy Gergely, Imre és Tamásnak, Gergely ﬁa Miklósnak és
Imre ﬁának Mátyásnak, Komlósy Ilona hozományáért és hitbéréért… 1472-ben pedig
perbe fogták Komlósy Gergely, Tamás, Mátyás, Mihály, Oszvald, János, Pál, György,
Imre, Bálint és Benedek – Rozsályi Kun Miklóst, Lászlót, Kristófot, Jakabot és Jánost,
akik Kövesdet megrohanván a Komlósyakat megverték és megsebesitették. (Lelesz.
Actor. nr. 27. anni 1472).” (2464, 12. old.).

120.) 772.) komlósi Komlósy Imre. (1416–1460)

Petrovay szerint I. Miklós ﬁa volt és azt írja róla, hogy „I. Imre 1416. és 1419ben volt királyi ember. (Lelesz. Statut. litt. D. nr. 259. és Actor. nr. 17. anni 1419).”
(2464, 10. old.). Petrovay még három alkalommal emliti: 1457-ben egy, az Ilosvayakkal kötött egyezség alkalmából, valamint 1458-ban és 1460-ban egy erőszakos
barom elhajtással összefüggésben. (2464, 11., 12. old.), amelyekről részletesebben
ﬁánál, Mátyásnál már szólottam.
Lehoczky közli, hogy „1457-ben Komlósi Milós ﬁa Gergely, és Imre ﬁa Mátyás, ﬁa Miklós és testvére Gergely, Imre és Tamás nevében is felmentvényt adnak
Ilosvay Lászlónak arról, hogy néhai Kisfalusi Makszem György özvegye, született
Komlósi Ilona hozománya, valamint férjét illetett ilosvai, ilonczai, kisfalusi és révi
birtokaira nézve kielégittettek.” (III. köt. 315. old.). Az itt emlitett Imre, Tamás és
Gergely Komlósy Ilonának édes testvérei voltak. Majd egy más helyen így ír Lehoczky: „1458-ban vizsgálatot intéztek, Komlósi Gergely, Tamás, Simon, Pál, András, Imre és Mátyás az Ilosvai, Bilkei és Rakolczi családok ellen hatalmaskodás
miatt.” (III. köt. 367. old.). Ugyanezt egy más helyen bővebben így írja le: „1458ban Mátyás király Komlósi Gergely, Tamás, Simon, Pál, András, Imre és Mátyás
panaszára vizsgálatot tétetett az iránt, hogy Jakab napja körül Ilosvay Karácsony
László, András és György, Bilkei Sándor, István, Mihály, István és Já [pag. 272.] nos
és Rakolczi István hozzájárulásukkal fegyveresen megtámadták a Komlósi-családot
s azt mindenéből kifosztotta s Komlósi Ilona özvegyet, férje Makszem György ilosvai, kisfaludi, ilonczai és négy forrási birtokából hozományainak visszaadása nélkül
elüzték.” (III. köt. 376. old.).
Meghalt 1460–1472. között, mert 1460-ban még emlittetik, de 1472-ben már
csak két ﬁvére, Gergely és Tamás szerepel. (2464, 12. old.).
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121.) 776.) komlósi Komlósy Miklós.
(1408–1447)53

Petrovay szerint Komlósy Úgron és Vajnághy Búth ismeretlen keresznevü
leányának ﬁa.
Petrovay még ezeket jegyzi fel róla: „1408-ban vizsgálatot rendelt el Zsigmond király Komlósy Ugron és Egyed panaszára Koriathovics Tódor herceg ellen,
aki tőlük Kövesdet elfoglalta, Ugron ﬁát, Miklóst pedig elfogatta és a munkácsi
várban egy évig tömlöcben tartotta. (Lelesz. Statut. litt. D. Actor. nr. 5. anni 1408).
239 …I. Miklós 1416, 1417, 1419 és 1447-ben volt királyi ember. (Lelesz. Statut.
litt. D. nr. 259, Actor. nr. 110. anni 1417 és nr. 17. anni 1419). – 1416-ban beperelte
Dolhay Szaniszló I. Miklóst és testvérét Jánost, minthogy azon egyességet, melyet
a Dolhayak 70. sertésnek elhajtása és két emberének letartóztatása miatt választott
birák közbenjárására kötöttek volt, meg nem tartották s ezért az egyesség megszegőjére kimondott 50. márka birságot követeli a Komlósyakon. (u.o. Actor. nr. 32. anni
1416).” (2464, 5, 9, és 10. old.). (III köt. – 367. old.)
Lehoczky szerint: „1412-ben Koriatovics Tódor perbe idéztette Komlósi Ugron
ﬁát Miklóst s más komlósi és kövesdi nemeseket azért, mert a munkácsi vár fensőségét
s hatóságát elismerni vonakodtak” (Leleszi levéltár, Prot. BBY.p. 448. N. 10.).”
Szirmay Antal a Korjatovics Tódor podoliai herceg ügyét az Ugocsa megyei
Komlóssal összefüggésben emliti, mintha oda tartozna (Comitatus Ugocha 152 és
176. old.). Igaz, az eredeti okmányban talán tévedésből, de az van írva: „Keuvesd im
Comitatu Ugocha.” –

122.) 784.) komlósi Komlósy Ugron
alias László. (1383–1417)

240 Petrovay szerint Komlósy I. Mihály ﬁa és „Ugron 1393–1417-ig sok izben
lett királyi embernek jelölve. (Lelesz. Statut. litt. D. nr. 259 és Actor. nr. 110. anni 1417).
– 1408-ban vizsgálatot rendelt el Zsigmond király Komlósy ugron és Egyed panaszára
Koriathovics Tódor herceg ellen, aki tőlük Kövesdet elfoglalta, Ugron ﬁát, Miklóst pedig elfogatta és a munkácsi várban egy évig tömlöcben tartotta. (u.o. Actor. nr. 5. anni
1408). A pernek az lett a vége, amit már fentebb elmondottunk, hogy Komlós és Kövesd
megmaradt ugyan a Komlósyak kezén, de Sarkadot, Nyíresfalvát és Medencét örökre
elvesztették. Sarkadot már előbb Dolhay Szaniszló, János, Péter, György és Bogdánnak
adományozta volt Tódor herceg és testvére Vaszil; e feletti bosszújokban pusztitották el
Komlósy Ugron és ﬁai, Miklós, János, Mátyás és Sándor a Dolhayak Négy forrás nevű
birtokát, miért is azután 1416-ban vizsgálatot rendelt el ellenök az országbiró Perényi
Péter. (u.o. Actor. nr. 76. anni 1416). 241. 1414-ben az Atyay-család pedig a komlósi és
sa [pag. 273.] lánki határlevelek visszatartása miatt perelte be Komlósy Ugront. (Szirmay: C. Ugocsa 85. és 152. old.)” (2464, 5., 7. old.). Szirmay ezt kér helyen is mondja,
Salánknál és az ugocsamegyei Komlósnál, tehát azt hitte, hogy arról a Komlósról van
szó. Ez utóbbi esetet Lehoczky is emliti. (III. köt. 367. old.)
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123.) 785.) Komlósy Ugronné Vajnághy ? ( – )

Petrovay írja, hogy Komlósy Ugron „Neje Vajnághy Búth, máramarosi birtokos ismeretlen nevű leánya volt, kitől négy ﬁa: I. Miklós, I. János, I. Mátyás és I.
Sándor maradt”. (2464, 5, 7 és 8. old.). Fiával, Komlósy I. Jánossal összefüggésben
pedig azt mondja, hogy „Vajnág és Újbárd máramarosmegyei faluk felét, édesanyja
hozományát, egy későbbi okmány tanusága szerint elzálogositotta volt Viski Orosz
Jakabnak”. (2464, 9. old.)

124.) 800.) Komlósy Mihály. (1335–1344) 54

Petrovay szerint Oláh Tatamér ﬁa volt és ő a Komlósy család ősatyja. Ezeket
írja róla: „Komlósy I. Mihály a törzs, ki Torpának is neveztetik (Gyömrői levéltár
XX. köt. I. 12. 13), 1344-ben mint nemes ember tanuskodik a leleszi prépostságnak
Eszenyi László ﬁai elleni perében a Szalóka és Eszeny között levő bizonyos négy
ekényi vitás földterület iránt. (Zichy-codex I. 278). Egy ﬁa maradt, Ugron, másnéven
László, valószinű azonban, hogy az ezen időben, 1390. és 1408. között élő Komlósy
Egyed is az I. Mihály ﬁa volt; a család által szerkesztett leszármazási tábla. I. Mihály
testvéreként tünteti fel Egyedet, de ez chronológiai okokból teljesen valószinütlen.”
(2464, 2., 5. és 7. old.) 242.
Petrovay egy másik, mintegy másféltizeddel később közölt családfájában a mi
Mihályunkat már nem szerepelteti Tatamér ﬁai között. Ezzel szemben szerepeltet egy
Miklóst 1335-ös évszámmal ﬁai között, akihez semmiféle megjegyzést nem fűz. (2124)

125.) 802.) Vajnághy Búth. (1410–1419)

Petrovay tesz róla emlitést, amikor azt írja, hogy Komlósy Ugronnak „Neje Vajnághy Búth, máramarosi birtokos ismeretlen nevü leánya volt.” (2464, 5., 7. old.) 244.

126.) 830.) Tatamér.( – )

Lásd 293. szám, a 392. odalon.
Petrovay egyik helyen Szeneszláv havaseli vajda ﬁának mondja (2124) és egy
másik helyen, szerinte, ő volt a Komlósy, Bilkey, Hosszúmezey-Dolhay és Ilosvay
családok közös őse, vagyis négy ﬁa ezen négy család alapitója és névadója (2464, 2.
old.). Az 1911-ben a „Századok”-ban megjelentetett családfáján Tatamér ﬁai között
kimutatja úgyan Maxim-ot, az Ilosvay család, Karácsont, a Bilkey, Lipcsey és Gorzó
családok, Szaniszlót a Dolhay család ősét, de az általa talán Mihály helyett, Miklósnak nevezett ﬁánál nem írja, hogy a Komlósy család őse. (2124).
[pag. 274.]

127.) 831. Szeneszláv. (1247– )

Alaposan feldolgozott életrajzát Lásd a Drágﬀy családnál.
Petrovaynak az 1911-ben a „Századok-ban megjelentetett családfája szerint,
több későbbi havaseli vajda ﬁán kivül Tatamérnak is atyja volt. Őt magát is havaseli
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vajdának mondja és nevénél az 1247. évszámot szerepelteti. (2124). Leszegezem tehát, hogy Petrovay itt ellentmond maga magának, mert ez a családfája teljesen más,
mint az előbbi években a „Turul”-ban közölt Komlósy, Ilosvay, Bilkey, Lipcsey,
Gorzó és Dolhay családok családfája.

Ugray-ak általában.
Valószinüleg a Bihar vármegyéből, Ugra helységből származó család, mert
Bereg vármegyében csak Tiszaszalkán és Tiszaviden szerepelenek, s ott is csak az
1540–1609. időközben. Azután 50. évig szó sincs róluk Bereg vármegyében s 1656ban az mondatik, hogy magtalanul kimultak. Komlósy Sebestyénnének apja lehetett
akár az alábbi János, akár Sándor, akár István, aki az utolsó mohikán volt (Lehoczky,
III. köt. 712. old.). De az sincs kizárva, hogy ősei egyenesen Biharból származtak.
A „Magyarország vármegyéi és városai” sorozatban megjelent „Bihar vármegye és
Nagyvárad” (1901) címü vaskos kötet írja, hogy Ugra községét „A bécsi codex már
a XIII. szd. végén mint „Danela Úr” birtokát emliti, a ki az Ugrayak őse volt … Az
Ugray családot már már a XV. szd-tól kezdve itt találjuk… Eredetileg püspöki birtok
volt, de már a XV. szd. elején az Ugrayakat uralta.” (159. old.). Az emlitett mű az
Ugray családra vonatkozólag ezeket írja: „Őse I. Miklós, ennek ﬁa Csele (1325–31),
ennek ﬁa Balázs (1343–51), ezé: II. Miklós (1375). Miklós ﬁai: 1.) László és ennek
ﬁa János (1415). 2.) Tamás (1415–25). 3.) Bertalan (1425). A névadó Ugra helységen kivül csupán a Túrkeve mellett eső Náta helység volt birtoka. (Karácsonyi: A
magyar nemzetségek. 70. l.). 1329-ben osztozkodnak Ugrán, Peszterén és Bölcsin.
1418-ban pallosjogot nyernek Ugrára. 1448-ban U. Benedek Atyásfalura nyert adományt Mátyás királytól. 1494-ben Nagy-, Kis- és Monostor-Ugrán, továbbá Piski,
Bölcsi és Atyás helységekben, valamint Ekerkerék pusztán birt földesúri joggal.
György (1596) Bihar vármegye alispánja. II. Gergely (1607–1608) Bihar vármegye
alispánja, 1603-ban a báródsági birtokra királyi helybenhagyást nyert. Unokája IV.
Gergely 1665-ben dévai, 1668-ban szilágysomlyói kapitány. IV. Gergely testvérétől
IV. Györgytől a család tovább származott ágának utolsó ﬁsajra: István († 1810) ...
Cimer: kékben, nyakától szakitott vérző, szakállas szerecsen fő.” (649. old.).
Lehoczkynál időrendben a következő Ugrayakról találhatók adatok:
János. 1561, 1570. (2063; I köt. 382 old; III. köt. 394, 711 (2x) és 766. old.)
Sándor, felesége Geszthi Klára. 1599 (III. köt. 492. old.)
István 1540, 1550 (III. – köt. 535, 552, 710, 712). felesége Butykai Katalin
Bertalané.
Orsolya, Judit (Darócziné), Katalin 1598, 1609 (III. köt. 711. old.
A folytatást lásd az eredeti szöveg 295. oldalon.
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Bendász Istvánné, Bacsinszky Mária családfája
[pag. 1.]

II. kötet.

Bendász
családfa
és
családi krónika.
Az adatokat összegyűjtötte
és összeállította:
Bendász István
gör.-kat. lelkész.

1946.
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[pag. 3. ]

Feleségem családfája.
A
Bacsinszkyakról
általában lásd I. köt. 103. old.
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[pag. 4-5. ]

Az eredeti munkában elkészített családfarajzot a terjedelme miatt nem
tudjuk ezen a helyen megjelentetni. Az ábrák megtalálhatóak a Bendász-hagyatékban.
(Beregszász, Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ. E-mail: bendaszkonyvtar@
gmail.com)
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1. Bendász Istvánné, Bacsinszky Mária. (1909– )

Született 1909. szeptember, 21-én Tiszaborkuton (Máramaros vm.), ahol apja
Gyula gör.-kat lelkész volt. Anyja Kaminszky Irén (1734). Hét hónapra született.
Csecsemő és kisgyermekkori fényképeit, igy 6. hónapos korában, lásd XL-a.
és LIV.; 10. hónapos korában LV.; 2. éves korában LIV. és XL-b.; 4. éves korában
LVII. sz. alatt.
Iskolai tanulmányait az 1915/16. tanévben kezdte el Sóháton (Ung vm). Tekintettel a háborus, különösen a forradalmi időkre, a IV. elemi isk. osztály befejezése
után nem engedték el a szülői háztól, hanem otthon elvégeztették vele az V. elemi
osztályt is az 1919/20. tanévben. Majd Ungváron letette a különbözeti vizsgát a I.
polgári osztályból (1735). és az 1920/21. tanévben végezte el Ungváron a polgári
iskola II. osztályát. A polgári iskola III. osztályát szintén Ungváron végezte el az
1921/22. tanévben, de a polgári iskola IV. osztályát Olmützben (Olomouc) a dominikánus apácák cseh tannyelvü iskolájában végezte az 1922/23. tanévben (XL-f.) Mint
II. polgárista a gör-kat papárvaleány intézettel tőszomszédságban lakó nagyapjánál,
Kaminszky Viktornál volt teljes ellátáson és mint III. polgárista a gör. kat papárvaleány intézetben. Polgári iskolái elvégzése után az 1923/24. tanévben nem járt
iskolába és az 1924/25. tanévben elvégezte Ungváron a négyosztályu kereskedelmi
iskola (akkor akadémiának hívták) I. osztályát. Tekintettel arra, hogy későbbi férje
akkor már komolyabban udvarolt neki, szülei nem tartották szükségesnek továbbtanittatását, hanem ahelyett fontosabbnak tartották, hogy otthon a háztartás titkaiba
vezettessék be és nagyobb sulyt fektettek zenei kiképeztetésére.
Iskoláskorabeli fényképeit, mint II. elemista lásd XL-c.; II. polgárista XL-d.;
III. polgárista XL-e. sz. alatt. Leánykori képei vannak még 17. éves korában XL-f.
és 18. éves korában hucul ruhában XL-g, h. sz. alatt.
Házasságát Kőrösmezőn (Máramaros vm.) 1928. február 2-án Bendász István
pályavégzett papnövendékkel kötötte. (1650, 1736.)
Élete folyását lásd férjének életleírásában (I. köt. 23. old). Asszonykori fényképeit lásd XL – i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, 28, 41, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63,
64, 73, 74, 76, 78
1935-ben életbiztositást kötött a Szlovák-Biztositási-Részvény-Társaságnál
5,000. csehkoronára, melynek kötvényét lásd 1737. sz. és Szovjetunióbeli első paszportját 1738. sz. alatt.
[pag. 8.]

2. Bacsinai Bacsinszky Gyula. (1885–1973)

Született Alsókálinfalván (Máramaros vm.) 1885. március, 6-án, ahol apja István pap volt. Anyja Firczák Erzsébet.
Elemi iskoláinak I–III. osztályát Alsóvereckén (Bereg vm.) végezte, ahol
nagybátyjánál, Bacsinszky Mihálynál tartózkodott, aki akkor ott pap volt. A IV. osztályt pedig Ungváron a görögkatolikus kántor-tanitó képezde mellett fenntartott elemi iskolában végezte az 1893/94. tanévben.
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Gimnáziumi tanulmányait Ungváron kezdte el az 1894/95. tanévben. Ungváron végezte az I-IV. osztályt; az V. osztályt Máramarosszigeten a református liceumban és a VI-VIII. osztályt ujból Ungváron végezte el. Sajnos, gimnáziumi bizonyitványai 1949-ben, letartóztatása alkalmával a Cseka kezébe kerültek s igy csak azon
osztályokat emlitem külön, amelyekről értesitők maradtak fenn. A III. osztályt az
1896/97. tanévben milyen eredménnyel végezte lásd a XXV. sz. mellékletü értesitőt,
amikor mint nem kötelező tantárgyat a francia nyelvet is hallgatta. A VI. osztályt az
1899/1900. tanévben, tanulmányi eredményeit lásd a XXVI. sz. mell. értesitőben.
Az érettsége vizsgát 1902. junius, 12-én tette le Ungváron elégséges eredménnyel.
Érettségi bizonyitványának eredetije is a Cseka kezébe került, csupán egy orosz
nyelvü másolata maradt meg (2388.)
[pag. 9.] Teológiai tanulmányait Ungváron kezdte és végezte is. 1902-ben lett
felvéve a teológiára (1567) és felvétele után a püspöki irodában irnokoskodott a vakáció tartama alatt s igy az akkor szokásos irnoki év mellőzésével még az 1902/03.
tanévben az I. évre lett bocsátva (1566). Teológiai tanulmányai alatt elért tanulmányi
eredményét mindnégy évről lásd indexében a LXVI. sz. alatt.
Teológiai tanulmányait 1906 VI/15-én fejezte be 21. éves korában. Mivel abban az időben a védőtörvény 31.§-a értelmében a papnövendékek mentesek voltak a
katonai szolgálat alól, nem katonáskodott (1567) és ﬁatal korára való tekintettel nem
ordinálódhatott, még dispenzációval sem s igy két évig Budapesten mint hitoktató
müködött, és pedig az Örömvölgy uti elemi- és a Rottenbiller úti polgári- és több
magánjellegü iskolánál. Heti óraszáma 28. volt. Közben 1907-ben letette a „curálé”
vizsgát (1568).
Házasságát Ungváron a katedrális templomban kötötte 1908. október, 27én Kaminszky Irén, Viktor pap, tanitóképezdei igazgató és Balogh Irén leányával
(1569), amely házasság megelőzőleg, a törvényeknek eleget téve hirdetve volt és
házassági akadályt senki be nem jelentett (1570). Eljegyzésük és házasságkötésük
alkalmával, a helyi lapokban megjelent hírközléseket lásd 2387. sz. alatt.
Ordinálódott 1908 XII/19-én Firczák Gyula püspök által (XV – 3017. sorszám). Az erről szóló püspöki okiratot lásd 2389. sz. alatt.
Első szentmiséjét (primicia) a kőrösmezői (felső parókia) templomban mutatta be 1909. jan. 3-án Rónay Sándor kőrösmezői (alsó parókia) lelkész vezetése
mellett (1571.), prédikátora pedig apja, Bacsinszky István volt.
Müködését Tiszaborkuton (Máramaros vm.) kezdte meg (1572), ahol 1909
I/1 – 1913. X/31 müködött. Müködését a szemináriumban magába szívott igazi papi
lelkülettel kezdte meg. Minden erejével igyekezett híveit az erkölcsi és anyagi romlástól megmenteni. Ennek főokáról, a korcsmázásról kezdte híveit leszoktatni, aminek azonban reá nézve nagyon szomorú következményei lettek. A zsidók, akiknek
abban az időben majdnem privilégizált joguk volt a korcsmatartás, és máskülönben
is teljesen kezükbe keritették a nép anyagi és erkölcsi vezetését, először csak mintegy komoly ﬁgyelmeztetésként, felgyujtották, mikor látták, hogy hasztalan volt az
ezt megelőző névtelen levélbeli ﬁgyelmeztetésük és fenyegetésük. Anyagi kára, saját bevallása szerint 2000.- korona volt, nem számitva magát az épületet. Ebből, a
püspökség részéről 200.- korona, segély címén meg lett téritve (1573). Ezzel egyide- 282 -

jüleg névtelenül a feljelentések özönét küldik ellene a püspökségnek (1574). Amikor
ezek mitsem eredményeznek, a polgári hatóságoknál próbálkoznak. Itt azonban nagyobb sikereket értek el, különösen amikor, – [pag. 10.] horribile dictu! a sizma terjesztésével, a pánszlávizmus előmozditásával, oroszok javára való kémkedéssel stb.
próbálják befeketiteni. Belekeverik a máramarosszigeti sizma perbe is. Barátai, a két
Stéfán testvér, mint ügyvédek, akiket a per szakmai szempontból érdekelt, gyakran
fordultak meg a tárgyalásokon s amikor szükség volt reá, értesitették a dolgok állásáról (2391.). Az egész ügy ugy kezdődött, hogy Vorobcsuk Jura kőrösmezői gazda
ember, aki olyan „tudálékos paraszt” féle volt, falta a könyveket minden válogatás
nélkül, bejárta Galiciát is könyveket kutatva és ezáltal belekeveredett a hazaárulási
sizmatikus perbe. Egy alkalommal a vizsgálóbiró kérdéseire felelgetve, egész ártatlanul azt felelte, hogy egyszer Bacsinszky Gyula is felolvasott neki egy cikket egy
magyar ujságból, amelyben az volt, hogy Oroszország el akarja foglalni Magyarországot. Ez a Budapesti Hirlap egy vezércikkében volt. Ezáltal gyanus lett. Egy
volt barátját, Duliskovics Arnoldot bizták meg az ő kipróbálásával. Duliskovics egy
kicsapott kispap, majd segédjegyző, provokátor volt. 1912-ben eljött hozzá azzal,
hogy neki kellemetlenségei vannak a hatóságokkal s el akarna tünni Oroszországba.
Ajánló leveleket kért. Megsajnálta s adott ajánlólevelet egy pánszláv csernovici (Bukovina) ügyvédhez, Gerovszky Alexejhez, aki máskülönben Dobránszky Adolf unokája volt s igy Kárpátalján kiterjedt rokonsága és ismerettsége volt. Ez a Gerovszky
valamiféle viszonyban volt gróf Bobrinszkyval, aki az oroszországi pánszláv egyesület elnöke volt. Duliskovics ezt az ajánlólevelet szolgáltatta át a hatóságoknak.
Ennek következménye volt az 1913. jan. 18-án megtartott házkutatás. A házkutatás
eredménytelen volt. Csupán egy húsvéti üdvözlet volt Gerovszkytól. Háromszor volt
beidézve Máramarosszigetre kihallgatásra. Vádlott azonban nem volt s ezen perből
természetesen teljesen makulátlanul került ki. Máskülönben ebből kifolyólag, mint
papot és embert gyönyörüen jellemzi a kőrösmezői római katólikus plébános, Mandics János (1575). A püspökség, hogy véget vessen a további herce-hurcának, de
különösen, hogy megelőzze a még élete ellen is irányulható merényletet, áthelyezte
1913-ban Sóhátra (1576). A kinevezési okmányt lásd 2390. sz. alatt.
Sóháton (Ung vm.) müködött 1913 XI/1 – 1924 X/31. Az első világháború
ezen a javadalmán érte. 1917-ben, mint hadkötelest keresik és csak a püspökség igazolásával maradhatott továbbra is papi müködésében (1577). 1918-ban korpótlékát
évi 400. és családi pótlékát évi 1200. koronában állapitja meg és utaltatja ki a Vallásés közoktatásügyi Minisztérium (1578). A kőrösmezőiek 1919-ben akciót inditanak
annak érdekében, hogy apja helyett ő legyen lelkipásztoruk (557); ez azonban azért
nem teljesedett, mert neki kellemetlen volt apjával konkurálni. 1921-ben fel lett szólitva a püspöktől, hogy a velejtei (Máramaros vm.) javadalmat nézze meg s nyilatkozzon, hajlandó volna e azt [pag. 11.] elfogadni (1579). Ezen javadalmat azonban nem fogadta el. 1921-ben kellemetlen és sajnálatos esete volt Hancsin György
hivével, akit ittasságára való tekintettel nem volt hajlandó keresztapának elfogadni és aki ezért tettleg is bántalmazta (1580). 1923-tól oldallagosan adminisztrálta
a nagypásztélyi javadalmat (1581). A kőrösmezői hívek az 1919-ben meginditott
mozgalmat időközben tovább folytatják, amely 1924-ben valóra is vált. Az ügy az
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Egyházra nézve már oly annyira veszélyessé vált, hogy a püspökség az átköltözködéshez szükséges pénzt előlegezi is (1582), csakhogy minél hamarabb történjék meg
Kőrösmezőre való átköltözködése. Félre téve minden földi hiuságot, anyagi előnyt
és az Egyház ügyének érdekében ugy vállalta az áthelyezést, hogy apja marad meg
továbbra is parókusnak, ő pedig mint káplán fog mellette müködni.
Kőrösmezőn (felső parókia) müködött kápláni minőségben 1924 XI/1 – 1936.
1931-ben tiszteletbeli esperesnek lett kinevezve (1583). 1932-ben beadta kérvényét
a munkácsi javadalomra, amelynek 21. pályázója volt (1584), azonban ezen javadalmat Lescsisin György kapta meg. Apjának halála után, a formának eleget téve,
beadja kérvényét a kincstár patronátusa alatt álló kőrösmezői javadalomra, amelyet
meg is kapott (1585).
Kőrösmezőn mint parókus müködött 1936–1949. 1941-ben az Egyházi Tribunálhoz konzultornak lett kinevezve (Egyházmegyei körlevél 1941/III. sz. 24. old.). –
1944 IX/21-én a front közeledésére való tekintettel, elrendelték Kőrösmező kiüritését, mert itt ellenállásra készülődtek és hosszabb időre belövésekkel kellett számolni.
Máskülönben a Kárpátok gerincén olyan védelmi állást épitettek ki (Árpád-vonal
néven), hogy az oroszok soha azt át nem törték volna, mint ahogy nem is törték át, de
a románok árulása folytán az oroszok már Debrecent is megszállották és Kőrösmező
még mindég állott, de a bekeritést elkerülendő a magyar csapatok maguk hagyták ott
a Kárpátokat és visszavonultak. A kiüritési parancs értelmében Nagybocskóra kellett
menni a lakosságnak. Ő butrát le is szállittatta oda, családjával azonban Felsőveresmartra ment vejéhez, ahol december végéig maradtak. Az oroszok bejövetele után,
amikor minden közlekedés szünetelt, veje ment fel Kőrösmezőre pasztorizálni, ő
pedig Felsőveresmartot látta el lelkiekben. Még előzőleg a ﬁnomabb butrait és holmiját Máriapócsra küldte el. A mikulicsini (Galicia) ukrán apácák még 1944. elején,
a front közeledtére kénytelenek voltak elhagyni rendházukat és Kőrösmezőn a hadikórházban voltak ápolónők. A front közeledtére, ezeket az apácákat elszállittatták
Máriapócsra és a rendelkezésükre bocsátott vaggonokban még volt hely. Igy került
ezen holmi Máriapócsra s ott véglegesen el is pusztult, p.11.). – Kőrösmezőre 1944.
utolsó napjaiban tért vissza s tovább folytatta a hitközség pasztorizációját 1949-ig,
amikor a Szovjet hatóságok likvidálták a görögkatólikus egyházat.
[pag. 12.] Nem volt hajlandó hitehagyóvá lenni s igy 1949. junius, 1-én letartóztatták. Letartóztatása ugy történt, hogy sárgaságba esett, elindult gyógykezeltetni
magát a beregszászi kórházba, de csak Rahóig jutott el, ahol a Cseka az autóbuszból
szedte ki és letartóztatta. Másnap a Cseka házkutatást tartott s okmányainak nagyrészét elkobozták, amelyek örökre elvesztek (anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyitványok, kinevezési okmányok stb.). Összeállitották az elkobzandó tárgyak jegyzékét, de kompromittáló dolgot nem találtak. A központi Csekára Ungvárra junius
4-én szállitották, ahol a 6. sz. cellában együtt volt vejével junius 20-ig, majd a 9. sz.
cellába szállitották át. A vizsgálóbiró szerepét betöltő csekista egy Basztósev nevü
egyén volt. A szinháziasan megrendezett birósági tárgyalás Ungváron 1949. julius
25-én volt. Itélték a politikai vétségek 4. és 10.§ alapján, de, csodák csodája csak 10
évre + 5. évi polgári jogainak elvesztésére. Azért csodálatos a 10. év, mint általában
a hitehagyásra nem hajlandó papokat, csaknem kivétel nélkül 25 + 5. évre itélték.
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Az itélet után, augusztus 26-ig az ungvári nagybörtönben volt, amikor egy
rabszállitmánnyal elszállitották Lembergbe az átutaló állomásra (пересилка). A rabszállitmányban voltak még paptársai közül: Mikita József, Udut Gábor, Román Antal, Mózer Mihály, Duliskovics Viktor, Szikszai Ignác és veje. Lembergben maradt
szeptember végéig, amikor paptársaival, Szkiba János, Petenykó István, Karpinecz
József, Stecz Bazil és Maliska Jánossal Kievbe szállitották és a miniszteri belső cseka börtönbe (на Короленке) helyezték el, ahonnan 3. hét mulva a kievi nagybörtönbe (на Лукиановке) szállitották át. Innen 10. nap mulva, október végén Moszkván
keresztül Kujbisevbe az átutalóba került. Itt csupán 5. napig volt s Popovics Demetér
és Bártfai Kálmán (rk.) paptársaival találkozott. Az eddigi utat rabszállitó vaggonban
(сталипинка) tette meg. Kujbisevben már marha vaggonba vagonirozták őket s elindultak ismeretlen céljuk felé. Utközben Szverdlovszkban a nagy szibériai hidegben
2. hétig vesztegeltek, amely idő alatt a rabok egy nagy része elpusztult. Végre, november 17-én megérkeztek rendeltetési helyükre Tajsetbe. Rabságának egész idejét
az u. n. tajseti lágerekben töltötte el, de különböző pontokon. 1950. szeptemberig a
32. sz. lágerben Popovics Demeter és Tivadar István paptársaival, majd 1951. juniusáig a 21. számuban Marina Sándor, Melles János és Tőkés Györggyel (rk.). Az 51.
sz. lágerben volt a leghosszabb ideig, azaz 1955. áprilisáig. Itt papjaink közül Marina
Sándor, Melles János, Lozán Polikárp, Tőkés György (rk.) és Bártfai Kálmán (rk.)
volt vele. A 46. sz. lágerben volt 1955. szeptemberig és itt történt aktiválása, azaz
elismerték teljesen munkaképtelen rokkantnak. Itt Ortutay István, Tőkés György és
Bártfai Kálmán voltak vele. A 37. sz. lágerben volt Ortutay István, Tőkés, Bártfai és
Sörös Jánossal (rk.) 1956. áprilisig, amikor megérkezett rabságának utolsó állomására, a 10. sz. lágerbe, ahol Sörös Jánossal volt együtt. Rabságából 1956. [pag. 13.]
májusában szabadult rokkantságának alapján. Rabságban volt pont 7. évig. Mindvégig rokkantlágerekben volt s nem dolgozott, mint arra képtelen. Lágeri száma, vagy
ugy is mondhatnám rabneve: E. – 7. volt.
Szabadulása után Beregszászba ment, – ahol felesége is volt rabságának ideje
alatt – leányához Gabriellához, Majerszky Marcellnéhez, aki ott a hárcskombinátban
könyvelő volt 600–700. rub. havi ﬁzetéssel.
Hazatérése után meglátogatta volt híveit Kőrösmezőn, s amikor másodszor is
elment, 1957. jan. 7-én a Cseka kitoloncolta és betiltotta a jövőben Kőrösmezőn való
megjelenését. Amikor veje 1957. májusában veje elment misszióba a németek közé
Karagandába, ellátta mindennapi miseintenciókkal s igy biztositotta megélhetését,
havi 900. rubellel.
1958. május 20-án egy sulyos szerencsétlenség történt vele. Fahasogatás
közben egy rönkő fejére esett, aminek következtében koponyaalapi törést, kisebb
agyrázkódást, szemhártya és lencse sérülést szenvedett, jobb szemén. Elvesztette
jobb szemének világát és hogy megszabaditsák a rettenetes fájdalmaktól, kiölték
szemidegét. Élet-halál között feküdt a beregszászi kórházban julius 12.-ig. A sok
fekvéstől még tüdő- és száraz mellhártya gyuladást is kapott. Szeme nem folyt ki,
a szemgolyó megmaradt teljességében. Itt jegyzem meg, hogy 1936-ban is sulyos
beteg volt. Akkor Karlsbadban kezeltette magát, epehomoka volt s a dohányzást is
akkor hagyta abba.
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Különböző korból való fényképeit lásd 1586, 2392 sz. alatt. Lágeri fényképei 2393. sz. és névjegye 2395. sz. alatt van. Egy cseh iró, Hanza K. „Stero črt a
obrázkŭ z Podkarpatské Rusi” (Prága 1935.) című művében utitapasztalatait adja
le több fényképet közölve. Ezen képeken pászkaszentelés közben, a templomban,
templom előtt hívei egy csoportjával, vizszentelés alkalmával, egy ﬁliális templom
előtt hívei egy csoportjával van ábrázolva (LXVII.) Csehszlovák honpolgárságáról
szóló okírat 2394. sz. alatt. – Láger utáni fényképeit lásd 2737. sz. alatt. – Lágeri elbocsátó-levelet és az ott kiállitott és minden „szabad” szovjet állampolgárt megillető
pászportot (személyi igazolványát) lásd 2738. sz. alatt. – A lágerből feleségemnek,
később nekem is írt leveleit lásd LXXII. sz. alatt. S végül a különböző vele összefüggő dolgokat LXXIII. sz. alatt.
Az akkori házigazdájuknál egy nehéz, hosszú asztala állott az üveges verandán. Erre akarta felravataloztatni felesége holttestét. Ekkor megemelte magát, s ennek következtében sérves lett. Majdnem két évig húzta-halasztotta a beavatkozást,
de végre is 1964. nyarán kés alá feküdt és Dr. Fedinecz Sándor végre hajtotta rajta az
operációt teljes sikerrel. Ekkor már 80-ik évét taposta. –
[pag. 14.] Feleségének 1962. nov. 25-én bekövetkezett halála után továbbra is
Gabriella leánya mellett élt egészen 1965. októberig, amikor Gabi megkapta a Szovjetúnióból való távozására az engedélyt és véglegesen Magyarországra költözött.
Apósom hozzánk szándékozott jönni, de a „kedvencke”, Katus leánya ebbe
sehogyan sem nyugodott bele. … Folytatását lásd p.12.) sz. alatt.

3.) Bacsinszky Gyuláné Kaminszky Irén. (1888– )

Született 1888. szeptember 5-én Ungváron, ahol apja Viktor mint pap, tanitóképezdei tanár volt. Anyja Balogh Irén. (1587).
Elemi iskoláit I-IV-ig Ungváron végezte. Mint III. elemista az 1897/98. tanévben kitüntetésképen jutalom könyvet is kapott (XXVII.). Polgári iskoláit szintén
Ungváron végezte el s mint IV. polgárista az 1903/04. tanévben ujból könyv jutalomban részesült.
Házasságát Ungváron, 1908. október, 27-én kötötte Bacsinszky Gyula pályavégzett papnövendékkel. (1569).
Férjének rabsága alatt Beregszászon lakott leányával Gabriellával. Közben
majdnem mindenét (butor, ruha, ágy- és asztalnemü) eladta, hogy annyira-mennyire
fenn tudja tartani magát.
Az utóbbi időkben egészségi állapota is megromlott. Majdnem minden évben
tüdőgyuladást kap s 1957-től az asztma is kinozza.
Leánykori fényképét két hugával együtt 1908-ból lásd 2732 szám alatt. Aszszonykori fényképeit pedig XL – m, u, v, z, aa, LIV-LVI,…szám alatt.
Férjének elhurcolása után annyira megijedt, hogy a Cseka által visszahagyott
mindennemü irást, még az iskolai bizonyitványokat is elégette. A parochiális lakot is
el kellett hagynia, és egy volt szakácsnéjük, özvegy Szenek Jánosné, Juliska, aki az
alsó [pag. 15.] végen lakott, felajánlott neki egy szobát. Itt lakott 1950-ig, s eladva
butorának legnagyobb részét, sok ruha-, ágy- és asztalneműjét, arra gondolt, hogy a
bejött pénzből egy kis házacskát vesz. Addig is kedvenc leányához, Katalinhoz, Dr.
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Smer Ferencnéhez Beregszászba, a Borkányuk utca 59 szám alá. T. i. amikor 1944.
szept. 21-én, az oroszok közeledtére való tekintettel elrendelték Kőrösmező kiüritését, apósomék hozzánk, Felsőveresmartra költöztek. Velük volt legkisebb leányuk,
Gabriella is, akinek férje, Májerszky Marcell százados a hadsereggel nyugatra vonult. Felsőveresmarton született Zsuzsanna leányuk is, p.10.)

4. bacsinai Bacsinszky István. (1851–1936)

Született 1851. március, 21.-én Havasközön (Ung vm.), ahol apja Jenő Ödön
pap volt. Anyja Jaromisz Apollónia. (2373, 531, 533, 534.)
Elemi iskoláinak első három osztályát ismeretlen helyen végezte, de a IV. osztályt Ungváron végezte el az 1861/62. tanévben (…)
Gimnáziumi tanulmányait szintén Ungváron végezte, de irásbeli nyoma csak
annak maradt, hogy az 1863/64. tanévben volt II. osztályos (2326) és hogy 1870-ben
érettségizett (531.)
Teológiai tanulmányait apja kérelmére Bécsben kezdte (532). Az I. évet az
1870/71. tanévben végezte, amikor előljárói megküldték a tanulmányi előmeneteléről szóló értesitést is (2376.). Az előljáróság igy jellemzi: „Az egész év folyamán
tanulmányaiban szorgalmas volt, feddhetetlen erkölcsü, előljárói iránt nem a legnagyobb tisztelettel viseltetett, társaival kölcsönös megbecsülésben élt, bőbeszédü,
ﬁnomlelküsége miatt ugy az előljárók mint társai által nagyon kedvelt volt” (2377).
Az 1871/72. tanévben mint II. éves, tanulmányait kifogástalanul végezte (2378),
ugyanugy mint III. éves az 1872/73. tanévben. (2379). A IV. évet Ungváron jó eredménnyel végezte az 1873/74. tanévben (533), amikor előljárói igy jellemezték:
„szorgalmas, szolgálatkész, jó erkölcsü, nyájas, barátságos” (2380).
Besorozott katona volt, de az akkori törvények szerint a teológusok a katonai
szolgálat teljesitése alól fel voltak mentve. Apja 1870-ben kéri teologusi minőségéről
a bizonylat kiadását, hogy őt a katonai szolgálat teljesitése alól felmentesse (2375).
Az ordináció előtt megkövetelt „curale” vizsgát eredményesen tette le 1874.
októberében (2381).
Házasságát Alsókálinfalván (Máramaros vm.) 1876, február, [pag. 16.] 24-én
kötötte Firczák Erzsébettel, János pap és Pulszky Jusztinia leányával (2374).
A tonzurát közvetlenül felszentelése előtt vett fel 1876. III/4. (534.) Ordinálódott 1876. március, 19-én Pásztélyi-Kovács János püspök által (XV – 2526. sz.)
Első szentmiséjét 1876, márc. 26-án mutatta be Alsókálinfalván, Tabakovics Mihály
manuduktorsága mellett (537).
Müködését mint hajdudorogi káplán kezdi 1876. márc 26.-ával (536), ebben a
minőségben müködött 1876–1877. Alig kezdi meg müködését máris kéri Bruszturát
és a püspök jelöli is harmadik helyen. Ez a jelölés azonban tárgytalanná vált egy
tévedés miatt, t.i. a kincstár, mint patrónus, nem hajlandó Bacsinszky Miklós jelölését elfogadni szláv érzelmei miatt, bár nem Bacsinszky Miklós, hanem Bacsinszky
Viktor volt az előterjesztettek között (535). Ugylátszik ez a félreértés tisztázódott,
mert a végén is, az első helyen jelölt Bacsinszky Viktor kapta meg Bruszturát. Ezen
kérvényében Gyertyánligetet, Tiszaujlakot és Kricsfalvát is kéri abban az esetben, ha
nem kapná meg Bruszturát (535). – 1877-ben már harmadszor szólittatik fel, hogy a
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próbahét elvégzésére jelenjen meg Ungváron (538). – Erre a felszólitásra sem jelent
meg, igaz, főnöke rendeletéből, most azonban már szigorubb parancsot kap és retorziót is helyeznek kilátásba (539), ennek már valószinüleg engedelmeskedett, mert
az ügynek folytatása nincs. Principálisa, Szabó György halála után, négy hónapig
ő adminisztrálta Hajdudorogott. Erre az időre kéri az osztozkodásnál akceptálni az
ő fáradságait is (2382). – 1877-ben beadta kérvényét Gombásra, amely javadalmat
meg is kapta (540)
Gombáson (Bereg vm.) müködött 1877–1878. Gombási kinevezése ugy szólt,
hogy amig az ujonnan kinevezett hajdudorogi parókus, Fejér Emmánuel helyét el
nem foglalja, Hajdudorogot el nem hagyhatja (540). Miután ez megtörtént, a parókus
kéri a püspököt, hogy káplán nélkül nem maradhatván, maradjon Hajdudorogon az
uj káplán megérkezéséig. A püspök ezt igy el is rendeli, de ezt a rendelkezést meg
nem hallgatva, állomását elhagyja és elfoglalja parókiáját, Gombást (541). Ennek
persze következményei voltak és ezen kivül hivatkozva még a própahétre való hívás
meg nem hallgatására is, „ex capite inobedientiae” fel lett függesztve 1877 IX/15-én
(542). Felfüggesztése csak egyhónapig tartott, mert tisztázta magát, 1877 X/14-én
a felfüggesztés annullálódott és vissza lett helyezve gombási javadalmába (543). A
következő 1878. évben beadja kérvényét Alsókálinfalvára, amely javadalom apósa
halálával üresedésbe jött. Ezen kérvényében kötelezte magát, hogy az árvákat iskoláztatni és neveltetni fogja és apósa dósságait is kiﬁzeti. Ezen feltételek alatt meg is
kapta (544).
[pag. 17.] Alsókálinfalván (Máramaros vm.) müködött 1878–1898. Bár irásbeli nyomát nem találtam, de az 1895. évi XV. sz. körlevél szerint Ötvösfalvára lett
kinevezve. Nem tudom, kényszeráthelyezés volt e ez, vagy saját kérelmére történt; a
való az, hogy ezen parókián soha nem volt. – Az alsókálinfalvai javadalom jövedelmének elosztásából kifolyólag követeléssel lépett fel Vaszkó János ujdonszentelttel
szemben, aki az enyhévre volt Kálinfalvára kiküldve (2383). – 20. évi itt müködés
után, beadta kérvényét Kőrösmezőre, ami teljesitve is lett (545), miután a Pénzügy
minisztérium a prezentát neki adta meg diszes okmány kiséretében (545). Ezen kérvényéből kitünik, hogy annak idején a hajdudorogi hivek felkérték és a püspökségtől
is kérték Hajdudorogra, lelkésszé való kinevezését (545)
Kőrösmezőn (felső parókia) müködött 1898–1936., azaz haláláig. Eleinte zavar van kongruája folyósitásával, ami azonban a bányahivatalnál elintéződött (546).
Amig előbbi parókiáin panaszok nem merültek fel ellene, ezen parókiáján panasz
panaszt követ. 1900-ban megvádolják, hogy a gör. kat. felekezeti iskola likvidálásán
és ezzel szemben az állami iskola felállitásán buzgólkodik és az állami iskolákban a
hittant nem tanitja (547). Ugyanazon évben feljelentik, hogy az egyházi számadásokat nem csak, hogy pontosan nem vezeti, de meg is tagadta annak pontos vezetését
(548). 1901-ben híve, Kopák Román jelenti fel magas temetési stóla követelése miatt. Ebben az ügyben elégtételt kapott (549.). Ugyanazon évben a vikárius jelenti fel,
hogy az állami iskolánál nem ő, hanem a római kat. plébános tartja a hittanórákat. Az
ügy meginditója Rónai Sándor, az alsó parókiabeli paptársa (550). Majd Manilyák
Demeter jelenti fel temetési stólával összefüggésben (551). – 1902-ben a rahói járásbiróság jelenti fel, hogy hagyatéki ügyben anyakönyvi kivonatokat nem hajlandó
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díjmentesen kiadni. Ezen ügyben a püspökség helyesli eljárását (552.) Ezután következik egy hosszú, 7. évig tartó szünet, amikor nincs feljelentés ellene. 1909-ben
Karapcsuk nevü híve jelenti fel, temetés megtagadása miatt (553). Egy ujabb 8. éves
periódus mulik el panasz nélkül, majd 1917-ben egy tipikus háborús vád merült fel
ellene, még pedig a törvényszék részéről a magyar kincstár tulajdonát képező és
a katonaság használatában levő tehenek és lovak adásvétele miatt (554). – 1918ban Paszulyka János kántortanitója részéről történt feljelentés, aki – amint az aktákból kitünik –, bosszuból jelentette fel, mert annak idején, a fogyasztási szövetkezet
megalakulása alkalmával akarnokságát a szövetkezet vezetésében megtörte (555).
Utolsó feljelentés ellene a cseh katonai hatóság részéről történt 1921-ben, abban az
értelemben, hogy a kőrösmezői katonai kaszárnyák épitéséhez szükséges telek kiválasztása alkalmával, hamis adatok bemondá [pag. 18.] sával félrevezette a katonai
hatóságot. (556). Talán az ellene emelt panaszok közé sorozhatom a hit- és politikai
község 1919-ben tett azon beadványát, amelyben minden vád felhozása nélkül Kőrösmezőről való áthelyezését, de egyuttal ﬁa, Gyula oda helyezését kérik (557). Ezen
kérelem azonban csak 1924-ben teljesedett, de akkor is olyan alakban, hogy ő, még
ha névlegesen is, de megmaradt parókusnak, és ﬁa mint káplán müködött mellette.
Saját kérelmei közül megemlitem, hogy 1905-ben államsegélyt kért, de ezt
nem teljesitik (557/a). 1917-ben a háború okozta kárainak, valamint menekülésben
levő családjának segélyezését kéri, amely részben teljesül (558). 1913-ban a Kőrösmezőre érkezendő Balthazár Dezső református püspök hivatalos fogadtatására
vonatkozólag utbaigazitást kér, milyen magatartást kell tanusitania (559). 1917-ben
családi pótlékra való jogosultságát jelenti be, amelynek eredményeként a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium 1918. jul. 1.-től nemcsak pótlékát állapitja meg évi
400. koronában kiskoru gyermekei után, azaz 24. évig, hanem korpótlékát is évi
1000. koronában állapitja meg (1295).
Egyházi kitüntetései: 1904-ben tiszteletbeli esperessé lett kinevezve (560),
majd 1905-től a rahói kerület esperese lett (561), amely hivatalát 1918-ig töltötte be
Meghalt Kőrösmezőn 1936. március, 20-án (562) végelgyengülésben 85. éves
korában. Eltemetve Kőrösmezőn a templom mellett, ahol diszes márvány siremlék
van állitva sirján. Halála alkalmából a „Душпастыръ”-ban, az egyházmegye hivatalos lapjában egy rövid nekrolog jelent meg (2386.)
Fényképét 1906-ból lásd XVII. egy későbbi korból valót feleségével a XXIV.
és 3. fényképét különböző korokból a 2384. és egy levelezőlapként sokszorositott
képét, amelyen panachida végzése közben van ábrázolva a 2385. sz. mellékleten.
Aláirását és kézirását lásd 535, 546. sz.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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5.) Bacsinszky Istvánné, Firczák Erzsébet. (1859–1927)

Született 1859. február, 15-én Alsókálinfalván (Máramaros vm.) ahol apja János pap volt. Anyja Pulszky Jusztinia.
Házasságát 1876. február, 24-én Alsókálinfalván kötötte [pag. 19.] Bacsinszky István pályavégzett papnövendékkel (2374).
Meghalt Ungváron 1927. december, 27-én (563, 1085). Eltemetve a vári sirkertben, amely temetőt a szovjet katonák barbár módra a földdel egyenlővé tették.
Fényképeit 1906-ból lásd XVIII. sz., egy későbbi korból valót férjével XXIV.
sz. és családjának egyes tagjaival 2384. sz. alatt.

6.) Kaminszkyak általában.

Az e családra vonatkozó dolgokkal és geneológiájával Dr. Kaminszky József,
volt csehszlovák parlamenti képviselő, majd magyar felsőházi tag (feleségem édes
nagybátyja) foglalkozott részletesen s igy e család multjára vonatkozó adatok majdnem kizárólag az ő hagyatékából kerültek birtokomba, t.i. gyermektelen lévén, halála után 1944-ben felesége nekem adta át mint olyannak, aki a családban egyedül
foglalkozik ilyen ügyekkel. Áttanulmányozva ezen feljegyzéseket, le kell szegeznem, hogy ezek részben fantasztikusak (ami a nemességre vonatkozik), részben pedig nemcsak pontatlanok, hanem egyenesen nagyon pontatlanok. Igy már mindjárt
szépapjánál (3. őse) mellékvágányra futott, amikor nagyapját, Józsefet Péter ﬁának
mondja, bár József keresztleveléből (78. sz.) és érettségi bizonyitványából (79. sz.)
világos, hogy Mihály ﬁa volt. Igaz, hogy ezen okmányok már az én szerzeményeim s
igy róluk nem tudott. Csodálatos még az is, hogy hagyatékában okmányt alig-alig találtam, inkább csak feljegyzéseket. Érdekes, hogy feljegyzései alapján megállapitottam, hogy eredetileg József apjának ő is Mihályt tartotta (pl. Jосифь Михайловичь
a 80. sz. mellékleten, amely később Петрович-ra lett átjavitva) s mi vezette ennek
a megváltoztatására, nem tudom, csak sejtem, talán az, hogy ugy József, mint Mihály felesége Danilovics leány volt s igy lehetetlennek tartotta, hogy egy Danilovics
leány ﬁa Danilovics leányt vegyen feleségül. Pedig, mint a tények bizonyitják, ez
valóban igy is volt, de mind ennek dacára a két Danilovics leány között csak távoli
vérrokonság mutatható ki. A Kaminszky ősökre vonatkozólag én is csak annyiban és
addig vállalok felelősséget, ameddig azokat okmányilag is bizonyitom a megfelelő
helyen s a továbbiakban követem, jobban mondva, csupán feljegyzem a Dr. Kaminszky József feljegyzéseiben talált adatokat. Más szóval a 384. számu Kaminszky Simonig vállalom a fele [pag. 20.] lősséget, tovább nem. Ilyen pontatlanságot
azonban nem csak az egyenes ágon találtam, az oldalágak egyenesen hemzsegnek az
ilyen pontatlanságoktól. A Dr. Kaminszky József által összeállitott családfát, összes
tevedéseivel együtt, lásd a 81. számu melléklet alatt.
A család nemességére vonatkozólag Dr. Kaminszky József nagyjában az alábbiakat állapitja meg. Nemesi előnév: „de Szulima”. A nemesség Lengyelországban
adatott meg 1640. körül. Az első Kaminszky, aki a nemességet megkapta, János
pereszlávi hadvezér (полководець), aki eredetileg Szulimanak hívtak. Állitólag
ennek a ﬁa, Mihály az első pap ős (9. sz.), de máshol ennek a Szulima Jánosnak
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leszármazottait sorolja fel, ahol Mihályról szó sincs (83). Sőt a 84. sz. alatt feljegyzett egy másolatot, amelyben a családfában 512. sz. alatt szereplő Kaminszky János
nemességét igazolják. Emlit még orosz grófokat is a Kaminszkyakból (85). Megemlit még egy Kaminszky Anasztáziát 1750.-ben, aki Szepes vármegyéből Sáros
vármegyébe költözött át s az akkori idők szokása szerint elismerték és beigtatták a
sárosvármegyei nemesek sorába (86). A „szulimai” előnevet egy kissé komplikálja
az a tény, – ami azonban a körülmények összejátszása is lehet, – hogy Kislipniknek,
a Kaminszkyak ősi fészkének ﬁliálisa ősidők óta Szulin nevü község. Az 1750 évi
Olsavszky féle vizitai jegyzőkönyvben Kaminszky Jakabra vonatkozólag Kislipniken ezek állanak latinul: „Parókiális fundus nincs, a parókus skultét funduson lakik,
amely egy kilenced és amelyet őseitől vett meg és amelyért a földesúrnak gróf Szirmaynak évenkint 1. imperiált, azaz 30. grost ﬁzet.” – (az imperiál régi arany dukát
Ausztriában; abban az időben értéke 4 tallér, 10. gros). Ezek szerint az ősök kenézek
voltak, Szulin Kislipnik ﬁliálisa volt, lehet, hogy eredetileg az ősök ott voltak kenézek és innen a „szulimai” előnév.
A család címerére vonatkozólag Dr. KaminszkyJózsefnek két különböző feljegyzése van. Az egyik szerint a címer: nyíl (лукъ), balta (топоръ) és még valami,
amit ő „знина”-nak nevez, én azonban ilyen orosz szót nem ismerek és a szótárakban sem találtam (85.). A másik szerint a felső részben sas arany vonalon és alatta 3.
csat (84), ez ábrázolva is van (VIII.). A Kaminszkyak címere, állitása szerint Heves
vármegye levéltárában, Egerben van őrizve (93.) és a leleszi konventben is vannak
a nemességre vonatkozó okmányok (94), valamint az egri érseki irattárban is (94.)
A név irásmódjára vonatkozólag megállapitja, hogy eredetileg „Kamenszky”ak és csak a XVIII. szd. közepétől irják magukat „Kaminszky”-aknak (96).
Megemlékezik még Dr. Kaminszky József a család birtoká [pag. 21.] ban levő
régi „csodatevő” Szüz Mária szobrocskáról is, amely jelenleg Dr. Rozgonyi Istvánné, Kaminszky Katalin birtokában van. Erre a szobrocskára vonatkozólag azonban
ellentmondásba kerül maga magával, mert az egyik helyen a Danilovicsoktól származónak állitja (10) a másik helyen pedig a Kaminszkyaktól származónak mondja
(87) s ebben, mintegy utal a kislipniki parókiális lak égésére (96.)
Megemlékezik még 3. értékes portréról is. Egyik (моей бабушки матери
сестры матеръ) a nagyanyja anyja testvérének az anyját ábrázolja, tehát Danilovics
Jánosné, Regéczy Juliannát, amely az ő birtokában van. A másik Pankovics János
fulyánki pap feleségét, Kaminszky Terézt ábrázolja és ez Bacsinszky Gyuláné, Kaminszky Irén birtokában van. A harmadik Vizniczky Mária Irmát, János pap Geőcze
Jozeﬁna leányát, az ő keresztanyját ábrázolja, de nem írja, kinek a birtokában van
jelenleg (87).
Kaminszkyak, akiket nem tudok sehová beosztani, tehát ismeretlenek szerepelnek a 85, 91, 92, 93, 94, 95. sz. mellékletekben. Egy Kaminszky János, aki Pesten
a ﬁlozóﬁai fakultás hallgatója volt 1820-ban körözve volt papirpénz hamisitása miatt
(2396).
Egyedüli komoly argumentum a család nemességére vonatkozólag, ami Kaminszky János életrajzában van leirva a 131. oldalon.
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6.) szulimai Kaminszky Viktor Géza. (1854–1929)

Született 1854. február, 16-án, Őrdarmán (Ung vm.), ahol apja József pap
volt. Anyja Danilovics Amália volt. A keresztségben Elek, Géza nevet nyert (721) s
igy érthetetlen, miért vette fel és használta a Viktor nevet.
Elemi iskolai tanulmányait Ungváron kezdte az 1860/61. tanévben, II. osztályba járt az 1861/62 tanévben (1294) és ott is végezte be az 1863/64. tanévben
(722), amikor IV. osztályos volt.
Gimnáziumi tanulmányait, valamint az érettségit is Ungváron szerezte meg (723).
Ezután 1872-ben kéri a teológiára való felvételét, ami meg is történt, de stipendium nélkül, saját költségén (724). Az 1872/73. tanévben az előkészitő tanfolyamon van; vizsgáit kitünően tette le, csupán a metaﬁzikából nem vizsgázott le, de
nemcsak ő, hanem az összes növendékek egy tárgyból nem vizsgáztak, mivel a kolera járvány miatt, az utolsó vizsga előtt szét kellett oszlatni. Ezen éven előljárói igy
jellemzik: „buzgó, jó értelmü, szorgalmas, dicséretes erkölcsü, szónoki tehetsége kitünő” (2399). Mint végzett I. éves, kéri rendes növendékké való felvételét és ez telje
[pag. 22.] sittetik is (725) és Budapestre küldték a központi szemináriumba. Kéri, az
utazásra szükséges költségeket előlegesen kiutalni részére (2397). Teológiai tanulmányait tehát folytatólagosan Budapesten végezte (726). Budapesti előljárói mint II.
évesről, ily információt adnak: „A diszciplina megtartásában eléggé készséges. Előljárói ﬁgyelmeztetéseit készségesen fogadta. Érintkezése müvelt és családias. Jó szónok. A vitatkozásban tüzes.” (727) Mint III. évesről: „A vitákban saját véleményéhez
erősen ragaszkodó. Készséges, müvelt, engedelmes, a tudományokat szerető” (728).
Mint IV. évesről pedig: „Bár kissé hideg papilelkületü, remény van reá, hogy tanulékony és jó hajlamainál fogva idővel jó pap válik belőle. A vitatkozásokban tüzes.
A diszciplinát nem csak maga tartotta, de mint a II. muzeum duktora, mások által
való betartatásában is találékony volt. A tudományok elsajátitásában serény munkát
végzett” (730). Indexét teológiai tanulmányairól, kivéve az I. évet, lásd 729. sz. alatt
Katonai sorozásokon már mint teológus jelent meg és az akkori törvények
szerint, mint ilyen, nem volt hadköteles, jobban mondva, csak ritka esetben sorozták
be a papokat, hiszen tábori lelkészekre nagy tömegben nem volt szükségük; igy őt is
állitólagos baloldali nyak mirigy daganattal gyengének találták (726).
A „curale” vizsgát felszentelése előtt letette (731. és 2398).
Házasságát 1877. november, 19.-én Ungváron, a katedrális templomban kötötte Balogh Irénnel, József pap és Gulovics Zsuzsanna leányával (732). Házasságuk
kihirdetése alól dispenzációt kaptak (733)
A kisebb rendeket a következő időpontokban vette fel: lectorátus 1873 III/26
(2400), subdiaconátus 1877 XI/28, diaconatus 1877 XII/3. (736). Ezekután kéri ordinációját (734.) ami meg is történik 1877, december, 9-én Pásztélyi-Kovács János
püspök által (736 és XV – 2553. sorszám). Első szt. miséjét Lakárdon végezte 1878.
I/7-én Gebé Viktor manuduktorsága mellett (735).
Parókián, mint lelkipásztor nem müködött. Müködését 1878-ban kezdte meg
az ungvári görögkatólikus kántor-tanitóképezdénél mint segédtanár (737), amely
állásra a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nevezte ki évi 315. frt. ﬁzetéssel
(2401), de csak fél évig müködött ebben a minőségében, amikor erről az állásáról
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lemondott és kérte Őrdarmára való kinevezését. Lemondását a püspökség elfogadta
(738), de Őrdarmára nem nevezték ki, hanem Bécsbe küldték tanulmányai tökéletesitésére (739). – A következő 1879. évben, amikor ugyanazt a segédtanári állást jobban dotálták, ujból kérte és ki is lett nevezve segédtanárrá (739) és ebben a
minőségben maradt meg 1892-ig. 1883-ban kinevezték a tanitóképezdei tápintézet
igazgatójává (740).
[pag. 23.] 1892-ben segédtanárból egyszerre a kántor-tanitó képezde igazgatójává nevezte ki a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, egyelőre ideiglenesen
(741.). Ideiglenessége 1896.-ig tartott, amikor véglegesitették igazgatói állásában
(742.). p.3.) Ezen állását 1918. okt. 1.-ig töltötte be, amikor a minisztérium által
nyugdíjazva lett. (743), amely alkalomból az egyházmegyei konzisztórium elismerését és háláját fejezte ki munkásságáért (744) 2745
Ezen közben azonban több állást is betöltött, igy: 1897-től a teológián a pedagógia tanára volt (745), 1902-ben a papárvaleány nevelő- és tanintézet és az ezzel
kapcsolatos polgári és elemi iskola igazgatójává nevezték ki (746), amely állását
1906-ig töltötte be, amikor lemondott, és a lemondást elfogadva a konzisztórium
elismerését és köszönetét fejezte ki, különösen azért, mert megalapitotta a tanitónőképezdét (747).
A következő egyházi kitüntetésekben részesült: 1886-ban cimzetes esperessé
lett kinevezve, 1897-ben szentszéki ülnökké nevezi ki a püspök (748). 1904-ben X.
Pius pápa pápai kamarássá nevezte ki (749). –
1918-tól, mint teljesen munkaképtelen egyházmegyeileg is nyugdijazva lett s
részére a papi nyugdij is folyósittatott (750). Teljes munkaképtelensége abban állott,
hogy a várikertbe menve elesett, bal lábát eltörte, de olyan szerencsétlenül, hogy
lábtörésénél valami ér is elpattant, amely a szemmel volt összefüggésben s bár lába
összeforradt, mindkét szemére teljesen megvakult és mint teljesen vak élt 11. évig.
Szemei nem folytak ki, látszatra teljesen épek voltak. 2745
Anyagi ügyeire vonatkozólag tudni kell, hogy valamikor dusgazdag ember
volt. A vagyon Csurgovics András és özv. Vizniczky Jánosné, Geötze Jozefa hagyatékából került birtokába. A birtok állott Ungváron a Rákóczi ut. 21. sz. emeletes
házból a tanitónőképezde és leányinternátus közvetlen szomszédságában, amely halála után a papárvaleány intézet tulajdonába került, vétel utján; a főutcai emeletes
sarokházból, amely a róm.-kat templommal szemben vol s kb. 15. lakásból állott,
6. holdas beültetett szőlőből, Szlatinán tölgyerdő, Minajon szántóföldek, Ungváron
szőlő stb. Volt külön borpincéje is Ungváron. (752, 2745). Vagyoni állapotát tükrözi
vissza a 751. sz. melléklet, amely 1912-ben egy 11.500-koronás követelésről szól.
Igaz, ő tartozott ezzel az összeggel, de maga az a tény, hogy valakinek ilyen horribilis összeget kölcsönöznek, mutatja azt, hogy volt mire kölcsönözni. A pénz vásárló
értékére vessen világot, hogy egy máskülönben jól dotált középiskolai igazgatónak
évi ﬁzetése 735.-kor. volt.
[pag. 24.] Irodalmi munkásságot is kifejtett és értékes müve az Ungváron
1894-ben megjelent „Az ungvári gör.-kath. tanitóképző 100. éve”, amelyben a legnagyobb részletességgel és okmányokkal alátámasztva irta meg ezen tanintézet történetét. – A „Görögkatholikus Szemle” főszerkesztője volt 1900–1918, tehát ala- 293 -

pitásától megszünéséig. Nyomtatásban megjelent még: „Beszéd, elmondva a Szt.
Bazil Társulat közgyülésén 1896-ban” (Ungvár, 1897), „A keresztény népnevelés
fensége” (Ungvár 1896), nem emlitve a különböző hirlapokban és folyóiratokban
megjelent cíkkeit.
Ide mellékelem ﬁának, Józsefnek „Visszaemlékezéseit”, amelyek nagyobbára
az ő házában és házatáján történtek (2403). 2745
Meghalt Ungváron 1929. május, 16-án (753), a polgári hatóság megállapitása
szerint halálának oka: atrophia nerv. opt. (1431). Eltemetve a vári temetőben, ahol
síremlékét és sírhantját is a szovjet katonák lerombolták, a földdel tették egyenlővé
(720). Halála alkalmából a „Душпастыръ”-ban, az egyházmegyei hivatalos lapjában megjelent nekrologust lásd 2402. sz. alatt.
Fényképeit lásd 1235, 1432 sz. alatt, Névjegyét pedig 754. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

7.) Kaminszky Viktorné, Balogh Irén. (1859–1895)

Született 1859, november, 12-én Ungváron, ahol apja akkor mint pap, gimnáziumi tanár volt. Anyja Gulovics Zsuzsanna (755).
Bár apja 1862-ben elkerült Ungvárról, mert parókiára ment, de ő továbbra is
Ungváron maradt és Csurgovics András mellett nőt fel, amint azt a 753. sz. melléklet
emliti.
Házasságát Ungváron 1877, november, 19-én kötötte, Kaminszky Viktorral.
Meghalt Ungváron, 1895. május, 5-én tüdőgyuladásban 36. éves korában
(756). Eltemetve a vári sírkertben (720), sírját ugyanaz a barbarizmus érte mint férjéét, azaz feldulták a szovjet kultura legnagyobb dicsőségére. Halála alkalmából a
„Kelet”-ben megjelent nekrologust és méltatást lásd 2404. sz. alatt.
Névjegyét lásd 757. sz. alatt.
[pag. 25.]

8.) bacsinai Bacsinszky Jenő Ödön. (1818–1898)

Született 1818. május, 13-án Ubrezsen (Ung vm.) (510, 283), ahol apja Mihály pap volt. Anyja Zájácz Terézia. p.4.).
1820-ban, 2. éves korában himlő ellen be lett oltva, amelyről egy oltási lajstrom tanuskodik (2405).
Elemi iskoláját Drugetházán végezte és 2-ős rendü tanuló volt (1090), de a
kimutatás nem tünteti fel, hányadik osztály tanulója.
Gimnáziumi tanulmányaira vonatkozólag nincsenek adataim, de valószinüleg
Ungváron végezte. A gimnázium VII–VIII. osztályának megfelelő ﬁlozóﬁát Egerben
végezte, ahol mint I. éves ﬁlozófus az I. félévben jeles, a II. félévben jó rendü volt
(1093) és a ﬁlozóﬁát 1836-ban fejezte be, ugy az első, mint a második szemeszterben
jó rendü volt (1094, 510, 511). Már 1835.-ben, mint végzett I. éves ﬁlozófus konkurált a teológiára, orvosilag is megvizsgáltatott (1091) de felvéve nem volt. A következő 1836. évben ujból megvizsgáltatott és amikor egészségesnek és elég erősnek
találtatott orvosilag (1092) felvétetett. Apja azonban nemcsak felvételét kéri, hanem
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azt is, hogy idősebb ﬁát, Iréneust, aki testileg gyengébb, Nagyszombatból hozassák
haza és helyette Jenő ﬁát küldjék oda (1108), de egypár héten belül kéri Jenő ﬁát is
Ungváron hagyni (1109)
Teológiai tanulmányait Ungváron kezdte az 1836/37. tanévben és az I. év I.
szemeszter tanulmányai eredményét lásd 283. sz. alatt, ahol az is megjegyeztetik,
hogy hajlamosnak látszik a melankóliára, a II. szemeszter eredményét pedig 512,
513, 514 sz. alatt, ahol megjegyzik, hogy bátyja helyett van a szemináriumban. Mint
II. éves az I. szemeszterbeli osztályzatát 1095, és a II. szem. 1096. sz. alatt lásd.
Mint II. éves szintén hajlamosnak látszott a melankóliára (1097). Az 1838/39. tanév
I. szemeszterében mint III. éves, osztályzatát lásd 206. sz. alatt; itt az is meg van
jegyezve, hogy tökéletesen társalog és prédikál magyarul, oroszul és németül. A II.
szem. előmenetelét lásd az 1098. sz. alatt. Mint IV. éves az 1839/40. tanév I. szem.
osztályzatát lásd 1100 sz. a II. szem. pedig 513/a. sz. alatt. Szertartástanból (ritus)
gyenge volt s azért elrendeltetett, hogy ordinációja előtt különös szigorral birálják
el ebből a tárgyból (1101). III. éves korában a novicius muzeum duktora volt (206,
1099) és mint IV. éves főduktor (513/a). Mint végzett teológus, mivel nem töltötte
még be az ordinációhoz szükséges kánonikus évet, kéri, hogy a püspöki irodában
irnokként alkalmazzák, amely kérése teljesitve is lett (1184).
[pag. 26.] Házasságát már a nagybőjt beálltával szándékozott megkötni s
ezért dispenzációt kérnek ugy a tiltott idő, mint a hirdetések alól, amit meg is kaptak.
(514/a). Házasságát 1842. február, 28-án Alsóhidegpatakon (Máramaros vm.) kötötte Jaromisz Apollóniával, István pap és Husznay Anna leányával, aki akkor mint
árva, bátyjánál, Bazilnál Alsóhidegpatakon tartózkodott (515) – Eredetileg Fábry
Feliciát, Maximilián kincstári ispán leányát szándékozott feleségül venni, erre a házassági szándékára engedélyt is kért a püspökségtől és meg is kapta (1102) és hogy
mindezek dacára, miért nem őt vette el, homály fedi.
Mint végzett teológus 1840-ben engedélyt kért a „curale” vizsga letételére
(1103), amely vizsgát szinjelesen le is tette (1104.) Mivel azonban csak 2. év mulva
szentelődött, a kánonkodex értelmében meg kellett ismételnie, ezt kéri (517) s ujból
szinjelesen le is tette (518.)
A szent rendek közül a lektorátust még mint II. éves teologus 1838 V/5-én
vette fel (1105). –
Ordinálódott 1842. április, 16-án Popovics Bazil püspök által (516 és XV –
1993. sorszám). Első szt. miséjét Alsóhidegpatakon sógora, Jaromisz Bazil manuduktorsága mellett végezte el (519). Primiciája után, az akkori kor szokása szerint,
hogy az ujdonszentelt is kérhetett olyan parókiát, amelyekre az idősebbek nem adtak
be kérvényt, kérte Galambost és meg is kapta (520).
Galamboson (Bereg vm.) müködött 1842–1850., eleinte mint helyettes lelkész, majd 1848-tól mint parókus (521). Ezen idő alatt a szolyvai esperesi kerület
jegyzője is volt. Esperese 1842. végével ilyen információt ad róla: „Viselkedése szerény és állásához méltó. Házaséletükben egyetértők. Minden testi fogyatkozás nélküli erős férﬁu. Becsületes erkölcsü és életü. Hivei és az uraságok becsülik és velük
egyetértésben él (1297). Majd 1848-ban: „Ugy társadalmi mint családi érintkezésében állásához méltóan viselkedik. Erős testalkatu, jó erkölcsü. Papi teendői vég- 295 -

zésében buzgó. Az esperesi kerület jegyzője” (1300). – 1845-ben a beregvármegyei
tisztujitás alkalmával, ezen vármegye táblabirájává nevezték ki (1298). 1846-ban
kéri Bustyaházát és ebben a kérvényében felsorolja mindazt, amit rövid 4. év alatt
tett parókiája feljavitása érdekében. Valóban egy emberi életre is elegendő munkát
végzett (1298/a). Bustyaházát azonban nem ő, hanem Schivulszky János kapta meg.
Galamboson mondja még el azon beszédét, amelyet a szabadságharc leverése után,
kormányrendeletre kellett elmondania minden papnak s abban a szabadságharcot
elitélni és az ausztriai uralkodó [pag. 27.] házat magasztalni kellett. Ezen beszédet a
püspökség utján irásban is be kellett terjeszteni a kormányköröknek (1303). – 1849ben beadja kérvényét Havasközre (1299), amely javadalmat meg is kapta.
Havasközön (Ung vm.) müködött 1850–1898. Ezen parókiáján akárcsak az
előbbin panasz, hívei vagy feljebbvalói részéről, nem merült fel ellene, de volt két
sulyos vád ellene a zsidók részéről. Ugy az ő, mint számos más eset is eklatáns példája annak, hogy a szabadságharc leverése után a zsidóság milyen szerepet töltött
be és mennyire hatalmaskodott minden és mindenki felett. Sulyos dolgokkal van vádolva. Az első esetben, bár a vádirat nincs meg, de a védelemből következtetni lehet
– császársértéssel van vádolva egy zsidó által. Szuronyok között vezetik Kassára, de
ártatlansága bebizonyosodik, mert elégtételt kér meghurcoltatása miatt. Felterjesztik
a királyhoz, hogy elégtételként a koronás arany érdemkereszttel diszitsék fel, amit
azonban a budai magyar királyi helytartótanács visszautasitott. Ezen ügy íratait lásd
522. sz. alatt. Ezzel a váddal illetni őt annál is könnyebb volt, mert öccse Mihály,
mint teológus, elhagyta a szemináriumot és beállott honvédnek az 1848/49. évi szabadságharcban és az eszméért életét is áldozta, mert mint a hires vörössapkások
kapitánya esett el. – A másik vád ugyancsak zsidó részről jött és abból állott, hogy az
anyakönyvi jelentésekből kihagyott bizonyos ifjakat, hogy igy kibujhassanak hadkötelezettségük alól. Ezen vád alaptalansága is bebizonyosodott (523). – Amikor
1858-ban Erzsébet királynénak kellett érkeznie, Ungvármegye részéről őt jelölték
ki a királyné elébe Kassára küldendő választmány vezetőjéül és szónokául (522).
Parókiát csak egyet kért 1854-ben, Nagyrákócot s bár esperese is pártolólag terjesztette fel, nem ő, hanem Szabó András kapta meg (524). Akciót inditott 1858-ban
aziránt, hogy Havasközön segédlelkészi (kápláni) hely szerveztessék. Ez 1862-ben
sikerült is és első káplánjává Gulovics Ágoston lett kinevezve (…). – Felterjesztést
tett 1873-ban az ungi verchovinán uralkodó éhség enyhitésére való királyi adomány
kieszközlése iránt és az epemirigy (kolera) lokalizására vonatkozólag intézkedéseket
kér a hatóságtól (1301).
Szentszéki tanácsossá neveztetett ki 1850. jan. 1. én (1302). – 1855-ben lett
kinevezve a fenyvesvölgyi kerület esperesévé (525) és ezt a hivatalát egész haláláig
töltötte be. A püspök 1869-ben felterjeszti a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba címzetes kanonokká való kinevezés végett (1304), ami 1870.-ben meg is történik (2406). – Az 1893–1895. időközre az egyházmegyei alapitványokat ellenőrző
bizottság elnökévé nevezte ki a püspök (527)
[pag. 28.] Az egyházmegyei alapkezelőség 1862. évi kimutatása szerint tartozott 126. osztrák értékü forinttal, amely összegből 21. frt-al, mint megajánlást a
konviktusra és 105. frt-al valamiféle „Ortutay féle depositum fejében” (1264)
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Mint kerületi esperes, magáról információt nem adhatott, csak személyi adatait sorolta fel 1876. és 1878-ban, ahol 12. gyermekének nevét, korát, állapotát stb.
is felsorolja (528, 2407).
Micsoda lélekjelenlétre vall az, hogy halálos ágyán kéri a püspök apostoli
áldását, amit táviratilag meg is küldtek neki (526).
Meghalt Havasközön 1898. szeptember, 27-én (529). Halála alkalmából a „Листокъ”-van és a „Kelet”-ben megjelent nekrológust lásd 2408. sz. és a
„Мѣсяцосовъ”-ban megjelent méltatást lásd LXVIII. sz. alatt.
Fényképe XIX. sz., gyönyörü kézirása 1298. sz., aláirása és az általa használt
kétféle pecsét lenyomata 1306. sz. alatt található.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

9. Bacsinszky Jenőné,
Jaromisz Apollónia (1825–1911)

Született 1825-ben (588) Hajasdon (Ung vm.), ahol apja István pap volt.
Anyja Husznay Anna.
Házasságát 1842 II/28-án, Alsóhidegpatakon kötötte Bacsinszky Jenő pályavégzett papnövendékkel (515).
Megözvegyedett 1898 IX/28. Mint özvegy egy évig Havasközön a parókián
volt. Enyhéve letelte után is Havasközön maradt ﬁa Tódor mellett, aki apja halála
után annak örökében maradt. Mint özvegy, az egyházmegyei alapkezelőségtől évi
240-kor. nyugdíjat kapott (530)
Meghalt Havasközön 1911. január, 15-én, 55. élő unokát és 67. élő szépunokát
hagyva maga után. Halála alkalmából a „Наука”-ban megjelent nekrológust lásd
2409. sz. alatt.
Fényképét lásd XX. sz. alatt.
[pag. 29.]

10.) Firczák János. (1830–1878)

Született 1830. március, 20-án Nagycsongován (Ugocsa vm.), ahol apja Péter
pap volt. Anyja Papp Anna
Gimnáziumi tanulmányait Máramarosszigeten a kir. kat. (piarista) gimnáziumban az 1842/43. tanévben kezdte el, amikor I. osztályos volt (1433). A II. osztályt
Szatmáron a kir. kat. (jezsuita) gimnáziumban végezte az 1843/44. tanévben és 2-ik
volt az eminensek között. Bátyja Bazil kéri a püspököt, hogy mint árvát vegye fel
az ungvári papﬁárva intézetbe (1434). Ugy látszik, ezen kérése, csak egy év mulva
teljesedik, mert az 1844/45. tanévben sehol nem szerepel. Nem ismételhetett, hiszen
eminens volt. Ugy látszik anyagi okok miatt kellett pauzálnia. A következő 1845/46.
tanévben már mint a papárvaﬁ intézet növendéke Ungváron végzi a III. osztályt. Az
első félévben erős eminens s előljárói ezt irják róla: „Tevékeny, munkás, mindég
valamit csináló ifju. Számtan és történelemben gyenge. A rutén olvasást és egyházi
éneket maga is gyakorolja és másokkal is foglalkozni szokott (1435); a II. félévben
majdnem ugyanaz (1436). – A IV. osztályt az 1846/47. tanévben végezte s mindkét
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félévben eminens és megjegyzik előljárói, hogy „az egyházi énekkel szenvedélyesen
szeret foglalkozni (1437, 1438). Az V. osztályt az 1847/48. tanévben ugy az I. mint
II. félévben eminensen végezte (1439, 1440). A VI. osztályt az 1848/49. tanévben
ujból eminensen végezte mindkét félévben, az intézet duktora volt (1441, 1442) és
előljárói melegen ajánlják a kisszemináriumba való felvételét (1442). – 1849-ben
kérte felvételét a kisszemináriumba (1443), fel is vették és az egyházmegye költségén végezte a ﬁlozóﬁai tanfolyamot, amely megfelelt a gimnázium VII-VIII. osztályának. A ﬁlozóﬁát Szatmáron végezte, az I. évet az 1849/50. tanévben, a II. évet
ugyanott az 1850/51. tanévben. Előmenetelét a II. évről lásd 1444. sz. alatt.
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Az első évet az 1851/52 tanévben,
mily eredménnyel, lásd 1445 sz. alatt. A II. év tanulmányi eredményeit az 1446,
1447 sz, a III. év klassziﬁkációit 1448, 620 és végül a IV. év jegyeit az 1854/55 tanévben az 1449 sz. alatt közlöm. A „curálé” vizsgát 1855-ben tette le (621) és érthetetlen, miért kellett ezen vizsgáját megismételnie és pedig már felszentelése után (624).
Házasságát 1856-ban Alsószeliscsén (Máramaros vm.) kötötte Pulszky Jusztiniával, János pap és Berlányi Mária leányával
Felszentelése előtt beterjeszti az apósa által adott eltartási bizonylatot. Abban
az időben oly nagy volt a tultermelés papokban, hogy [pag. 30.] a püspök képtelen
volt az összes végzetteket elhelyezni s igy csak abban az esetben volt hajlandó ordinálni, ha valaki a hozzátartozók közül kötelezte magát az ujdonszenteltet és családját
eltartani pár évig, amig parókiát tud adni neki. A kisebb rendeket a következő időben vette fel: lektorátus 1851 XII/14, subdiákonátus 1856 III/16., diákonátust 1856
III/22. (624). 55
Ordinálódott 1856. április, 13. Popovics Bazil püspök által (622 és XV –
2303. sorszám)
Első szt. miséjét Alsószeliscsén végezte, Zombory György huszti parókus és ker.
esperes manuduktorsága mellett, bár ő Seregelyi József husztközi parókust kérte fel erre
(623). A próbahetet az ungvári katedrális templomban 1856-ban elvégezte (1451).
Felszentelése után két évig, tehát 1856–1858. apósa tartotta el. Ezen idő alatt
1856-ban kéri Medencét, de kérvényével lekésett, mert már be volt töltve (625).
1857-ben kéri, hogy Beregszentmiklóst, ha egy hónapig is, de adminisztrálhassa, de
erről is lekésett (626). Kéri még Dávidfalvát (627), de nem ő, hanem Laurisin kapta
meg. Ezen évben kéri Szánfalvát is (628), de ezt is más, Homicskó András kapta
meg. 1858-ban kéri Alsókálinfalvát és azt meg is kapta (629).
Alsókálinfalván (Máramaros vm.) müködött 1858–1878., azaz haláláig. 1869ben Cserhalom parókiáját kérte (630) de Nizsalovszky János kapta meg. 1871-ben
már nem is ő, hanem esperese, Medveczky Péter kért részére parókiát s a lehető legjobb információt adta róla. Erre a kérvényre a püspök elrendelte, hogy Beregkövesd,
Felsőkaraszló, Kövesliget, Irhóc és Oroszkomoró betöltésénél ﬁgyelembe veendő
(631), de ezen parókiák egyike sem lett az övé, hanem sorrendben ezek kapták meg:
Dudinszky Imre, Gerevics Antal, Riskó Mihály, Tabakovics Mihály és Kacsanóvszky András. – A papözvegyek és árvák alapjába ﬁzetendő összeget 1870-ben leróta s
igy annak további ﬁzetése alól felmentették (2411).
55

Az eredeti szövegben elírás található: a lektorátus felvételének évszáma 1851, a diakonátusé 1856).
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Meghalt Alsókálinfalván 1878. február, 25. vizkórban (632.)
Halála után, az enyhévre kirendelt Vaszkó János lelkészt, több hanyagsággal
vádolták meg, többet között, hogy az anyakönyveket nem vezette. A vizsgálatnál
kitünt, hogy az anyakönyvek már több év óta nem voltak vezetve (2410)
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 31.]

11.) Firczák Jánosné, Pulszky Jusztinia. (1838–1874)

Született 1838, november, 7-én Alsószeliscsén (Máramaros vm.), ahol apja
János pap volt, anyja Berlányi Mária. Három keresztneve volt: Jusztinia, Ernesztina,
Terentina (Tinka).
Házasságát 1856-ban Alsószeliscsén kötötte Firczák János pályavégzett papnövendékkel
Meghalt Alsókálinfalván (Máramaros vm.) 1874. nyarán, szívszélhüdésben.
Kövér testalkatú volt.

12.) szulimai Kaminszky József. (1817–1887)

Született 1817. augusztus, 1. Laskon (Zempl. vm.), ahol apja Mihály pap volt.
Anyja Danilovics Borbála (78). Bérmaneve Illés volt (1186).
Elemi és gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de a ﬁlozóﬁai tanfolyamot Kassán végezte és az 1834/35. tanévben fejezte be kettes eredménnyel (79).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte. Mint I. éves, hogy ugy mondjam,
magán uton végezte a teológiát, mert egyházmegyénkivüliként szerepel (proprialista) és ezt az évet jó eredménnyel végezte el (1131). Mint végzett I. éves 1836-ban
konkurált (1094), de nem lett felvéve, mert továbbra is mint propriálista szerepel.
Az 1836/37. tanévben mint II. éves, tanulmányi eredményét lásd 514. sz. alatt. Mint
végzett II. éves ujból konkurált (1181 és 1182), de ujból nem lett felvéve s továbbra
is propriálista volt (1095), bár már mások is (Danilovics Antal) kérték a püspököt,
felvétele érdekében (1193), és mint III. éves az I. szemesztert jó eredménnyel (1095),
s a II. szem. szintén jó eredménnyel (1096) végezte el. Az 1838/39. tanévben volt
IV. éves, már mint munkácsegyházmegyei teológus, mert mint végzett III. éves kérte
felvételét a szemináriumba, mert apja anyagilag tovább nem birja tanittatását (684),
tehát a három évet saját költségén végezte. Ezen évet kettes eredménnyel végezte
el (206) és információja szerint: „komoly, ájtatós, testileg erős, viselkedése férﬁas,
dicséretes erkölcsü (205).
[pag. 32.] Mint végzett teológus, mivel nem volt meg az ordinációhoz szükséges kánonikus kora, kéri alkalmaztatását mint irnok a püspöki irodában, de rossz
irására való tekintettel ezen kérését, az akta indorzája szerint elutasitották (1183),
de egy másik aktából az tünik ki, hogy 1840 VIII/1-ig írnok volt, amikor visszatért
szüleihez (1184). Ordinációja előtt, 1840, decemberében letette a curale vizsgát jó
eredménnyel (1104).
Házasságát Ungváron a katedrális templomban kötötte 1841. február 9.-én
Danilovics Amáliával, János pap és Paulovics Anna leányával (685).
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A kisebb rendek közül a lectorátust 1838 X/13-án vette fel (686) és 1841-ben
kéri ordinációját (1185).
Ordinálódott 1841. április, 8.-án Popovics Bazil püspök által (XV – 1978.
sorszám). Primiciáját apja parókiáján Sárosrőcsén végezte (1187) A próbahetet kérvényezés folytán nem egy teljes hétig és a ceholnyai templomban végezte el (687),
és a többinek elengedését kérte, amit meg is kapott (1188).
Őrdarmán (Ung vm.) müködött 1841–1858. és erre a parókiájára ugy lett kinevezve, hogy az őrdarmai hívek, közvetlenül ordinációja után papot kértek a püspöktől „mert máskülönben a földek sem lesznek bevetve” (688) s ez a körülmény
vezetett az ő ide való kinevezéséhez. Közben curale vizsgáját is leteszi, amire fel
jurisdictiót kap a gyóntatásra (689). Itt müködésének mindjárt kezdetén, 1841-ben,
parókiájának gyenge jövedelmezésére hívatkozva, kéri, hogy Minaj adminisztrálását
is bizzák reá (690). 1843-ban kéri Nagygereblyést (691), de Bányai Mihály kapta
meg. 1844-ben beadta kérvényét Árokra, de mivel a parókia nem volt üresedésben,
kérvénye tárgytalanná vált (692). Ugyanazon 1844. évben a beregrákosi javadalomra adta be kérvényét (1452), ez azonban nem ürült meg, mert Bacsinszky Miklós
lemondott Ignécre való kinevezéséről és továbbra is Beregrákoson maradt. 1845-ben
Nagylázt vagy Sárközujlakot pályázta meg (1453), azonban eredménytelenül, mert
Nagyláz ideiglenesen Holovácskó Jánossal, Sárközujlak pedig Zékány Miklóssal
lett betöltve.1846-ban pedig Márkcsemernyét kéri, kérvénye azonban elkésve érkezett, de a püspök pótlólag felterjeszti a kegyurhoz (1454), aki azonban Paulovics
Sándornak adta prezentát s igy ő is lett oda kinevezve. 1846-an még Magyarkomjátot is kérte (1455 és 343), most sincs azonban szerencséje, mert Balugyánszky József
kapta meg. Majd amikor 1847-ben Nagyláz végleges betöltésére került sor, megint
csak más, Balogh Mihály kapta azt meg, bár a püspöki indorza szerint Danilovics
Józsefnek kellett azt megkapnia (1378). 1846-ban egy alapitványból kifolyólag tett
lépéseket ellene a püspökség, t.i. egy 300. váltóforintos alapitványt nyug [pag. 33.]
ta ellenében felvett és most a püspökség érdeklődik, milyen célra lett forditva ezen
összeg (1456). 1846-ban megismételte azona kérvényét, hogy Minaj kongruáját is
kaphassa, mert Őrdarma jövedelme oly kicsi, hogy abból megélni lehetetlen (693).
1846-ban Kelent kérte (694) de Kacsanovszky András kapta meg. – 1850-ben Felsőpásztélyra pályázott (695), de Demjanovics Sándor kapta meg ideiglenesen és 1852ben véglegesen Schivulszky Illés (433). 1851-ben özv. Bodnárné tett feljelentést
ellene a püspökséghez abban az értelemben, hogy ﬁa és leánya szolgált nála és a
kialkudott bért nem ﬁzette meg. Jelentésében azt irja, hogy az üggyel már a polgári
biróság is foglalkozott, amely megállapitotta, hogy még többett is ﬁzetett, mint járt
volna nekik (1458). 1852-ben két hive jelenti fel, mert párbér fejében az eddiginek dupláját kéri tőlük. A püspökség a régi szokáshoz való ragaszkodásra utasitja
(1459) 1852-ben a radvánci javadalomra adja be kérvényét (1460), oda azonban
ideiglenesen Mikita József, majd véglegesen Ujhelyi Ignác lett kinevezve. 1853-ban
feljelentik, hogy egyik hívét, aki már három napja holtan fekszik, csak 25. arany
leﬁzetése ellenében hajlandó eltemetni; a püspök elrendeli azonnali eltemettetését
(696). 1855-ben hivei jelentik fel, de milyen vádak voltak ellene, a feljelentés iratának hiányában, meg nem állapitható (697). 1855-ben Ignécet kérte (698), de Da- 300 -

nilovics József kapta meg. 1855-ben a bozosi molnárok jelentették fel, hogy tőlük
ágybért követel (699). – 1855-ben egy temetési stóla miatt vannak kellemetlenségei,
de kitünik, hogy nem ő a követelő, hanem a lakárdi kántor, aki egyik hivét, távollétében eltemette (700). 1856-ban az altarisztikumhoz szükséges buza megadásáról
történik intézkedés a püspökség részéről (701). 1856-ban a kassai helytartótanács
tett ellene feljelentést, róm.-katólikus ünnep meggyalázása miatt, ami természetesen
nem bizonyosodott be (702). 1857-ben kérte Ungdarócot (703), de Boksay János
kapta meg. Ezen parókiáján esperese ilyen jellemzéseket adott róla: 1841-ben „egy
gyermek apja, papi ténykedéseit jól végzi, hiveihez való viszonya jó” (1189), majd
1847-ben: „jó testi erőben van és jó erkölcsü. Buzgó pap. Hiveihez való viszonya”
(1457). 1858-ban kérte Lakárdot és végre annyi kérés után ezen kérését teljesitették
és kinevezték Lakárdra (704). Lakárdra való kinevezése után vizsgálatot kért maga
ellen, t.i. volt hívei rágalmazták és követelésekkel léptek fel ellene. Milyen természetü ügyről van szó, nem emlittetik, de a püspökség is megjegyzi, habár feljelentés
ellene nem történt, a kért vizsgálatot megejtik (1461).
Lakárdon (Ung vm.) müködött 1858–1887. Müködését azzal kezdi, hogy a
polgári hatóság nehézségeket gördit kongruája folyósitása elé, amelyet a püspökség
intézett el (705); azonkivül elődjével, Boksay Jánossal az osztozkodás miatt vannak
félreértései (706.). Ezután következik a feljelentések és kellemetlenségek özöne. Igy
1859-ben két híve jelenti, [pag. 34.] hogy több párbért követel tőlük, mint amenynyit eddig ﬁzettek. Ő arra hivatkozik, hogy a párbérösszeírást elődjétől, Boksaytól
kapta s vele ezen osztozkodnia is kell még. A püspökség utasitja, hogy a tényállást
arra vonatkozólag, mennyit ﬁzettek eddig, ne az elődtől, hanem más forrásból állapitsa meg (1462). Majd 1862-ben egy nem annyira hivatali, mint inkább személyi ügye volt kántorával, Roskovics Mihállyal, amelybe a pap és kántoron kívül a
papné, kántorné, községi biró és hívek is bele vannak keverve. Az ügy kimenetele
ismeretlen, mert az összes íratok nincsenek kezeim között (1463). p.5.). – 1868-ban
kurátora jelentette fel, 15. vádat emelve ellene, részben az egyházi pénzekkel való
manipulációit, részben a stóla körüli vádakat emelve ellene. Ezen vádak alól napnál
fényesebben tisztázta magát (707). 1869-ben hívei egy része a biró felbujtatására
megtagadta fájának befuvarozását, amelyre jogorvoslatot kért a püspöktől (708).
Ugyanazon évben híveinek egy tekintélyes csoportja jelentette fel, halottak el nem
temetése, templomból való kivezettetés miatt, „felesége pedig maga jár házról házra
az rokovinát szedve” és könyörtelenül szedi el még a pászkára meghagyott buzát is
(2415). – 1871-ben kántora tesz feljelentést ellene, erőszakoskodás, testi sértés miatt
és hogy a templomból kikergette, meghalt gyermekének tiszteletére megtiltotta a
harangozást stb. (2416). – 1872-ben a községi előljárók (biró, hütösök) jelentették
fel, de nem a püspökséghez, hanem egyenesen a Minisztériumba. A vádak sulyosak, mert a stóla és párbér zsarolási ügyeken kivül okirathamisitást is hoznak fel, a
község lakói között az egyenetlenség és ellenségeskedés szitásával is vádolják sőt
szerelmi viszony fenntartásával is. A szentszéki ügyész is azt véleményezi, hogy
biróság elé kell állitani (2417). Mi lett az ügy fejleménye, a további iratok hiányában
ismeretlen. – 1881-ben a törvényszék tiltott nősülésbeni bünrészesség miatt vezetett be ellene eljárást (709). 1883-ban Bodnár Jánosné, Bandi Mária jelentette fel,
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hogy ﬁának megtagadta a házasságkötést, amire azonban, amint kitünt, meg volt az
alapos oka (710). – 1885-ben Sztadnyár János híve jelentette fel, hogy leányát nem
akarja megesketni. Kitünt, hogy a leányka kiskoru s igy nem eskethető (711). – Ezután következik egy hosszu és sulyos ügye, amely 1881-től 1886-ig huzódik. Hive
Bodnár Zsuzsanna többek között azzal is vádolja, hogy erőszakot követett el ellene
(712). Ezen parókiájáról csak egy alkalommal kért más parókiát, még pedig 1866ban Nagylucskát (713), amelyet azonban Boksay Mihály kapott meg. Ezen parókiáján mint esperes, információt magáról nem adhatott, csak személyi adatait közli, igy
1859-ben „5. gyermeke van: Bertalan, Amália, Emma, Elek, Jenő (1190). – 1859ben a bezői kerület esperese lett, amely hivatalát haláláig, 1887-ig töltött be (714).
[pag. 35.] Anyagi természetü ügyeihez tartozik, hogy 1853-ban kölcsönt
kért az egyházmegyei alapkezelőségtől 800. váltóforintot. A pénzért Őrdarmán egy
8. köblös földet szándékozott venni. Nem találom nyomát, megkapta e a kölcsönt
(1464). Egy 1862-ben összeállitott kimutatás szerint az alapkezelőségnél 161. osztrák értékü forint adóssága volt, még pedig 21. frt. mint ajánlat a konviktusra, 21.
frt. felvett kölcsön kamatja és 119. frt maradék a váltóra felvett 315. forintból (…)
– 1863-ban megvette feleségétől és sógornőjétől Melániától (Matuska Jánosné) az
ungvári 565. sz. házat és az alapkezelőség által erre a házra bekebelezett 450. frt.
terhet kéri „még valami időre” nála meghagyni (2413) – 1866-ban az alapkezelőség
peresiteni akarja az adósságait, ő még kéri 3. évre meghagyni nála a tőkét, mert „ősi
orosz birtokot igyekeztem megtartani magamnak, mely birtok 81. évtől Danilovics
család birtokában áll, és evel ugy hiszem orosz nemzetnek gyalázatot nem hoztam.”
Az alapkezelőség azonban erélyesen követeli a per folytatását, mert megrögzött nem
ﬁzető, mindég csak igér, de nem ﬁzet (2414).
Meghalt Lakárdon 1887. január, 31.-én 70. éves korában (715).
Fényképét lásd 1233. sz. alatt. Az általa használt pecsét lenyomatát pedig 701.
és 1461. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

13.) Kaminszky Józsefné,
Danilovics Amália. (1821–1889)

Született 1821. január, 25-én Nagymihályon (Zemplén vm.), ahol apja János
pap volt. Anyja Paulovics Anna (716). Három keresztneve volt, Amália, Szeráﬁna és
Eleonóra (716).
Elemi iskoláit Ungváron kellett végeznie, valószinü azonban, hogy csak privátim, mert abban az időben a leányok nyilvános iskolába csak nagyon kivételes
esetben jártak. Ezt bizonyitja a 717. sz. melléklet, amely egy bizonylat arról, hogy
Blaskó Mihály, a gimnázium „curatora” 1828-ban (tehát 7. éves korában) tanitotta
magyarul és németül írni, olvasni.
Házasságát Ungváron 1841. február, 9-én kötötte Kaminszky József pályavégzett papnövendékkel (685).
1843-ban, amikor édesanyja csőd alá került, apja vagyonát kéri kivenni a
csődtömeg alól. Ama ellevetésre, hogy anyja az ő neveltetése és férjhezadása miatt
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adósodott el, azzal replikázik, hogy „mi az édes Anyánknak csak létünket köszönhetjük. Neveltetésünket, tartásunkat, ruháztatásunkat, én pedig Amália kikészitésemet
és férjhez adásomat is csak a [pag. 36.] Nagy Anyánknak Tirpák Anna Asszonynak
köszönjük … aki gyermekségünktől fogva mindég tartott, Iskolába jártatott, asszonyi
munkákra tanittatott és felneveltetvén férjhez is adott… Az édes Anyánk néhai édes
Atyánkat elhagyván, vele nem lakott.” (2432). – Egy, 1846-ban a püspökséghez küldött beadványából gyermekkorára vonatkozólag megtudjuk, hogy „engem idősebbet
Amáliát, kit 6. éves gyermeki koromba boldogult Apám Nagy Anyámnak Tirpák Annának által adott ezen szavakkal: „a mi nékem legkedvesebb azt Asszonyanyámnak
adom nevelye teczése szerint mint sajátját” és igy engem az én Nagy Annyám nevelt,
tartott, ruházott… 1841 II/9-én férjhez mentem minden költségeket Nagy Annyám
tetreám amit kaptam. Nagy Annyámé mind volt.” Ebben a beadványban máskülönben édes anyjának egy 300 ezüst forintos kölcsöne után ﬁzetendő kamat mikénti
ﬁzetéséről van szó (1465). Valószinüleg azonban valami megegyezés jöhetett létre,
mert az egyházmegyei alapkezelőség egy kimutatása szerint Danilovics Amália és
Melánia (Kaminszkyné, Matuskáné) egy 1846, január 31.-ki kötelezvény alapján
1015. forint tőkével tartoztak (1466)
Megözvegyedett 1887. január, 31.-én. Mint özvegy a szokásos enyhévet Lakárdon a parókián töltötte, amelynek lejárta után 1888-ban 120. frt. évi nyugdij lett részére
folyósitva (718) – Az enyhév letelte után Ungváron tartózkodott, de pontosan meg nem
állapitható, melyik gyermeke mellett, mert három gyermeke akkor Ungváron lakott.
Meghalt Ungváron 1889. május, 14-én vizkórban (719), és a vári temetőben
lett eltemetve, ahol síremléke is volt (720), de csak volt, mert barbár bolseviki kezek
lerombolták 1944-ben. Halála alkalmából a „Листокь”-ban megjelent nekrológust
lásd 2412. sz. alatt.

14.) balkányi és enderédi Balogh József. (1833–1876)

Született 1833. április 1.-én (875) Dámócon (Zemplén vm.) nagyapjánál Kovács Jánosnál, aki ott pap volt. Apja Miklós pap volt, anyja Kovács Konstancia.
Az elemi iskola I. osztályát Ungváron a gör.-kat. elemi iskolában végezte az
1841/42. tanévben (1127 és 1467) s a II. osztályt szintén Ungváron az 1842/43. tanévben (1468).
Gimnáziumi tanulmányait, valamint a ﬁlozóﬁai tanfolyamot is, ismeretlen helyen végezte el.
[pag. 37.] Teológiai tanulmányait Ungváron végezte s kezdte az 1853/54. tanévben mint extraneista. Ezen I. év tanulmányi eredményeit lásd 1448. sz. alatt. Mint I.
éves már felvétetett az egyházmegye kötelékébe az 1854/55. tanévre, de bizonyos öszszeget kellett ﬁzetnie eltartásáért (1471). Tanulmányait ezen évben eminensen végezte
(1449), bár egy másik helyen, az eminensek között szertartástanból primája van (1469).
Mint II. éves kérvényezi, hogy a teológián tanulótársainak a német nyelvet adhassa elő
(1471). Egy más helyről tudjuk, hogy ezen kérése teljesedett is, sőt éppen ezért lett felvéve az egyházmegye kötelékébe és a szemináriumba bizonyos csekély összeg ﬁzetése
mellett (1471). A német nyelv kötelező tanitása a teológián valószinüleg a polgári hatóság részéről lett elrendelve, mert már az 1854/55. tanévtől kezdve a kimutatásokban
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mint kötelező tantárgy szerepel (1469, 1472). III. éves volt az 1855/56. tanévben, amikor szintén eminens volt, csak szertartástanból volt prima (1472). Itt van feljegyezve
róla, hogy a német nyelv tanára volt. – IV. éves az 1856/57 tanévben; a német nyelv
tanára volt és beszélt ruténül, magyarul, németül és latinul (1473). Megjegyzem, hogy
akkor a latin nyelv tudása alatt valami rendkivüli tökéletességet érthettek, mert a 69.
teológus közül csupán 7-nél van bejegyezve a latin nyelv tudása (1473).
Házasságát 1857. november, 11-én Vécsén (Zemplén vm.) kötötte Gulovics
Zsuzsannával, György pap és Molnár Terézia leányával (885).
A kisebb rendek közül a diákonátust 1857 XII/3. vette fel (1474)
Ordinálódott 1857. december, 13.-án Popovics Bazil püspök által (XV – 2329.
sorszám). Felszentelése a püspöki kápolnában történt (1475). Még ugyanazon napon
letette az u.n. curálét és kéri ennek alapján a szentgyónás meghallgatásához szükséges jurisdictiót, amit meg is kapott (1476). Ezt megelőzőleg apósa, Gulovics György
a megkivánt kötelezvényt adja magáról, hogy 3. évig ugy őt mint családját eltartja és
részére javadalmat kérni nem fog (1316). Első szentmiséjét Vécsén végezte apósa,
Gulovics György manuductorsága mellett (876).
Ungváron gimnáziumi tanár volt 1858–1862. Itt olyan nyomoruságos ﬁzetése
volt, hogy 1859-ben a püspöktől pénzbeli segélyt kért (877). Közben 1860-tól a tanitóképezde hittanárává lett kinevezve (878), amely állásáról 1861-ben lemondott és
jelezte, hogy a gimnáziumi tanárságról is lemondani szándékozik (879). Ekkor adta
be kérvényét a görbeszegi javadalomra és a püspök az ezen javadalom patrónusához,
gróf Vandernath Vilmoshoz a második helyen terjesztette elő (1477), azt azonban az
első helyen felterjesztett Gebé János kapta meg. – A tanárságott azért hagyta el, mert
nagyapósa, Molnár András bacskói pap megigérte neki, hogy kijárja a püspöknél az
utódlási jogot és a prezentát is megszerzi a patrónustól, báró Fischer Lajostól. Ez mind
meg is történt és hogy ezen ügyből kifolyó [pag. 38.] lag milyen perpatvar, veszekedés
sőt gyülölködés keletkezett három generáció között (nagyapa, leánya és unokája, Molnár András, Gulovics Györgyné és Balogh Józsefné) részletesen lásd a 883. sz. íratban.
Bacskón (Zemplén vm.) müködött 1862–1867. Végleges kinevezése Bacskóra még ugyanazon 1862. évben történt, amikor a püspökség első helyen terjeszti fel
báró Fisher Lajoshoz a prezenta megadása végett, amit meg is kapott és igy a püspök
által véglegesen kineveztetett Bacskóra (1320) Bacskón nagyapósával, Molnár Andrással a jövedelem megosztása tekintetében egyenetlenségei vannak, amelyet a püspök nagyapósa javára döntött el (1319). Anyagi helyzete oly nyomasztó volt, hogy
100. osztrák értékü forint kölcsönt kért az egyházmegyei alapkezelőségtől, amelyet
ha megtagadnának – amint írja – zsidó hitelezői feltétenül birói kézbe adnák (1478).
– 1866-ban a Helytartótanács 100. osztr. ért. frt. segélyben részesitette (2418). –
1867-ben a patrónusok Boroszlay József és Dercsényi Kálmán prezentájával kérte
Rákócot, amelyet meg is kapott (880).
Rákócon (Zemplén vm.) müködött 1867–1876, azaz haláláig. 1873-ban idült
gégehurutja miatt káplánt kért kigyógyulásáig (881.), ami teljesittetik is és Papp Viktor szerzetes egész haláláig káplánoskodott mellett és halála után a parókia adminisztrátora lett (882.)
Meghalt Rákócon (Zemplén vm.) 1876. április, 25-én gégesorvadásban (884 és 2421).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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15.) Balogh Józsefné, Gulovics Zsuzsanna. (1840–1921)

Született 1840. január, 26-án Vécsén (Zemplén vm.), ahol apja György pap
volt. Anyja Molnár Terézia. (886)
Házasságát 1857. november, 11-én Vécsén kötötte Balogh József pályavégzett papnövendékkel (885).
Megözvegyedett 1876. április, 25-én. Mint özvegy az enyhévet Rákócon, a
parókián töltötte, amely idő alatt a parókiát Papp Viktor szerzetes, majd Sztareczky
Miklós adminisztrálta. Az utóbbi helyett kérte az ujdonszentelt Novák Jánost kinevezni adminisztrátornak, ami meg is történt (887). 1877-ben lefoglalták 4. tehenét, az
egyháznak a vizszabályozásból eredő hátrálékos tartozása fejében, aminek rendezése
nehezen és sok utánjárás után sikerült is (888). Az enyhév letelte után [pag. 39.] kérte
az enyhév meghosszabittatását (889), ismeretlen azonban, milyen eredménnyel. 1877ben Ilka nevü leányának a papárvaleány intézetbe minden ﬁzetés nélkül bevenni kérte
(2419). Milyen eredménnyel járt ezen kérelme, ismeretlen. 1878-ban férje utódjával,
Kallók Pállal voltak félreértései a földhozam megosztása miatt (2420).
Élete legnagyobb részét Rákócon élte le, ahol leánya postamesternő volt.
Meghalt Rákócon (Zemplén vm.) 1921. január, 10.-én 81. éves korában (890).
Fényképét lásd II. sz. alatt.

16.) bacsinai Bacsinszky Mihály. (1777–1847)

Született 1777-ben Rafajócon (Zemplén vm.), ahol apja János káplán volt.
Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait Ungváron a jezsuitáknál végezte, ahol az 1790/91.
tanévben mint I. osztályos az osztály első tanulója volt (1907). Mint II. osztályos az
1791/92. tanévben az osztály harmadik tanulója (477 és 1907), mint III. osztályos az
1792/93. tanévben az osztály negyedik eminense (478 és 1907), mint IV. osztályos
az 1793/94. tanévben a jórendüek közül az első (479 és 1907), mint V. osztályos az
1794/95. tanévben a jórendüek közül a második (480, 481 és 482). A gimnázium
VII-VIII osztályának megfelelő két éves ﬁlozóﬁai tanfolyamot Kassán végezte el
mint eminens tanuló (483).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte, ahol az 1800/01. tanévben volt III.
éves, amely éven elért tanulmányai eredményeit lásd 387. sz. alatt.
Házasságát Ungváron a katedrális templomban kötötte 1802. február 18.-án
Zájacz Teréziával, Péter és Bacsinszky ? leányával (476).
Ordinálódott 1802. április 17-én Bacsinszky András püspök által (XV – 846.
sorszám)
Felszentelése után eredetileg Szalókra jelölték (484), de ez meg lett változtatva, mert 1802-ben Solymoson volt apja mellett mint káplán. Ezen év szeptemberében a püspök gróf Sztáray Kristófnak, mint patrónusnak ajánlja, hogy a prezentát
Ubrezsre adja neki s igy ezen napon ki is nevezte Ubrezsre. Később 1866-ban az
ungi alispán, nem tudom milyen célból, kérte a püspökségtől ezen prezenta vagy
kisérő irata másolatát (2424). – [pag. 40.] Ubrezsen (Ung vm.) müködött 1802–
1823. Aláírja 1802-ben a minden paptól megkivánt reverzálist, hogy semmifél titkos
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társulatnak nem tagja (485). Ezen parókiáján esperese ilyen információkat ad róla:
1804-ben: „Házasélete jó, testileg fris, erkölcsileg ajánlásra méltó. Papi hivatalát
elégségesen látja el. Ugy a hivek, mint a földesúr által kedvelt (133). 1805-ben (158)
és 1806-ban (163) nagyjában ugyanaz. 1811-ben: „Érintkezése a külvilággal és a háziakkal elég müvelt, családi élete békés. Testileg szilárd, erkölcsileg elég jó. Hiveivel és a földesurral jó a viszonya” (164). 1815-ben személyi adatain kívül egyéb róla
nincsen írva (165), ugy látszik az esperes, Ruszinkovics Mihály, mint sógora nem
akart róla információt adni. Hasonló az eset 1820-ban (166) és 1822-ben is (356).
– Ezen parókiáján több fejlelentés volt ellene. 1809-ben Pongrácz János feljelentette, hogy a szobránci fürdőben bizonyos nemesek társaságában mulatva a házasság
szentségét profanizálta (486). 1810-ben apósa, Zájácz Péter jelentette fel, hogy parókiáját hetekre elhagyta, az utrenyét és vecsernyét nem végzi. A gyermekeket hittanra
nem tanitja, apósához és anyósához goromba, néha 200–300 Rﬂ. eliszik, a kántornál
ül állandóan, aki ivótársa, éjfélkor és hajnalban jön haza. A kivizsgálásnál azonban
kitünt, hogy a vádak fel vannak nagyitva (487). 1815-ben ujból Pongrácz János tett
ellene feljelentést valami káposzta ügyben, ahol részegeskedését is felemliti (488).
1817-ben Friedmann Léba korcsmáros jelentette, hogy korcsmai adósságát nem hajlandó ﬁzetni (489). 1818-ban Babinszky József kincstári ügyvéd ugyancsak valami
adósság ﬁzetésének megtagadása miatt jelentette fel (490). – 1818-ban volt komenciós szolgája Minik Timkó jelentette fel, hogy komenciójának csak egy részét adta ki
és a hátralevőt nem hajlandó ﬁzetni (1479). 1820-ban a patrónus, gróf Sztáray Kristóf jelentette, hogy botrányos családi élete, valamint részegeskedése, és erkölcstelen
élete miatt a hivők és a parókia teljesen elmaradottak (491). 1822-ben az ügyek már
oda fejlődtek, hogy esperes és sógora is kéri a püspököt, csináljon már vele valamit,
mert teljesen elzüllött (492). 1823-ban meghibbant s felesége kéri a püspökséget,
hogy legalább nyugdijat folyósitsanak részére (493), amely kérését teljesitették is és
1823 III/12-ével a püspökség nyugdijazta (494). Parókiája betöltésénél olyan személyt ajánlanak utódjául, aki az általa ugy anyagilag mint erkölcsileg elzüllesztett
parókiát rendbe hozza (495)
Nyugdíjban volt 1823–1825. Mint nyugdíjas 1824-ben közte és utódja, Szamovolszky János között bizonyos földek hozama [pag. 41.] miatt merültek fel félreértések (496). Elmeállapota javulóban volt, mert 1825. januárjában már kérte reaktiválását, amit azonban csak ugy hajlandók megtenni, ha orvosi bizonyitvánnyal
bizonyitja, hogy képes papi hivatalát ellátni (497). A kért orvosi bizonyitványt beterjesztette (498). Az orvosi bizonyitvány benyujtása után a püspök Poroskőre akarta
adni, de a turjai kerület esperese, Tabakovics János ezt nem ajánlja, hanem előterjeszti, hogy Szarvasrétre adják, ami persze nincs az ő kerületében (499), de Poroskőt
ő sem nagyon akarta s inkább Drugetházát kérte (500), amit meg is kapot.
Drugetházán müködött 1825–1847, azaz haláláig. Itt mintha nem is az előbbi
ember lett volna, semmi feljelentés ellene, csak a mult kisért még egy Ubrezzsel
összefüggő 500. ﬂr. kölcsön képében (501), amelynek folytatását és befejezését lásd
1485. sz. alatt. Van azonban itt is egy ujabb anyagi természetü ügye; a helybeli egyházi kasszából felvett 275. ﬂr. kölcsönügye (502). Ezen adósságai még 1844-ben
is fennállottak (1480). Két pár ökör eladásügye Király Gábor őrladányi nemessel
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(1106) eleinte csekélységnek látszott, de ebből 1837-ben egy kellemetlen pere lett.
Király Gábornénak vásáron eladott 4. ökröt. Amikor a vevő ezen ökröket vásárra
hajtatta, egy illető felfedezte az egyik párban saját ökreit, ezt bebizonyitotta és hatóságilag el is vétette az ökröket. Perre került a dolog és a vesztett fél ő, az eladó lett.
Az ítélet ugy látszik sulyos és érzékeny lehetett, mert egyenesen a királyhoz fordult
az ítélet enyhitése érdekében. A végén kiegyeztek (2423). Ennyi állapitható meg az
iratokból. Ellene feljelentés nem történt ezen parókiáján, ellenben feleségét a hívek
1833-ban feljelentették a püspöknek, mint aki könyörtelenül nyuzza őket anyagilag
(1107). – 1843-ban 2-3. heti szabadságot kért, amit meg is kapott, mivel gondoskodott helyettesről (503). – 1841-ben parókiát kért, Havasmezőt, amelyet azonban
idős korára és a parókia szétszórtságára való hívatkozással nem ő, hanem Voloscsuk
János kapott meg (504). – Ezen parókiáján esperese ilyen információkat adott róla:
1825-ben „Illedelmesen viselkedik. Defektusa vagy hibája eddig nem fedeztetett
fel. Hiveivel jól bánik és azért tisztelik” (505). Az 1827. évi egyezik az előbbivel
(506). Az 1837. évi: „Viselkedése illedelmes. Erős testalkatu, példás erkölcsü. Zelózus pásztor, pap és egyuttal teológus. Mindenki szereti” (507). – 1846-ban: „Nős, 6.
gyermek apja, akik közül Ireneus a püspöki irodában van, Jenő galambosi pap, András és Mihály teológusok Ungváron, idősebb leánya otthon anyjának segédkezik, a
kisebb férjnél, Torma Jánosné. Békés természetü. Hiveinek buzgó papja. [pag. 42.]
Hivei és a földesur becsülik” (1482).
Meghalt Drugetházán (Ung vm.) 1847. május, 8-án ideglázban (1004 és
1483). Síremlékének leírását lásd a 2425. sz. alatt.
Halála után adósságait rendezték (508).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 509. sz. alatt, egy más
fajtát az 1110. sz. és egy harmadikat 1481. sz. alatt. 1827-ben az iskolai tanfelügyelőhöz írt átiratán is használ egy pecsétet, azonban ez valószinüleg apja pecsétje, mert
B. J. betük vannak rajta (2422).
Leszármazottait lásd a LXIV. sz. alatt.

17.) Bacsinszky Mihályné,
Zájácz Terézia. (1789?–1848)

Valószinüleg Gézsényben (Ung vm.) született, halotti anyakönyve szerint
1789.-ben kellett volna születnie (1005), de ez ellentmond házasságának, mert 13.
éves korában nem mehetett férjhez. Apja Péter, ismeretlen foglalkozásu, de valószinüleg gazdálkodó ember volt. Anyja ismeretlen keresztnevü Bacsinszky leány.
Házasságát Ungváron a katedrális templomban 1802 II/18. kötötte Bacsinszky Mihály pályavégzett papnövendékkel (476).
Megözvegyedett 1847. V/8. Mint özvegy csak 10. hónapig élt és az időt
Drugetházán a parókián töltötte. Kossey János volt az enyhév alatt az adminisztrátor
oly feltétellel, hogy a kongrua és minden jövedelem az özvegyé, de ezzel szemben ő
volt köteles eltartást és havi 5. frtot adni az adminisztrátornak. (1483). Irén ﬁa magát
kéri adminisztrátornak, okadatolva édesanyja betegségével, még leányzó huga és elméjében megzavarodott András öccsére, valamint az apja által hátrahagyott tetemes
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adósságra való tekintettel (1483). Végeredményben Kossey volt az adminisztrátor és
ﬁa Irén csak 1848-ban, anyja halála után lett oda kinevezve (1484)
Meghalt Drugetházán 1848 III/4. 59 éves korában tüdőgyuladásban (1005)

18.) Jaromisz István. (1784–1832)

Született 1784-ben Stelbachon (Sáros vm), ahol apja Mihály [pag. 43.] pap volt.
Anyja Ilykovics Mária. (567). Ferencsik Mihály nagyturjaszögi lelkész, amikor Mária
leányának házassága alkalmával felmentést kér a 3. foku vérrokonság alól Jaromisz István apjának Jánost mondja (1307), de ő tévedett, mert nem János, hanem Mihály volt.
Bizonyitékaim: egyházmegyénk papjai között csak egy Jaromisz János volt. Ez utóljára
1739-ben Henigen emlittetik mint pap, de ugyanő 1726-ban is már mint pap szerepel.
Tegyük fel, hogy 1726-ban csak 20. éves volt, 1784-ben, amikor István született, 78. éves
lett volna s ilyen korban aligha nemzett gyermeket. Más oldalról Istvánról le van szegezve, hogy a stelbachi pap árvája, a stelbachi pap pedig Jaromisz Mihály volt.
Gimnáziumi tanulmányait nem tudom, hol végezte, de a VII-VIII. osztálynak
megfelelő 2. éves ﬁlozóﬁai tanfolyamot Egerben fejezte be az 1804/05. tanévben (567).
Teológussá lett 1805 IX/13-án (568) s a konkurzuson az olvasásból (ószláv) és
éneklésből „c” (valószinüleg 3-as) osztályzatot nyert. Gyenge hangunak, középtermetünek és gyenge szemünek találtatott (569), de azért felvették (570). Mint II. éves
teológusnak az I. szemeszteri tanulmányi eredményét lásd 185. sz. alatt s előljárói
igy informálják: „Testileg közepes erejű, alkata magas, jó erkölcsü, disztciplinált”
(187 és 188), majd egy más alkalommal: „Hosszas tanulmányokban kevésbé kitartó,
a házirendnek aláveti magát. Az ájtatóssági gyakorlatokban elég szorgalmas, békés,
engedékeny” (186). Mint IV. éves az 1808/09. tanévben „Elég erős és magas testalkatu, példás erkölcsü a disciplina betartásában pontos”-nak van jellemezve (571).
Házasságát Hajasdon (Ung vm.) kötötte 1809-ben Husznay Annával, István
pap és ismeretlen vezetéknevü Anna leányával (571)
A kisebb rendeket a következő időben vette fel: a lectorátust 1805 XII/30-án
(572) a subdiákonátust 1809 I/22.-én és a diákonátust 1809 I/22-én (573).
Ordinálódott 1809 III/6-án Bradács Mihály püspök által (573, 574, 575 és
XV – 1064 sorszám).
Stelbáchon (Sáros vm) müködött 1809–1810. Apósa halála után 1809-ben a
hajasdi hivek kérik a püspököt, hogy meghalt papjuk vejét helyezze Hajasdra már
csak az özvegy- és árvákra való tekintettel is (575) de beadta kérvényét maga is Hajasdra (576) és meg is kapta.
Hajasdon (Ung vm.) müködött 1810–1831. Ezen parókiáján esperese ilyen információkat adott róla: 1810-ben „Illedelmesen viseli magát, házasélete békés. Testileg jó erőben van, jó erkölcsü. Papi kötelmeit szorgalmasan végzi, néha azonban ﬁgyelmeztetni kell. A patrónus és a hivek előtt kedvelt (321). 1811.-ben: „Viselkedése
mindenütt elég illedelmes és békés. Erős testalkatu és elég jó erkölcsü. A patrónussal
és hívekkel szóvál [pag. 44.] tásai nincsenek” (322). 1828-ban „Illedelmesen viselkedik, házaséletük békés. Erős testalkatu, szelid hajlamu, józan életü, hívei tisztelik”
(323). Ezen parókiáján csak egyszer jelentették fel valami kereskedők, hogy a tőlük
vett dohányból még egy mázsa dohányt nem ﬁzetett meg nekik (577). 1824-ben ké- 308 -

résére, vagy kérelem nélkül kinevezték Kapuszögre, de nem volt hajlandó elfogadni
és kérte, hogy hagyják meg eddigi parókiáján (578). Majd 1831-ben, mivel Puza
Antalnak Havasmezőről a hívei sürgetésére menni kellett a püspök kicserélte őket
(1046) és a földhozamra vonatkozólag irásban békességesen megegyeztek. (1047).
Havasközön (Ung vm.) müködött 1831–1832. Ezen parókiáján esperese információja szerint 1831-ben: „Illedelmes viselkedésü, családi élete békés. Erős testalkatu, józan életü. Mindenki szereti” (324).
Meghalt Havasközön (Ung vm.) 1832, szeptember, 13-án (579)
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1048. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

19.) Jaromisz Istvánné,
Husznay Anna. (1789–1856)

Született 1789-ben (1177, 1178 és 1179), Hajasdon (Ung vm.), ahol apja
István pap volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Anna.
Házasságát 1809-ben Hajasdon (Ung vm.) kötötte Jaromisz István pályavégzett papnövendékkel (571)
Megözvegyedett 1832 IX/13-án. Mint özvegy a szokásos enyhévet Havasközön a parókián töltötte, de panaszkodott a parókia adminisztrátoraira, hogy sokat
követelnek tőle (580). – 1833-ban kérte, hogy a kinevezett káplánnak kiutalt kongruának legalább egy részét folyósitsák neki, mivel a káplánt ő tartja el. (581). Majd
kérte az enyhév letelte után meghosszabitani ott tartózkodásának lehetőségét (582),
ezt meg is kapta (584), mert 1834. tavaszán, az őszig való ottmaradást kérte (583)
Ungváron lakott 1834–1835, ﬁa Bazil mellett, aki akkor ceholnyai káplán
volt (585 és 586) és akit már III. éves teológus korában kért a szemináriumon kívül
elhelyezni, hogy igy az árvák iskoláztatásában segitségére legyen (1176). Terebesfejérpatakon (Máramaros vm.) volt 1835–1837 ugyancsak Bazil ﬁa mellett, aki itt
paposkodott (587). – Alsóhidegpatakon (Máramaros vm.) lakott 1837-től szintén
Bazil ﬁa mellett. Itt emlittetik 1838 (588), 1839-ben (1177), 1840-ben (1178), 1841ben (1179), 1849-ben is ﬁa mellett volt Hidegpata [pag. 45.] kon. Fiát azonban a
Galiciában állomásozó osztrákok elfogták a szabadságharcban való aktiv részvétele
miatt és kihurcolták Galiciába. Ekkor kérte Miklós ﬁa időelőtti felszentelését, mert
ő, (az anya) ebből kifolyólag „kenyeréből kiesett”, nincs ki eltartsa. Később őt is (az
anyát) egy ilyen guerilla osztrák csapat elfogta és magával cipelte a Galiciában fekvő Cháscsoványá nevezetü faluba vagy telepre, ahová vele (az anyával) elcipelték a
parókián található összes értékeket is (1309). Fia Bazil 1854.-ben meghalt, ő püspöki
engedéllyel a parókián maradt (1310). – 1855-ben a kerületi esperes jelentette, hogy
ﬁa adósságának kiﬁzetésére az egyházmegyei alapkezelőség 45. aranyat levonhat
nyugdijából (1311), ez azonban nem jelenti, hogy 1855-ben Hidegpatakon volt, mert
ﬁa 1854.-ben meghalt, neki mint anyának enyhév nem járt s máskülönben is Antal
ﬁa írja: „…én anyánkat 1854. évi november hóban Hidegpatakról Kisalmásra nagy
betegen akarata szerint elszálitottam” (2426).
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Halálának helye és ideje nem biztos. Hidegpatakon halt-e meg, egyelőre a
szovjethatóságok azirányu intézkedése következtében, amely szerint az anyakönyveket a papoktól elvették, arról meggyőződni nem tudtam (1180). Minden valószinüség amellett szól, hogy Beregkisalmáson 1856-ban halt meg.

20.) Firczák Péter. (1779–1842)

Született 1779. junius, 20.-án (602) Felsőkaraszlón, vagy ahogy abban az időben hívták Rosztokán (Bereg vm.), ahol apja János kántor volt. Anyja ismeretlen.
Popovics Ilona. ismeretlen.
Elemi iskolája II. osztályát Ungváron végezte az 1794/95. tanévben (482) és
III. osztályát szintén Ungváron az 1795/96. tanévben (597). Iskoláit elég későn kezdte, mert III. elemista korában már 16. éves s vannak 9. éves osztálytársai. Tanittatását
valószinüleg pap sógorának, Füzér (Mihálynak) Tódornak köszönheti, aki 1795-ben
vette el Zsóﬁa nővérét, aki ugy látszik, tanittatni kezdte legkisebb sógorát.
Gimnáziumi tanulmányait szintén Ungváron végezte. Az I. grammatica classist (I. osztály) az 1796/97. tanévben végezte és az osztály első eminense volt. A
tanitás abban az időben latin nyelven folyt és a magyar nyelv nem volt kötelező
tantárgy, de a gimnázium fele járt magyar nyelvre is, igy ő is és a kezdők között
második eminens volt (598). II. oszt. gimnazista az 1797/98. ta és első eminense
volt az osztálynak, de már a magyar nyelvre nem járt (599). III. gimnazista volt az
1798/99. tanévben (600). Bár további gimnáziumi tanulmányai [pag. 46.] ról nincs
adatom, valószinüleg Ungváron is fejezte be azokat. A gimnázium VII-VIII. osztályának megfelelő ﬁlozóﬁai tanulmányait már mint teológus végezhette, mert az
1803/04. tanévben, bár III. éves teológus, mint ﬁlozófus van emlitve és extraneus
még pedig világi (saecularis) és mint ilyen Toóth Jánosnál volt szálláson és ﬁzetett
érte az egyházmegye 5. Rﬂ. szálláspénzt (179). Filozóﬁai tanulmányaiból Nagyváradon vizsgázott (613).
A teológiát is Ungváron végezte és mint III. éves az 1803/04. tanév I. szemeszterében tanulmányi előmenetelét lásd 182. sz. alatt. Ezen vizsgája után a tanári
kar előterjesztette, hogy különösen betegeskedése miatt el kell bocsátani (601). El
is távolitották, mert a következő 1804/05. tanévben ujból mint III. éves szerepel és
az I. szem. osztályzatait lásd 183. sz. alatt. és a II. szem. 184. sz. alatt. Az 1804/05.
tanévben is extráneus és lakása ismét Tóthnál volt (180).
Házasságát 1806-ban kötötte Tiszasásváron (Ugocsa vm.) Papp Annával, János
pap és Papp Anna leányával.
A lektorátust 1805 XII/31-én vette fel (572). Ordinálódott 1806. julius, 6-án
Bacsinszky András püspök által (XV –…sorszám).
Szajkófalván (Bereg vm.) müködött 1806–1817. eleinte mint ideiglenes adminisztrátor majd 1812 IV/2-án lett kinevezve parókussá. Ezen parókiáján esperese
ilyen információkat adott róla, 1806-ban: „Házasélete békés. Természeti adottságai
jók és semmi rossz hajlam nem tapasztalható nála. Hiveivel jó viszonyban van” (603).
1808.-ban: „Családi életében semmi ellentét nem fordult elő. Szerényen viselkedik”
(605). 1816-ban: „Ugy házonkivüli mint belüli viselkedése helyes, családi élete békés.
Egészséges és jó erkölcsü. Az egyházi számadásokat hanyagul vezeti. Hiveihez és a
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földesúrakhoz, a Gorzó családhoz való viszonya jó” (604). Ezen parókiájáról 1812ben kérte Iványit, de Romanyák György kapta meg, majd 1813-ban kérte Tiszasásávárt
(607). Esperese Vaszkó Lukács azonban ezt ellenezte, mivel a hivek közvéleménye
szerint a parókiális lak leégésében a pap családja a hibás és bár a hivek épitik az uj
parókiális lakot, a pap olyan nemtörődömséggel kezeli az épitkezést, hogy eddig csak
egy szobát hoztak rendbe s igy azt ajánlja, hogy amig a parókiális lak épitését teljesen
be nem fejezi, ne adjanak neki más parókiát (606). Kérését Tiszasásvárra vonatkozólag meg ugyanazon évben megismételte (608), de eredménytelenül, mert Tiszasásvárt
Vüszánik János kapta meg. 1814-ben Dávidfalvát kérte (609) ezen kérése is esperesén
dőlt meg (610) és Dávidfalvát Koﬂanovics Mihály kapta meg. Végül 1817-ben beadta
kérvényét Nagycsongovára, amelyet a püspök neki adományozott.
Nagycsongován (Ugocsa vm.) müködött 1817–1842., azaz haláláig. Ezen parókiáján esperese 1834-ben igy informálja: „Érintkezésében il [pag. 47.] ledelmes,
családi élete békés. Testileg erős, erkölcsileg jó. Viszonya ugy a hivekhez, mint a
földesurhoz, a báró Perényi familiához jó” (298). 1838-ban „Családi élete tisztességes és békés, de külvilági viselkedése kicsinyes. Testileg elég erős, de erkölcsileg
nem minden oldalról hibátlan. A gyerekek hitoktatásával keveset törődik. Hiveihez
való viszonya nem a legjobb, leginkább az egyházi vagyon kezelése miatt” (611). Az
egyházi vagyon kezelése és a gyerekek katekizálása miatt dorgálásban részesült és
a püspökség elrendelte az esperesnek, hogy idézze magához és dorgálja meg (612).
1842-ben: „Kántor ﬁa, nős 3. ﬁu és 2. leány gyermekkel. Ugy utcai mint otthoni
viselkedése illedelmes. Viszonya a hívekkel és földesurral rossz, veszekedő, nyugtalan, egész haragig fejlődik a viszony” (…). 1838-ban kérte Izát (361). és bár a
püspök által a 17. kérvényező közül, nem csupán fel volt terjesztve, de első helyet
lett felterjesztve a kincstárhoz mint patrónushoz és mindennek dacára nem ő, hanem
a második helyen jelölt Nizsalóvszky Illés kapta meg (613). Még 1840-ben kérte Havasmezőt (614), de ezt Voloscsuk János a harmadik izai kandidátus kapta meg. Hivei
1930.-ban feljelentették, de a feljelentés tisztán anyagi természetü, akörül forog, ki
és mennyi párbért köteles ﬁzetni (1172)
Szomoru anyagi helyzetére némi képet vett azon kimutatás, amely halála után adósságait sorolja fel (1487). Még mint szajkófalvi pap, a nemesi felkelés (insurrectio) költségeinek fedezéséhez ő is hozzájárult. Igy az 1807. évi felkeléshez 3. Rfrt. 15 krajcár (1827,
1828), az 1809. évi felkeléshez 1. Rfrt. 37. krajcár kötelező és 20. Rfrt önkéntes hozzájárulással (2427), és az 1811. évi felkeléshez 7. Rfrt. 19. krajcárral járult hozzá (1935).
Meghalt Nagycsongován (Ugocsa vm.) 1842. december, 18-án ideglázban,
63. éves korában (615). Eltemetve az uj templomban a hajóban jobbra (616). A püspökség halotti kimutatásában halálának napja 17. (1486.)
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 617 és 1174. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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21.) Firczák Péterné, Papp Anna. (1783–1846).

Született 1783. december, 12.-én Tiszasásváron (Ugocsa vm.) ahol apja János
pap volt. Anyja Papp?! Anna.
Házasságát 1806-ban Tiszasásváron kötötte Firczák Péter pályavégzett papnövendékkel.
Megözvegyedett 1842. XII/18-án. Mint özvegy a szokásos enyhévet Nagy
[pag. 48.] csongován a parókián töltötte, amely idő alatt Hacskajló Miklós adminisztrálta a parókiát. Az enyhév letelte után továbbra is Nagycsongován maradt veje,
Zichor Pál mellett (1434), aki apósának utóda lett. Még 1846-ban is ott volt mert
gimnazista Péter ﬁa kosztpénz adósságának törlesztésére a felhatalmazást Nagycsongován állitotta ki (618). – 1844-ben Cohla György bilkei lakos követeléssel
lépett fel ellene 30. forint erejéig, amelyet még férje kölcsönözött halála előtt (2428).
Meghalt

22.) Pulszky János. (1805–1870)

Született 1805. junius, 14-én Husztbaranyán (Máramaros vm.), ahol ismeretlen keresztnevü apja földmüves (colonus) volt. Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait Máramarosszigeten végezte (1488) és a gimnázium VII-VIII. osztályának megfelelő ﬁlozóﬁai tanfolyamot Nagyváradon a királyi
akadémián végezte a munkácsi egyházmegye stipendiumával (1216). Első éves ﬁlozófus volt az 1825/26. tanévben és azt eminensen végezte (635).
Teológiai tanulmányait Nagyszombatban végezte és az 1827/28. tanévben
volt I. éves. Az I. évet eminensen végezte el és ilyen információt adtak róla: „Példás erkölcsü, békeszerető, szorgalmas és a diszciplinát szerető” (636.) A III. évet az
1829/30. tanévben ugyancsak szinjeles eredménnyel végezte el és előljárói „Csendes, szerény, szorgalmas, diszciplinát szerető és példás erkölcsü”-nek jellemezték
(1217). A teológiát mindvégig Nagyszombatban végezte, mert az ordináltak könyvében szentelődése alkalmával be van jegyezve: nagyszombati teológus (XV – 1787.
sorszám), sőt egy kérvényében maga is emliti (1488).
Házasságát 1832. január, 19-én Tiszalonkán (Máramaros vm.) kötötte Berlányi
Máriával, Gergely pap és Nyegre Mária leányával. Házasságát a három hirdetés és
tiltott idő alóli dispenzációval kötötte (637).
Ordinálódott 1832. április, 6.-án Tarkovics Gergely eperjesi püspök által
(1218 és XV – 1787. sorszám).
Miszticén (Bereg vm.) müködött 1832–1837. Ezen parókiáján esperese ilyen
információkat adott róla: 1834-ben „Viselkedése szerény, családi élete békés és példás. Erős testalkatu, jó erkölcsü. Hivei nem szeretik eszessége miatt (ob consipatione)” (638). 1836-ban: „2. gyermek apja, gyenge egészségü, papi kötelességeinek
teljesitésében zelózus, hivei előtt anyagiassága miatt [pag. 49.] (ob exactiones) ingrata” (1222). Hiveire panaszkodott is, amikor 1834-ben kérte Zugót (1219), amelyet
azonban nem kapott meg, talán azért, mert elég szerénytelen volt a kerületi esperességet is kérni (1219). Zugót Seregélly József kapta meg. 1835-ben kérte Felsőrónát
és a püspök harmadik helyen kandidálta is (639), de az első helyen kandidált Kutka
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György kapta meg. Még ugyanazon évben Felsőveresmartot is kérte (1220), de ezt is
más, Hrabár János kapta meg. 1836-ban kellemetlenségei voltak egy, az egyháznak
adományozott föld miatt. A feljelentés szerint a templomban szólitotta fel a hiveket
erőszakoskodásra, a helyszinére kiment és nemes Lipcsey Sándortól a fegyverét és
kardját erővel elvette stb. (640). Az esperes, Ujhelyi Mihály nem az egyház érdekeit
képviselte s ebből kifolyólag közöttük nézeteltérésre került sor és a sértegetések sem
mentek ritkaság számba, amely ügy a konzisztórium előtt fejeződött be (641). Ezeken
kivül többrendbeli feljelentés is volt ellene az egyes hivők részéről, de összes ügyei
anyagi természetüek és tettlegességgel függenek össze (1221). – Végül 1837-ben beadott kérvénye, amelyben Alsószeliscsét kérte (1223). sikerrel járt, bár anyagiassága itt
is kitünik, amikor ezt a parókiát Gézsény Gernyes hozzácsatolásával kéri.
Alsószeliscsén (Máramaros vm.) müködött 1837–1870. Itt 1844-ben két helybeli zsidó jelentette fel, hogy betiltotta híveinek a zsidókorcsmában az ital vásárlását és a zsidó malomban az őrlést (642). – 1847-ben beadta a magyar kincstár
kegyurasága alatt álló bustyaházi javadalomra a kérvényét (1488) és bár esperese is
melegen ajánlotta, kitünő papi erényei mellett vendégszerető és szíves házigazdának jellemezve, mégsem neki, hanem Duliskovics Mihálynak lett az adományozva.
1849-ben mondta el azon beszédét, amelynek elmondása a polgári hatóság részéről
lett (elmondva) elrendelve és amelyben az ausztriai uralkodóházat az égig kellett
magasztalni. Ezen beszédet a püspökség utján a hatóságoknak irásban is be kellett
mutatni (1489). 1850-ben kérte Magyarkomjátot és amint kérvényében írta, nem
első esetben, mert évekkel ezelőtt is kérte már (643), de akkor Balugyánszky József,
most pedig Jaromisz Antal kapta meg. Ezen parókiáján esperese ilyen jellemzéseket
adott róla; 1839-ben: „3. gyermeke van, házasélete békés és példás, melle gyengeségét gyakran emlegeti, papi ténykedései végzésében zelózus, híveivel békésen él”
(1224). 1845-ben: „Viselkedése illedelmes, hiveihez való viszonya jó. Az esperesi
kerület vizsgáztatója és szónoka” (1259). 1849-ben: „Viselkedése, ugy a külvilágban, mint otthon, illedelmes. Testileg még erős és hiba nélküli. Jó erkölcsü. Buzgó
pap. Hiveihez és a földesúrhoz nyájas (1260). Ehhez hasonló az 1850. évi is (1272)
– 1859-ben: „1. ﬁa és 4. leánya van; családi élete illedelmes, erős testalkatu, jó erkölcsü, hiveivel békességes” (1225).
A huszti kerület esperese volt 1869–1870. Máramaros vármegye táblabirájává
választották a vármegye 1845. évi tisztujitó gyülésén (1258). Szü[pag. 50.]lőhelyén
Husztbaranyán volt ingatlanja is, mert 1847-ben emliti, hogy oda is eljárogat gazdálkodni (1488). – Az egyházi földek után ﬁzetendő és utadójának mennyiségét az
1850–1853. években lásd 1490. sz. alatt. Egy 1837-ből származó „A Felvidéki járás
nemességének összeirása”-ban Miszticén szerepel ő is (1837).
Meghalt Alsószeliscsén (Máramaros vm.) 1870. május, 21.-én vizkórban (644
és 2429). Halála alkalmából a „Свѣтъ”-ben megjelent nekrológust lásd 2455. sz. alatt.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1241. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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23.) Pulszky Jánosné, Berlányi Mária. (1814–1873)

Született 1814–1817. között Tiszakarácsonyfalván (Máramaros vm.), ahol
apja Gergely pap volt. Anyja Nyegre Mária.
Házasságát 1832. január, 19.-én Tiszalonkán (Máramaros vm.) kötötte Pulszky János pályavégzett papnövendékkel (637).
Megözvegyedett 1870 V/21-én. Mint özvegy a szokásos enyhévet Alsószeliscsén a parókián töltötte, amely idő alatt ﬁa, János adminisztrálta a parókiát (645). Az
enyhév letelte után ﬁa továbbra is megmaradt Alsószeliscsén s igy anyja továbbra is
ott volt ﬁa mellett; 1873-ban emlitve van még (2430).

24.) szulimai Kaminszky Mihály. (1785–1855)

Született 1785. október, 24-én Ujakon (Sáros vm.), ahol apja Péter pap volt.
Anyja Zsatkovszky Mária (663).
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte és mint rhetor (a két
éves ﬁlozóﬁai tanfolyam nélkül) konkurált be teologusnak 1805. IX/13-án, amikor
„erős de müveletlen hangunak, erős testalkatunak és karcsu nyulánk”-nak találták
(569). Mint rhétornak előmenetelét lásd 664. sz.
[pag. 51.] Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és mint I. évesnek az
1806/07. tanév I. szemeszterében elért tanulmányi eredményét lásd 185. sz. alatt.
Az 1809/10. tanévben volt IV. éves s igy jellemezték előljárói: „Közép termetü, jó
erkölcsü, a diszciplinát tartó, tanulmányi előmenetelében 2-ős” (301). –
Házasságát Tőketerebesen (Zemplén vm.) 1810. elején kötötte Danilovics
Borbálával, János pap és Lupkovszky Terézia leányával. (301).
Az alsóbb rendeket az alábbi időkben vette fel: lectorátus 1810 IV/22 (665 és
666), subdiakonátus, 1810. IV/22. (665 és 666), diákonátus 1810 V/1. (667).
Ordinálódott a bukóci kolostorban 1810. junius 24.-én Bradács Mihály püspök által (668, 669 és XV – 1212. sorszám)
Apósa nagy beteg lévén kérte felszentelését és hozzá, káplánná való kinevezését (670); egy hónap mulva ezt megismételte (671) és két hónap mulva egyenesen
sürgette, mert érzi halála közeledtét (672). Kérése teljesült is, mert 1810. VII/22én a püspök kinevezte káplánnak Tőketerebesre. De csak rövid ideig volt apósának
káplánja, mert annak halálával az enyhév tartamára Tőketerebes adminisztrátora
lett 1810–1811. Esperese 1810-ben ilyen információt állitott ki róla: „Családi élete egyetértő, jó erkölcsü, hivatását teljesiti, hiveivel jól bánik” (673). Az enyhév
leteltével a patrónus, gróf Csáky Imre Nagyruszkára adta meg neki a prezentát, de
mivel a nagyruszkai pap, aki Tőketerebesre kapta meg a prezentát, ismeretlen okból
továbbra is Nagyruszkán maradt, igy az ő prezentája is megsemmisült (673/a). Ez
tárgytalanná válva Szirmay Pál földesúrtól megkapta a prezentát Laskra (674).
Laskon (Zemplén vm.) müködött 1811–1827. Ezen parókiáján esperese ilyen
információkat adott róla: 1811-ben: „Házaséletük békés és viselkedésük illedelmes.
Középtermetü, jó erkölcsü. Eddig ugy híveivel, mint a földesúrral jó viszonyban
van” (675). Az1820 (676) és 1821. évi (677) megegyezik az előbbivel. Az 1822.
évi csak annyiban különbözik az előbbiektől, hogy családi életüket nem mondja
már békésnek, még pedig a férj hibájából (678). Az 1823. éviben családi életüket
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nem emliti, de erkölcseire vonatkozólag írja: „aliqua ex parte notati”. Hiveivel és
a földesúrral, Szirmay Pállal békésen él (679). Az íratokból kihámozhatatlan okból
kellemetlensége volt valami Pásztori György nevü urral (1192). Történik azonban
1827-ben, hogy református vallásu szomszédasszonyával, ha nem is érik tetten, de
gyanusitják és ebből kifolyólag esperese mindenáron azon van, hogy áthelyezzék
Laskról, mert nemcsak a faluban, de az egész környéken beszélik az ügyet s igy
erkölcsileg lehetetlen ott müködnie (1191). Majd 1827-ben gróf Valdstein Emmánuel patrónustól megkapta a prezentát Sárosrőcsére, amit meg is kapott a püspöktől
(680), a laski hivek azonban megtudván áthelyezését, sajnálatuknak adtak kifejezést,
hogy ilyen papot el kell veszteniök és kérik őt visszahagyni (681).
[pag. 52.] Sárosrőcsén (Ung vm.) müködött 1827–1853. Esperese itt ilyen információkat adott róla: 1828-ban „Viselkedése illedelmes, családi élete békés. Dicséretes
erkölcsü. Hiveihez és a földesúrhoz való viszonya jó” (358). Az 1832. évi megegyezik az előbbivel (359). 1851.-ben: „Özvegy. Gyermekei már el vannak helyezve. Szemei időnkint gyengék. Buzgósága meglehetős. Hivei előtt kegyelt” (1494). 1845-ben
anyagi helyzete oly sulyos volt, hogy teológus ﬁát tanulmányai folytatására küldve,
kérte, az egyházmegyei alapkezelőségtől, ﬁa legszükségesebb kiadásának fedezésére
40. váltóforintot kiutalni az ő „segédpénze” kontójára. Ezt azonban visszautasitották
azzal, hogy a kérvény nem saját kezével látszik aláírva lenni, tehát hamisitvány (1491).
Anyagi helyzetét még sulyosbitotta, hogy 1846.-ban 3. lovát ellopták s most olyan
nehéz helyzetbe került, hogy bármilyen segély kiutalását kérte a püspökségtől (1492).
Nem tudom azonban volt e eredménye ezen kérésének. 1846-ban a hivatalos esperesi
látogatás alkalmával nem volt otthon, tisztázza a dolgot, amit a püspökség el is fogadott. (1493). 1853-ban, Antal ﬁa elhalálozása után, kéri annak javadalmára, Orosztelekre való kinevezését. Kérését azzal indokolja, hogy ﬁa után maradt 5. árva, özvegy
menye és 2000. arany adósság s az árvákat akarja támogatni és adósságaikat kiﬁzetni.
A püspök ezen feltételek alatt teljesitette is kérését és kinevezte Orosztelekre (1495).
Oroszteleken (Bereg vm.) müködött 1853–1855., azaz haláláig. Adósság
maradt utána a papárva intézetben 50. arany tőke és az utána járó kamat fejében 6.
arany. Ennek kiﬁzetését János ﬁa magára vallalta (1497).
Meghalt Oroszteleken (Bereg vm.) 1855. január, 30.-án, 70 éves korában végelgyengülésben (682, 1496, 1498).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1499. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

25.) Kaminszky Mihályné,
Danilovics Borbála. (181056–1832)

Született ismeretlen időben valószinüleg Őrmezőn (Zemplén vm.) vagy Rákócon (Zemplén vm.), ahol apja János pap volt. Anyja Lupkovszky Terézia.
Házasságát 1810. elején Tőketerebesen kötötte Kaminszky Mihály pályavégzett papnövendékkel (301).
Meghalt Sárosrőcsén (Ung vm.) 1828–1832. között, mert 1828-ban férje mint
nős (358), de 1832-ben már mint özvegy van emlitve (359).
56

Az 1810-es évszám a házasságkötés dátumát jelzi.
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[pag.53.]

Danilovicsok általában.
A Danilovicsok és Danielovicsok, különösen az utóbbiak szeretnek különbséget tenni az állitólag – két család között. Véleményem szerint ez igy, közönséges
állitás alakjában nem bir sullyal, mert biztos határt huzni a két család között nem
lehet. Tapasztalatból mondom, hogy a Danilovicsok vegyesen iródnak Danilovicsés Danielovicsnak, sőt egy és ugyanazon személy egyszer Danilovicsnak, máskor
Danielovicsnak írja alá magát. Érthető is, hiszen a Danielovics az orosz Daniel- és
Danilovics a kisorosz (ukrán) Danilo-ból veszi eredetét. Dr. Kaminszky József is ezt
az elvet vallja, jobban mondva bizonyitja, amikor kutatásai alapján meg is állapitja,
hogy a Danilovicsokat mikor kezdik nevezni Danielovicsoknak (76.)
Dr. Kaminszky József, aki a „Herbaz Polsky”-ra hivatkozik, azt állitja, hogy a család Kárpátaljáról, tehát Magyarországról származott be Galiciába, még pedig egy Hujg
nevezetü nemes egyén személyében, aki Dániel Románovics halicsi fejedelem szolgálatába állott és mint hadvezér küzdött a tatárok ellen. Ennek utódai kezdték magukat Danilovicsoknak nevezni (76.) A család mikor származott vissza Kárpátaljára, természetesen
már az uj Danilovics név alatt, arról Dr. Kaminszky József nem tesz emlitést.
Nemesi cimerükre és nemességükre vonatkozólag Dr. Kaminszky József azt
írja, hogy nemesi előnevük „de Sas” (де Сась), azaz „szászi” és címerük egyezik a
Bacsinszkyak, Jávorszkyak, Nehrebeczkyek és Raskovszkyak címerével (76).
Adatok hiányában komolyan hozzászólani a dolgokhoz nem tudok. Mindenesetre
a Dr. Kaminszky József által elmondott, de semmivel nem bizonyitott állitásait komolyan
venni és tényként elfogadni nem tudom. A jövőben, ha használom is a „szászi” nemesi
előnevet, csak azért teszem, akárcsak a Kaminszkyaknál a „szulimai” nemesi előnevet,
mert lehetséges, hogy ugy van, bár eddig nem látom azt bebizonyitottnak. A legrégibb
eddig ismert Danilovics nevü papunk, az 1701-ben Bodzásujlakon emlitett Danielovics
Bazil, de talán idősebb a legelső ismert Danilovics ős, Gergely, aki Cselovszky név alatt
is szerepel, mivel Cselejbe való volt és aki 1692-ben ordinálódott.
A családfában a Danilovicsok két ága szerepel, amely két ág közös őse Gergely.
Ez a két ág Kaminszky Józsefné, Danilovics Amália, Eleonóra és Kaminszky Mihályné,
Danilovics Borbála. Tehát Kaminszky József, feleségével IV. foku vérrokonságban volt.
[pag. 54.]

26.) szászi Danilovics János. (1795–1835)

Született 1795. február, 14-én. Gyertyánligeten (Máramaros vm.), ahol apja
Antal pap volt. Anyja Tirpák Anna (807). A 810. sz. mellékletben fel van jegyezve
róla, hogy „Nobilis” (nemes).
Elemi iskoláit Ungváron végezte és az akkor két osztályos elemi iskola II.
osztályába járt az 1805/06. tanévben. (1500).
Gimnáziumi tanulmányait szintén Ungváron végezte, ahol az 1807/08. tanévben volt II. osztályos (808) és jó eredménnyel végezte el (1156). A gimnázium VI.
osztálya után nem a ﬁlozóﬁai-, hanem a jogi tanfolyamot választotta és mint jurista
Kassán folytatta tanulmányait (809).
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Teológiai tanulmányait Nagyszombatban végezte, ahol mint III. évesről az
1817/18. tanévben előljárói azt irták, hogy „a diszciplina megtartásában másokat is
akadályoz” (810).
Házasságát 1818. februárjában Tőketerebesen (Zemplén vm.) kötötte Paulovics
Annával, János pap és Regéczy Julianna leányával (816) Házasságkötésénél mit kapott
feleségével hozományba és milyen volt a felesége staﬁrungja lásd 816. sz. alatt.
Ordinálódott 1820. április, 2-án Pócsy Elek püspök által (XV – 1474.)
Nagymihályon (Zemplén) müködött 1820–1831. Ezen parókiáját gróf Sztáray Albert prezentájával kapta meg, aki azt írja, hogy bár személyesen nem ismeri, de a püspök óhajára megadja neki a prezentát (811). A püspök 1820 IX/30án kinevezte Nagymihályba. Ezen parókiáján esperese ilyen információkat adott
róla; 1820-ban: „Viselkedése illedelmes, családi élete békés. Papi kötelességeit
jól teljesiti. Hiveivel és a patrónussal békességben él” (676). 1821-ben (677) és
1822-ben (678) hasonló az előbbihez. 1823-ben: „Házasélete egyenesen skandalózus, amelynek a férj az oka. Középtermetü, köpcös. Hiveinek nem mindég tetsző
viselkedése” (679). – 1825-ben félreértés merült fel közte és a róm. kat. plébános
között a vegyes szertartásu házastársak és gyermekeik miatt (812). Az 1823. évi
információjában emlitett skandalózus házasélete 1828-ban egyenesen botránnyá
nőte ki magát és a konzisztórium elé került házassági per alakjában. Házaséletük
már egy év után kezdett romlani és bomlani. Végül is felesége elhagyta és szüleihez Tőketerebesre távozott, és megindittatta az eljárást az ágytól és asztaltól való
elválasztásukhoz. Ezen pernek aktáit lásd 813. sz. alatt. A feleség férjét részegeskedéstől kezdve a „contra sextum”-ig, a férj pedig feleségét szerzetessel, katonával és postamesterrel „contra sextum” vádolta.
[pag. 55.] Rengeteg piszkot raktak egymásra és a végén is mindent kölcsönösen visszavontak és kibékültek. Házaséletén kívül se szeri se száma a feljelentéseknek ellene. Minden rendü és rangu ember jelentette és a feljelentések oka is tarkabarka. Mindennek a követkeménye az volt, hogy a püspök áthelyezte Nagymihályról,
mert a tekintélye ott annyira leromlott, hogy lehetetlen volt papként müködnie. De
ő ebbe nem nyugodott bele, és a konzisztórium végzését megfellebezte s igy került
ügye az esztergomi érsekség konzisztóriuma, mint fellebezési fórum elé. Az érseki
konzisztórium megerősitette a püspöki konzisztórium végzését. Az ellene emelt öszszes vádak, valamint azoknak elintézési módja és az esztergomi érseki konzisztórium végzése 815. sz. alatt van. Közben, még 1825-ben beadta kérvényét és Munkács
parókiáját kérte. Érdekes az okadatolása, azért reméli megkapni, mert nagyanyja
testvére Galiczkyné, Kantolya Mária bizonyos ingatlanokat adományozott a munkácsi egyháznak (814).
Nagymogyoróson (Bereg vm.) müködött 1831–1833. Itteni müködése a
mult árnyainak felidézésével kezdődtek. Elhozta magával a nagymiháyi egyház
anyakönyvét, számadási könyvét és a kassza kulcsát is, adósságokat hagyott
maga után, amelyekről el kellett számolnia (817). Hívei 1832-ben, amint irják,
már másodszor kénytelenek feljelenteni. Ezen másodszori feljelentés vádpontjai: hívei már ismerik és kerülik a vele való találkozást, két kis gyereket ugy
összevert, hogy kezei között összevizelték magukat, harangozójuk nem hajlan- 317 -

dó harangozóskodni miatta, a harangozó lemondott, mire fel ő a harangozónét
megverte, marhapásztort nem tud a község tartani miatta, mert ő ezekbe is beleköt, a parókiális lak előtt nem mer senki elmenni, mert mindenkibe beleköt, a
koldusokat megmotozza és minden náluk levő pénzt elvesz tőlük, a kanászt 25.
bottal büntette, a birót bezárta a disznóóljába minden ok nélkül, a kurátoroktól az
összes pénzt kölcsön cimén elveszi és a templomot szalmával akarja befedetni,
csakhogy ne kellessen az egyházi pénzt visszatériteni. Ezen ügyeiből kifolyólag a püspökség parókiájától megfosztotta és beutalta a munkácsi kolostorba
vezeklés végett. Azonban itt sem nyugodott, feljelentette a szerzeteseket (818).
Felfüggesztették, de később Derzsre nevezte kis a püspök, de a derzsiek már
informálva voltak kilétéről és nagyon ridegen fogadták. Kérte Nagymogyoróson
hagyni legalább addig, amig gazdasági ügyeit elintézi (1038). Ez meg is történt,
de a mogyorósi hívekből kitört az elkeseredés és inkább örökké pap nélkül hajlandók maradni sőt hitehagyással is fenyegetőznek, ha a püspök nem veszi el
tőlük (1039). – 1832-ben egy ungvári zsidó kereskedő adósságát követeli rajta
a püspökség utján (1040). Házasélete továbbra sem valami rózsás, mert felesége 1832-ben már-már ujból hajlandó meginditani a házassági pert (819). Végre
1833. októberében kinevezték Felsősáradra (1041).
[pag. 56.] Felsősáradon (Ugocsa vm.) müködött 1833–1835.
Vagyoni állapotára nézve feljegyzem, hogy Galitzkyné, Kantolya Mária, ungvári görög kereskedőtől még mint teológus 1817-ben végrendeletileg örökölt Ungváron egy nagy felső ?! házat (talán emeletes). A házban levő holmik, mint ezüst,
porcellán, réz, cink edények 1/3. részét, a boltban levő áruk 1/3. részét, egy nagy
szőlőnek és a vár alatti boros pincének felét (1519). Az országgyülés fenntartásának
költségeire kivetettek reá 24. frt. 24. krajcárt, amelyet ő nem ﬁzetett meg s a vármegye 1843.-ban özvegyén követelte (2431).
Meghalt Felsősáradon (Ugocsa vm.) 1835. február, 10.-én gutaütésben, 40.
éves korában (820).
Az általa használt pecsét lenyomatát lásd 821. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

27.) Danilovics Jánosné, Paulovics Anna. (1803–1860)

Született 1803-ban, mert 1835-ben 32. évesnek mondatik (316). Született
Szécskereszturon (Zemplén vm.), ahol apja János pap volt. Anyja Regéczy Julianna.
Házasságát 1818. februárjában Tőketerebesen (Zemplén vm.) kötötte Danilovics János pályavégzett papnövendékkel (816.) Hozományának és staﬁrungjának
felsorolását lásd 816. sz. alatt.
Megözvegyedett 1835 II/18. Mint özvegy a szokásos enyhévet Felsősáradon a
parókián töltötte (316) és kérte ezen időre Zloczky Mihály ölyvösi papot kinevezni adminisztrátornak (1158). – 1836-ban kérte a Nagymihályon levő 14. köböl gabonájoknak
megtéritését (822). Az enyhév letelte után 1836-ban beköltözött Ungvárra, ahol családi
házuk volt és varrásból tartotta fenn magát (198), és ez volt a helyzet 1841-ben is (1137,
1138, 1139). 1842-ben évi nyugdíja 46. frt. volt (1140). A családi ház Galiczky Jánosné,
Kantolya Mária hagyatékából maradt anyósára és férjére (823 és 1160) amely utóbbi írat- 318 -

ban teljes részletességgel le van írva az örökölt rész. – 1842-ben csőd alá került, az összes
hitelezők jelentkeznek, akiknek tömege nagy. Gyermekei és anyósa protestáltak az ellen,
hogy a csődtömegbe az ő vagyonukat is bevonják, amelyet ők (az anyós és a gyermekek
apja) Galiczkynétől örököltek (2433 és 823). A gyermekei ebben a protestációban nem a
legszebben nyilatkoztak anyjukról. (2432). – Már előbb is a püspökségtől kért kölcsönöket, egyenesen nagynak mondható adósságainak tör [pag. 57.] lesztésére (1159). A káptalantól és árvák alapjából felvett kölcseinek törlesztésére nyugdijilletményét letartották
és 1842-ben ennek hatályonkivül helyezését és nyugdijának további folyósitását kérte
(1501). – Ezen kérését 1845-ben ujból megismételte, de a leghatározottabban visszautasitották kérelmével és elszámoltak az eddig levont összegek hováforditásáról (1503).
Még ugyanazon évben Feuerstein Leopold szabómester fordult a püspökséghez, hogy
nyugdijából ﬁzessék ki az általa varratott ruha árát. Azt választották, hogy nyugdija régi
adósságainak törlesztésére, zár alá van véve (1504). 1850-ben feljelentette az egyházmegyei alapkezelőséget vezető Popovics János kanonokat, hogy nyugdíját nem akarja
kiﬁzetni. Panasza alaptalannak bizonyult és Popovics kanonoknak róla adott jellemzése
egyátalán nem látszik tulzónak, ha ugy alaposan vizsgáljuk beadványait és tetteit (1505)
– 1851-ben nyugdiját zárolták Prodán pap javára, adósságának törlesztésére. Protestált
ellene és arra hivatkozott, hogy csak 1/3. rész vonható le a szabályok értelmében (1506).
– 1852-ben előleget kért nyugdíjára, mert kétségbeejtő helyzetben van, édesanyjával
egyetemben az éhhalál fenyegeti (1507). – 1853-ban tervbe vette Ajakra, Nehrebeczky
Györgyhöz való menetelét. Erre való hivatkozással kérte a még hátralevő nyugdijának
kiﬁzetését. A végén kisült, hogy már többet is felvett, mint amennyi járt (1508). Még
ugyanazon évben kérte megboldogult anyjának félévi nyugdiját kegyképen folyósitani
(1509). Ugylátszik az Ajakra való utazása csak ok volt, mert ugyanezen évben az utolsó
kérését (1509) már Őrdarmáról keltezte s a továbbiak ujból Ungvárról voltak keltezve. –
1855-ben özv. Brenczovics Istvánné, Gerzánics Anna és Szatala György dubrinicsi tanitó
léptek fel követeléssel vele szemben, kérve a püspökséget, hogy nyugtatványára még
1837-ben kölcsön adott pénzüket nyugdijából vonják le (1510). – 1857-ben özv. Labancz
Jánosné, Bacsinszky Katalin lépett fel hasonló kéréssel (1511.) 1857-ben előleget kért
nyugdijára (1512). – 1858-ban 2. évi nyugdijának előlegezését kérte (1513). – 1859-ben
panasszal élt Demjánovics János alapkezelőségi ellenőr ellen, mert sértegette és bántalmazó kifakadásokat tett ellene (1514). 1859-ben 40. forintnyi kölcsönt kért nyugdijára
(1515) – 1860-ban kérte egy évi nyugdijának előlegezését. Itt megjegyezte, hogy „Kaminszky József vőm házi körülményei nem engedik meg azt, hogy érettem kezességet
vállaljon” (1516.) Nővére, Teréz után (Scsavniczky Antalné), aki gyermektelenül halt
meg, 1833-ban örökölt (1157). Ezen örökségből még 50. forintot nem ﬁzettek ki, amelyet 1844-ben kérte folyósitani (1502). Ternay András vorocsói lelkész után is szeretne
örökölni (akinek feleség, Paulovics…?…, apai nagynénje volt), sikerült e ez neki, meg
nem állapitható. Ebből az ügyből reá vonatkozólag annyit megtudunk, hogy fél évig
tartózkodott Vorocsón, Ternay Andrásnál (1518).
[pag. 58.] Mikor került vejéhez Kaminszky Józsefhez, nem tudom megállapitani, de veje mellett halt meg.
Meghalt Lakárdon (Ung vm.) 1860. október, 27.én (1517)
Halála után is jelentkezett még egy hitelezője, Fejka Mihály ungvári lakos
személyében, aki 1859-ben kölcsönzött neki 84. forintot (2434).
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28.) balkányi és enderédi Balogh Miklós. (1805–1870)

Született 1805, december, 6-án Kolbásán (Zemplén vm.), ahol apja Sándor
(Zsigmond) református vallásu, ismeretlen foglalkozásu nemes ember volt. Anyja Paulovics Juliánna (115). Ezzel szemben 1868-ban a helybeli pap azt írja, hogy
1806. január 16-án született és apja Zsigmond volt (2438).
Gimnáziumi tanulmányait valószinüleg Kassán végezte, de a gimnázium VIIVIII. osztályának megfelelő 2. éves ﬁlozóﬁai tanulmányait egész bizonyosan Kassán
végezte el, és hogy milyen eredménnyel, lásd a 862. sz. alatt. Ezen bizonyitványában
„enderédi” előnévvel szerepel és római katólikus vallásunak van beírva, bár apja
református volt (114.) anyja pedig görög-katólikus és még hozzá pap leánya (114).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte, de mint I. éves egészségi állapotára
való hivatkozással kérte, hogy engedélyezzék neki a kintlakást (1117). Az 1828/29.
tanévben volt IV. éves és a noviciusok (I-II. évesek) duktora volt, amely megbizatását nem a legpontosabban teljesitette előljárói információja szerint (…)
Házasságát 1830-ban Lasztócon (Zemplén vm.) kötötte Kovács Konstanciával, János pap és Csisemkó (keresztneve ismeretlen) leányával
A szent rendeket a következő időben vette fel: subdiákonátust és diákonátust
1830. IV/11 (863). Ordinálódott 1830. április, 15.-én Pócsy Elek püspök által (864
és XV – 1739. sorszám)
Ordinációja után aláirta azon rezerválist, amely szerint semmiféle titkos társulatnak nem tagja (865).
Lasztócon (Zemplén vm.) müködött mint káplán 1830–1831. Apósának nem
volt szüksége káplánra, de abban az időben tulprodukció volt papokban és a püspök
nem tudott mindenkinek parókiát adni. 1830-ban kérte Sárospatakot azzal az okadatolással, hogy még ifjabb 3. ﬁtestvérét, akik reformátusok, katólikus szellemben
szeretné nevelni, [pag. 59.] maga mellé akarná őket venni és ezért volna szüksége parókiára (114). A püspökség a patrónusnak elő is terjesztette harmadik helyen
(1118), azonban Sárospatakot Balugyánszky András kapta meg. Ugyanazon évben
kérte Csékét (1119), de Markovics János kapta meg, akinek helyét. Dámócot később
ő kapta meg. – 1831-ben a sátoraljaujhelyi pap kérte magához káplánnak kinevezni,
ami teljesedett is, de csak nagyon rövid időre, mert a húsvéti ünnepek után köteles elfoglalni uj parókiáját Dámócot (866) – Közben mint sátoraljaujhelyi káplánt a
püspök felterjesztette harmadik helyen a patrónusnak gróf Szapáryné, Csáky Juliannának a velejtei parókiára (901), de a három felterjesztett közül egyik sem, hanem
Alexievics Mihály kapta meg.
Dámócon (Zemplén vm.) müködött 1831–1839. Esperese 1831.-ben ilyen információt adott róla: „Házaséletében gyengéd és illedelmes. Gyenge testalkatu, de
minden hiba nélküli, akaratos, tiszta erkölcsü. Ritkán prédikál és katekizál, de szentségek kiszolgáltatásában zelózus. A hivek szeretik és mindenkivel jól bánik” (868).,
majd 1839-ben: „4. gyermek apja, házaséletük gyengéd és példás; gyenge mellü
és hangu, jó erkölcsü; ritkán prédikál; jól bánik mindenkivel és szeretik” (1125). –
1836-ban kérte Gorondot (1121), de Holovács Tódor kapta meg. A következő 1837.
évben pedig Kereknyét kérte (1122), de most is sikertelenül, mert Keményessy István kapta meg. – 1838-ban kérte Izát (361.), de Nizsalóvszky Illés lett oda kinevez- 320 -

ve. Végül 1839-ben már egészen elkeseredve és feleségének 3. évi betegeskedésére
hivatkozva, kérte Tiszaujlakot vagy Hajagost (1123). A püspökség Hajagosra első
helyen jelölte a patrónusnak, gróf Waldsteinnak megküldött hármas kandidációban
(1124) s meg is kapta Hajagost a patrónus prezentájával (1126).
Hajagoson (Ung vm.) müködött 1839–1870., azaz haláláig. 1844-ben beadta kérvényét az ignéci javadalomra (1520), de azt Bacsinszky Miklós kapta meg, aki azonban
lemondott róla s igy Szluk Jánosé lett a javadalom. – 1844-ben anyagi helyzete oly nyomasztó a sorozatos károsodás miatt, hogy gyermekeit kénytelen kivenni az iskolából és
ennek elkerülése végett segélyt kért a püspöktől (1521). – Az iskola ügyekre vonatkozólag és azoknak állásáról referált 1853-ban (1522). – 1854-ben valaki feljelentette, hogy
a karácsony előtti bőjt egy péntekén, az emberek legnagyobb megbotránkozására hust
evett. Az esetet beismerte, de tagadta a közbotrányt, mert arról senkinek tudomása nem
volt (1523). Kalusa községben (Hajagos szomszédságában) vett egy szöllőt, amelyet tévedésből az egyházra kebeleztek; ezen tévedés telekkönyvi kiigazitására kért engedélyt a
püspökségtől, amit 1860-ban meg adtak neki (1524). 1850.-ben kérte Fábiánházát (869),
de azt Farkas Tódor kapta meg. Esperese 1851-ben igy informálta: „Gyermekeit állásához méltóan nevelteti, gyakran szemgyuladásban szenved. Jó erkölcsü. Ugy a hivek mint
a [pag. 60.] földesur kedvelik” (1494); majd 1854-ben: „Nős, öt gyermeke van: Miklós és József teológusok, Anna, Viktória és Lázár arcularius (asztalos ?!). Házasélete jó.
Gyermekeinek neveltetése állásához méltó. Gyenge szemü és reszkető kezü, erkölcsileg
jó. Ritkán prédikál. Ezen évben semmi hivatalos kimutatást nem küldött be, habár erre
fel is lett szólitva. Ugy a hivek, mint a földesur kedvelik” (870). Ezen információjából kifolyólag a püspökség részéről meg lett intve és felszólitva, hogy gyakrabban prédikáljon
és a periódikus jelentéseket pontosan küldje be, mert többször erre felszólitva nem lesz és
az ítéletet maga felett kimondva, magára vessen (871). 1862-ben asztmatikus bántalmaira és felesége még nagyobb gyengeségére hivatkozva, kérte egész évre a böjt alól való
felmentésüket. A püspök nem csak egy évre, de egész életük tartamára megadta azt, az
ott közölt feltételek mellett. (872). Az egyházmegyei alapkezelőség 1862. évi kimutatása
szerint 126. osztrák értékü forint adóssága volt ott, amely tőke után a kamatot pontosan
ﬁzette (1264). 1870-ben aggkorára és elerőtlenedésére hivatkozva kérte Miklós ﬁának
Hajagosra való áthelyezését ugy a püspöktől, mint a patrónustól gróf Valdstein Jánostól.
Mindketten méltányolták kérését és a püspök abban az esetben, ha lemond a parókiáról,
igérte kinevezni ﬁát. A lemondás megtörtént s igy ﬁa ki lett nevezve (873) de csak 6.
napig élt ﬁa mellett mint nyugdijas.
Meghalt Hajagoson (Ung vm.) 1870. augusztus, 31.-én végelgyengülésben
(874 és 2435). Halála alkalmából a „Свѣтъ”-ben megjelent nekrológust lásd 2437.
sz. alatt. Halála után az alapkezelőség, 176. frt. tartozását kérte az örökösökön behajtani (2436).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1525. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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29.) Balogh Miklósné, Kovács Konstancia. (1810–1869)

Született circa 1810-ben Lasztócon (Zemplén vm.), ahol apja János pap volt.
Anyja ismeretlen keresztnevü Csisemko leány.
Házasságát Lasztócon, 1830-ban kötötte Balogh Miklós pályavégzett papnövendékkel.
Meghalt Hajagoson (Ung vm.) 1869. április havában, amint azt 1870-ben férje
írja (873).
[pag. 61.]

30.) Gulovics György. (1802–1873)

Született 1802-ben, mert 1824-ben 22. éves volt (930). Születési helye Kisbreznica (Zemplén vm.), ahol apja Péter pap volt (1165). Anyja Kovaliczky Melánia.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte.
A teológiát Ungváron végezte, de érdekes körülmények között, t.i. teljesen
privátim, egyetlen egyházmegyéhez sem tartozott s ilyenek voltak 13-an amikor ő
befejezte tanulmányait. Valószinüleg nagy tulprodukció volt papokban, de nem csak
a munkácsi-, hanem az eperjesi egyházmegyében is. Ő az eperjesi egyházmegye
területén lakott s igy tulajdonképen az eperjesi egyházmegyéhez tartozott és név
után itélve a 13.-ból 8.-an voltak az eperjesi egyházmegyéből. Az 1822/23. tanévben
mint II. évesnek tanulmányi eredményét lásd 929. sz. alatt, és mint IV. évesét az
1824/25. tanévben, 930. sz. alatt és bizonyitványát mind a 8. szemeszterről 1165.
sz. alatt. Tehát már 1825-ben végzett teológus volt és csak három év után, 1828ban ordinálódott. Valószinüleg három év kellett ahhoz, hogy felvegyék valamely
egyházmegyébe, az ő esetében a munkácsi egyházmegyébe, ami talán csak nősülése
utján sikerült, mivel apósa mint kerületi esperes elég tekintélyes személyiség volt az
egyházmegyében. Tanulmányai befejezése után 1826-ban 10. hónapig pécsi Pécsy
Imrénél Pécsujfaluban (Sáros vm.), mint gyermekeinek nevelője és tanitója tartózkodott (1166)
Házasságát 1827-ben Bacskón (Zemplén vm.) kötötte Molnár Teréziával,
András pap és ismeretlen keresztnevü Kovecsák leány leányával.
Mint az eperjesi egyházmegye területéről származó teológus elbocsátóját az
eperjesi egyházmegyéből 1827 X/11.-én kapta meg (1167) és bár már 1825-ben kérte
a munkácsi egyházmegyébe való bevételét (1168), ezen kérelme csak most teljesedett.
Az alsóbb rendeket (lectoratus, subdiaconatus és diaconatus) egyszerre 1828
VII/6-án vette fel (931).
Ordinálódott 1828. julius, 11-én Pócsy Elek püspök által (931 és XV – 1681.
sorszám).
Felszentelése után 1829.-ig valószinüleg apósa mellett volt, mert sehol nem
szerepel mint pap.
Falkuson (Zemplén vm.) müködött 1829–1833. Hivatkozással betegségére és
arra, hogy orvosa a hegyi levegőt irta elő neki, 1832-ben beadta kérvényét Tarnára
(1169), de Szlávik Pál kapta meg.
Gálszécsen (Zemplén vm.) müködött 1833–1837. Ezen paróki [pag. 62.] áján
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esperese 1834-ben ilyen információt adott róla: „Házasélete jó, erős mellü és hangu,
jó erkölcsü. Hiveivel és a földesurral, báró Fischer özvegyével a viszonya jó” (903).
Beadta kérvényét 1837-ben Vécsére és mivel a patrónusok, gróf Haller Ferenc és
Bujánovics Ede a prezentát neki adták, ki is lett oda nevezve (1170).
Vécsén (Zemplén vm.) müködött 1837–1873. Ezen parókiáján esperese ilyen
információkat adott róla: 1845-ben: „Nős, 2. ﬁu és 4. leány gyermekkel. Viselkedése
és házasélete illedelmes. Egészséges, jó erkölcsü. Hiveivel és a földesurral, a Csáky
családdal szemben viselkedése példás” (904), majd 1850-ben: „Két ﬁu és három leány apja, akik a szükség folytán hiányosan vannak nevelve. Társadalmi és házasságbeli érintkezése jó. Erős mellü és példás erkölcsü. Hivei és az uraságok irányábani
viselkedése példás” (1312). A nagyruszkai javadalmat szolgálta ki 1852–53, amely
község papját, Damjanovics Józsefet az osztrák hatóságok a szabadságharcban való
részvétele miatt várfogságra itélték. – 1853-ban erre a javadalomra ki lett nevezve
Gulovics József, aki a jövedelem megosztása miatt panasszal élt ellene a püspöknél.
Ezen ügy mikénti elintézése ismeretlen, nem lévén kezeim között az összes erre vonatkozó iratok (1313). – 1865-ben kongruája felemelését kérte, amelyet oly csekély
mértékben emeltek, hogy a Magyar Helytartótanács utján a vallásalapból évi segélypénz kiutalását kérte (934). 1866-ban több hétig gyengélkedett s a husvételőtti kötelmek teljesitésére képtelennek tartotta magát s azért segédlelkész kiküldését kérte. A
püspökség Szlávik Pált küldte ki e célra (2441). – 1867-ben közte, jobban mondva
felesége és apósa között a vagyon körül félreértés merült fel, ami oda vezetett, hogy
leány az apját jelentette fel a püspöknél (883). 1866-tól saját gyermekein kivül még
két unokáját is ő neveltette, akik leánya, Roskovics Ignácné elhalálozása után árván
maradtak (2440).
Egyházi kitüntetései: 1842-ben Holosnyay András főesperes előterjesztésére a
püspök a gálszécsi kerület másodesperesévé nevezte ki (932). A gálszécsi kerületnek
1862-től lett rendes esperese (1315), de már a következő évben, részben idős korára, részben pedig az egyházmegyében bevezetett orosz hivatalos nyelv nem tudása
miatt lemondott az esperességről, amit azonban a püspökség nem fogadott el, hanem
ugy oldotta meg, hogy ő megmaradt esperesnek s kerülete papságából, arra érdemes
egyéneket terjesszen elő a püspökségnek, akikből a püspök kiválasztja a melléje
kinevezendő másodesperes személyét (933), ezt azonban szerénységből visszautasitotta s kérte a főesperest erre felkérni (2439). Szentszéki tanácsossá 1854-ben lett
kinevezve (1314). – A püspök 1869-ben felterjesztette a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumba tisz [pag. 63.] teletbeli kanonokká való kinevezés végett (1304),
ami 1870-ben meg is történt (935)
Meghalt Vécsén (Zemplén vm.) 1873. augusztus, 6-án kolerában, ami akkor
járványszerüen lépett fel (936).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd az 1237 sz, és egy másik
általa használt pecsét lenyomatát 1857-ből 1316. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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31.) Gulovics Györgyné, Molnár Terézia. (1810–1887)

Született 1810-ben, mert 1812-ben az van apja információjában, hogy csak
egy 2. éves leánya van (137), de bizonytalan, hogy hol, mert lehet Szalókon is
(Zemplén vm.), ahol apja András akkor pap volt bár, de ugyanazon év végén ki lett
nevezve nagyapósa mellé s igy lehet Bacskón is (Zemplén vm.). Anyja ismeretlen
keresztnevü Kovecsák leány. Szüleinek egyetlen gyermeke volt.
Iskoláit, de hogy milyeneket, az ismeretlen, Kassán végezte, ahol nevelő intézetben volt (138).
Házasságát 1827-ben Bacskón (Zemplén vm.) kötötte Gulovics György pályavégzett papnövendékkel.
1866-ban apja ellenében örökösödési követeléssel lépett fel a püspökségnél és
többek között az apja által letett misealapitványt jogtalannak mondja és ezen összeg
kiadását kéri részére (2442).
Megözvegyedett 1873 VIII/6.-án. Az enyhév ideje alatt Vécsén tartózkodott,
annak letelte után Gálszécsre költözött és 1874-ben is ott volt (2443). Vele volt,
önmagával tehetetlen Terézia leánya is (2444). Gálszécsről írta 1875-ben azon kérelmét, hogy férjének utódját, Fesztóry Józsefet utasitsa a püspökség az általa eladott
trágya megﬁzetésére (2445).
Meghalt Rákócon (Zemplén vm.) 1887. november, 11.-én, ahol leányával,
özv. Balogh Józsefnével együtt éltek.

32.) bacsinai Bacsinszky János. (1751–1839)

Született circa 1751.-ben Rafajócon (Zemplén vm.), ahol apja Péter pap volt.
Anyja ismeretlen. Születésének évét a 464. sz. melléklet [pag. 64.] ből vettem, ahol
1775.-ben 24. évesnek van feltüntetve. Bár Jenő nevü unokája, egyik felíratában,
a püspök bátyjának mondja nagyapját (522) ez minden alapot nélkülöz, mért kétségtelen, hogy Péter ﬁa volt. Unokája az emlitett íratban meghurcolásáért elégtételt
keresett s hivatkozik ősei érdemeire, s igy érthető, hogy a hires Bacsinszky püspököt
oly közeli rokonságban levőnek igyekszik beállitani.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen kezdte el, de az utolsó két évet az
ungvári jezsuita gimnáziumban végezte, 1769-ben volt Poeta- és 1770.-ben Rhetor
osztálybeli. (1907). Mint rhetor jó tanuló lehetett, mert 5. tantárgyból való előmenetele elismeréseképen jutalomban is részesült (1089).
Teológiai tanulmányaira vonatkozólag csak a II. évről vannak adataim. Ungváron az 1774/75. tanévben volt II. éves. (464).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte egy ismeretlen vezetéknevü
Annával.
A tonzurát és lektorátust 1775 IV/15-én vette fel (464) és ordinálódott 1777.
augusztus 6-án Bacsinszky András püspök által (XV – 273. sorszám).
Rafajócon kápláni minőségben müködött 1777–1779. (468). Az ordináltak
könyvében is az van bejegyezve, hogy Rafajócra káplánnak van jelölve s ez is bizonyitani látszik, hogy a rafajóci pap ﬁa volt, de még határozottabban bizonyitja
ezt az is, hogy Bacsinszky Miklós, az ő (János) ﬁát Mihályt „patruelus meus”-nak
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nevezi (1114). Patruelus pedig az egyházjog terminológiája szerint kétségtelenül =
két ﬁtestvér ﬁai és leányai. Tehát Miklós apja, ugyancsak Miklós és Mihály apja, ez
a János édes testvérek voltak. Az idősebb Miklós pedig kétségtelenül a Péter ﬁa volt
(lásd a Bendász családfa I. kötet 129. old.) s igy János is annak ﬁa volt.
Solymoson (Ung vm.) müködött 1779–1816. (468). Ezen parókiáján esperesei ilyen információkat adtak róla: 1786-ban: „A lelkipásztorkodásra alkalmas. Nős.
Latinul és magyarul is jól beszél. Tudása jó. Családi élete elég jó. Hiveihez való viszonya rossz. A földesurral való viszonya jó.” (465). 1795-ben: „Nős, 3. gyermekkel.
Házasélete jó. Gyermekeit illedelmesen neveli, két ﬁa van, egy ﬁlozóﬁán van, egyet
pedig otthon tart, mert elmeileg rasus (rasus³ = tehát megnyirt, tehát gyenge elméjü). Meggondolatlan s ebből kifolyólag össze-vissza beszél, ami eszébe jut. Papi
kötelességeit végzi. Hiveivel már békésen él, a földesúr becsüli” (466). 1797-ben:
„Nős. 4. gyermekkel. Családi élete illedelmes. Egy ﬁa jurista, a másik semirasus
(félig megnyirt, félbolond) és 2. leány. Kevésbbé barátságos. Elég jó erkölcsü. Viszonya a hívekhez és földesurhoz jó” (467). 1798-ban: „Vendégszerető, illedelmesen
viselkedik, feleségével jól él. Egy ﬁa otthon gazdálkodik a másik teológus. Szilárd
testalkatu s ezért szédülései vannak s jelleme ilyenkor vál [pag. 65.] tozékony. A
kerület vizsgáztatója. Hivei gyülölik, a földesúr, B. Vécsey Miklós becsüli” (132).
– 1804-ben már ő volt az esperes s igy legtöbbnyire csak személyi adatait közöte az
információkban: „Fia, betegsége miatt képtelen a tanulásra. Ereje lankadóban van.”
(133). 1805-ben (158) és 1806-ban ugyanaz, csak ﬁára vonatkozólag félreérthetetlenül mondja, hogy évekkel ezelőtt megzavarodott s nem tud magához jönni (163).
1811-ben már veje az esperes s ő sem nagyon irogat róla, többnyire ő is csak személyi adatait közli, de itt már özvegy (164), 1815-ben ugyanaz, mint az előbbi (165).
Esperese, Theodorovics Tódor 1794-ben feljelentette, hogy 15. évi itt müködése óta,
nem hogy szerzett volna valamit a templom részére, de azt a kelyhet, cibóriumot
és szentséghordozót, amelyeket még elődje vett meg, meg sem áldatta. Hivei már
két alkalommal annak adtak kifejezést, hogy az uj templomot soha nem épitteti fel
s félő, hogy az erre a célra összegyüjtött 800-Rfrt., amely kezében van, a parókiális lakra forditja. A másállapotban levő asszonyokat nem akarja gyóntatni, hanem
elkergeti. Egy asszony Rebrinben gyónás nélkül halt meg, bár kétszer is hívták, de
ő nem ment. Mise előtt a híveket nem füstöli. Ha az uj templom épitéséről van szó,
ugy nyilatkozik, mire uj templom, hisz ez még nem égett le. Rebrinben is uj templomot akarnának épiteni, van reá pénzük és telkük, de a hivők azt mondják: „mi ezzel
a pappal soha fel nem épitjük a templomot, mert lusta és az egyházi ügyekkel nem
törődik”. (468). – 1816-ban feljelentést tett a vármegyéhez, hogy egy, a görögkatolikus hitre áttérni akaró református vallásu leányt, hitsorsosai erőszakkal elvitték az ő
házából és zárva tartják. (2447).
A szobránci kerület esperese volt 1802–1810, de már 1798-ban egyelőre segédesperesnek volt kinevezve, azzal az okadatolással, hogy a jelenlegi esperes már
öreg és segitségre van szüksége – 1805.-ben a parókiális jövedelmek (congrua) öszszeírása alkalmából az egyház részéről a szobránci járásban o volt a megbizott (2446.)
Nyugdíjban volt 1816–1839., azaz haláláig. Orvosi bizonyitványa alapján
rossz akaratu, gyógyithatatlan hypochondriája van, amihez járul gyenge látása és
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kézreszketése (470). Nyugdiját azonban csak 1817-től kapott, amikor a meghalt Répásy János nyugdíjas pap helyét töltötte be (1086). Nyugdíjas éveit 1817–1825. veje,
Ruszinkovics Mihály mellett töltötte Solymoson, aki utódja lett. 1925–1934. Ungváron volt, ki mellett, bizonyosan nem tudom, csak sejtem, hogy másik leánya, Mária,
Mankovics Mihályné mellett, aki Ungváron lakott. 1934–1939. Drugetházán Mihály
pap ﬁa mellett töltötte.
Személyi ügyei a következők: 1801-ben kérte, hogy vejét, Ruszinkovics Mihályt ne Maskócra nevezzék ki, mert ott inkább Koleszár András drugetházi papot
óhajtják s igy ennek Maskócra helyezése után, nevezze ki vejét Drugetházára (471).
Ezen kérését nem teljesitették, ámbár Koleszár Andrást [pag. 66.] áthelyezték Maskócra, Drugetházát Iváskovics Bazil kapta meg, veje pedig mellette maradt kápláni
minőségben. – 1802-ben ugyanezen veje részére kérte Beregrákost, de ezt Mihalics
János kapta meg, veje pedig a Solymos ﬁliálisából alakult uj parókia, Kráska első
papja lett (472). Végül ezen veje a szó szoros értelmében kifosztotta, mindenét elvette, amely ügynek aktáit lásd 473. sz. alatt. – 1802-ben aláirta azt a minden paptól megkövetelt reverzálist, hogy semmiféle titkos társulatnak nem tagja (469). Volt
cselédje, Bojcsik Mária is keresetet inditott ellene, bérének visszatartása miatt, ami
jogos volt-e vagy sem, az iratokból megállapitani nem lehet (1087). Mint solymosi
pap, Solymos határában 3. rétet szerzett. Örökösei ezen földeket a solymosi egyház,
a mindenkori pap és mindenkori kántor részére ajándékozták (1526)
Meghalt Drugetházán (Ung vm.) 1839. október, 12.-én 88. éves korában (474)
„e febri persiana qualis habita”. (1006). Az egyházmegyei hivatalos kimutatás halálát okt. 10.-re teszi és 93. évesnek mondja (1088), de ez téves.
Aláirását és általa használt pecsét lenyomatát lásd 475. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

33.) Bacsinszky Jánosné, ? Anna. ( –1806–1811 között)

Keresztnevén kivül egyebet nem sikerült megállapitanom róla. Keresztnevét
leánya, Mária, Mankovics Mihályné emliti, amikor az apja által szerzett solymosi földek egyikét a mindenkori solymosi papnak adományozza „hogy tudniillik a
Boldogult János Atyámért és Anna Anyámért, Boldogult Ruszinkovics Mihályért és
Danilovits boldogult Antalért minden esztendőben annyi Szent Liturgyákat szolgáljanak a menyit Nagy Méltósága méltóztatni fog rendelni” (1526).
Meghalt Solymoson (Ung vm.) 1806–1811. között, mert férje abban az időben
ott volt pap és férje 1806. évi információjában mint nős, az 1811. éviben ellenben
mint özvegy szerepel (163 és 164).

34.) Zájácz Péter. (1803–1810)

Gézsényi (Zemplén vm.) lakos volt, de hogy foglalkozásra nézve mi volt, nem
tudom megállapitani. 1803-tól veje, Bacsinszky Mihály mellett [pag. 67.] volt Ubrezsen, akinek gazdaságát vezette s ott emlittetik még 1810-ben is (487).
Felesége Bacsinszky leány volt, mert a 109. sz. melléklet szerint, Bacsinszky
Mária özvegy asszony vejének nevezi. Az akkori kor szokása szerint az asszony,
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férje vezeték és saját keresztnevét használta. Végrendeletében a rokonságra hagyományozott pénzösszegeket, de a rokonsági kapcsolatot csak nála (veje) és leányánál
Teréziánál, később Bacsinszky Mihálynénál (unokája) jelölte meg. A felsoroltak közül, megállapitásom szerint Durcsák Józsefné, Zájácz Mária Péteré, unokája, Prodán
Tódorné, Bacsinszky Anna, valószinüleg leánya, Bacsinszky Máté, férje bátyjának
ﬁa volt. Milyen rokoni kapcsolat volt azonban közte és Scsavniczky András, Jaczkovics János, Gerzánics András, valamint Brenczovics István között, egyelőre nem
tudom. Mivel a vadászfalvi (Benyátin) egyházra is hagyományozott és emlitést tesz
egy, a volt benyátini parókiális funduson általa épitendő épületről, valószinüleg Bacsinszky Tódor leszármazottja és mivel koránál fogva ennek felesége nem lehetett,
valószinüleg menye volt (vagy esetleg leánya) (109). De a legnagyobb valószinüség
az, hogy a Gézsényben 1770.-ben emlitett Bacsinszky Mihály kántornak a felesége
a végrendelkező.
Megjegyzem, hogy a felsoroltak közül a Durcsákok, Gerzánicsok, Brenczovicsok és Bacsinszkyak határozottan tudom hogy nemesek (59) s mivel nemes csak
nemessel házasodott össze, valószinüleg Zájáczék is nemesek voltak.
1803-ban volt egy Zájácz Bazil nevü teológus, aki egy gézsényi colonus ﬁa.
Valószinüleg ez is a mi Péterünk ﬁa volt. Ez azonban pappá nem lett szentelve.

35.) Zájácz Péterné, Bacsinszky?. ( – )

Született valószinüleg Gézsényben (Zemplén vm.), ahol apja Mihály kántor
volt, anyja ismeretlen vezetéknevü Mária.

36.) Jaromisz Mihály. (1746–1802)

Született az 1740-es években, mert 1773.-ban 27. évesnek iródik (22) s igy 1746ban, de 1798-ban 56. évesnek iródik (282) s akkor 1742-ben született, de az előbbi a
valószinübb. Született Stelbachon (Sáros vm.), ahol apja [pag. 68.] kántor volt (170),
névleg György, mert abban az időben György kántoroskodott Stelbachon. Anyja ismeretlen. Libertinus (szabados) szülők gyermeke volt mert igy emlittetik 1774.-ben (22).
Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte s itt van róla emlités 1773. és
1774.-ben. Ezekben az években előljárói ilyen információt adnak róla: 1773-ban:
„Jó kapacitásu, közepesen felüli termetü, erős testalkatu, külsőre elég qualiﬁkált. Jó
és példás erkölcsü. Tanulmányaiban dicséretesen halad előre” (22). 1774-ben: „Jó
felfogásu, az iskolában szorgalmas és ezért jól halad előre a tudományokban. Erkölcsileg dicséretes és semmi rossz hajlama nincs” (170).
Házasságát hol és mikor kötötte, nem tudni. Csak annyit tudok, hogy felesége
Ilykovics Mária volt, azt is onnan, hogy ﬁa ﬁlozóﬁai bizonyitványában van ez feljegyezve (567).
A kisebb rendeket a következő időben vette fel: lektorátus 1773 VII/24., subdiákonátus 1773 XII/25, diákonátus 1774 II/1. (170) Ordinálódott 1774. április, 12.
Bacsinszky András püspök által (170 és XV – 181. sorszám).
Stelbachon (Sáros vm.) müködött 1774–1802, tehát egyetlen parókiája volt, itt
kezdte és végezte is. – 1778-ban engedélyt kapott VI. Pius pápától minden indexen
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levő könyv olvasására. (564) – 1792-ben Berzeviczy András Vice-Palatinus vádolta,
hogy hamisan adott ki erkölcsi bizonyitványt kapitány ﬁának, de igazolta magát, hogy
Berzeviczy kapitány ténylegesen erkölcsösen viselkedett és a többi papok is megerősitették ezt aláirásukkal (565). A Vicepalatinus azonban nem nyugodott, tovább agitált
az ő áthelyezése érdekében (2362); érdekes volna tudni, mi volt az oka ezen gyülöletnek. Valószinüleg ennek folyományaként tervbe vették a püspökségen Rencsesovba
való áthelyezését (2448), de a püspök, ugy látszik neki adott igazat ebben a harcban
s nem egyezett bele áthelyezésbe, mert továbbra is Stelbachon maradt. 1796-ben feljelentették, hogy latin szertartásu gyerekeket nem csak keresztelt, de meg is bérmált,
amit nem is tagadott (566). Esperese 1898-ban is informálta: „Nős, 10. gyermekkel,
akik közül 1. ﬁa munkácsegyházmegyei teológus, egy pedig Egerben, 2. leánya nubileor, ami azt is jelentheti, hogy férjhezadó, de azt is, hogy buskomor. Mindkét házasfél
viselkedése otthon és házonkivül, valamint ruházatukban is illedelmes és házaséletük
békés. Semmi defektusa nincs, szelid és józan életü. Hivatali kötelességei végzésében
buzgó. A nép szereti, a patrónus, a Berzeviczy család becsüli” (282).
Meghalt Stelbachon (Sáros vm.) 1802-ben, mert 1801-ben még mint stelbachi
parókus emlittetik, 1802-ben pedig Stelbach vacat (üres), de ﬁa is egy kérvényében
1809-ben azt irja, hogy a parókia 7. éve üresedésben van (576).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 566. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXVI. sz. alatt.
[pag. 69.]

37.) Jaromisz Mihályné, Ilykovics Mária. ( – )

Nevén kivül egyéb biztos adat nincs birtokomban. Apja Elek vagy Péter pap
volt, mert abban az időben, amikor ő születhetett csak ez a két Ilykovics nevü pap
volt, akik máskülönben édes testvérek voltak.
Mint özvegy Stelbachon lakott (567), lehetséges, hogy a parókián, mert férje
halála után egész 1809.-ig, ﬁa, István felszenteléséig nem emlittetik ott pap, hanem
egy szerzetes adminisztrálta.

38.) Husznay István. (1743–1809)

Született 1743-ban, mert 1773-ban 30. évesnek mondatik (371). Születési helye Szuhapatak (Ung vm.), ahol apja Kaszics-Husznay János pap volt. Anyja ismeretlen. Mikor és miért vette fel az apja által is néha használt Husznay nevet, nyomát
nem találom, de hogy ennek a ﬁa, bizonyitja, hogy a szuhapataki pap ﬁa volt (371
és 151), Szuhapatakon pedig 1727-től és még 1770-ben is Kaszics-Husznay János
emlittetik mint pap. Kaszics név alatt nem fordul elő.
Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte és 1762-ben kezdte el, tehát 19.
éves korában. 1766.-ban „rhetor” volt (151). A teológiát szintén Munkácson végezte
és 1773.-ban ilyen információt adtak róla előljárói: „Állhatatosan látogatja az iskolát, előmenetele dicséretes, becsületessége és szelidsége dicséretre méltó” (371).
Házasságát ismeretlen időben és helyen és ismeretlen vezetéknevü Annával
kötötte meg. –
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Diákonussá 1773 VII/11.-én lett felszentelve (371) és ordinálódott 1773. augusztus, 17-én Bacsinszky András püspök által (170. és XV – 143. sorszám).
Hajasdon (Ung vm.) müködött 1773–1809, azaz itt kezdte és fejezte is be
halálával. Információi igy szólnak: 1786-ban: „A latin nyelvben járatos, nős, a paposkodásra alkalmas” (589). 1795-ben: „Nős egy gyermekkel. Házasélete békés és
példás. Józan életü és vendégszerető. Kötelmeit szorgalmasan végzi. Hivei szeretik”
(590) – 1802-ben aláirta a minden paptól megkivánt reverzálist, hogy semmiféle
titkos társulatnak nem tagja (591).
Meghalt Hajasdon (Ung vm.) 1809. november, 16.-án 66. éves korában (592).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 593. sz. alatt. Leányán
Annán, Jaromisz Istvánnén kivül, volt még egy Péter nevü ﬁa, aki kántor volt Tihán.
[pag. 70.]

39.) Husznay Istvánné, ? Anna. (1748 – 1815)

Született 1748-ban, mert 1815.-ben 67. éves volt. (595).
Megözvegyedett 1809 XI/16.-án. Mint özvegy az első évet még a parókián
töltötte és kivetették reá a szokásos egyházmegyei adót, 44. Rﬂ.-t (594). Továbbra is
Hajasdon maradt veje, Jaromisz István mellett és részben saját javaiból, részben pap
veje jövedelméből tartotta fenn magát (595). – 1815-ben még élt (595).

40.) Firczák János. (1736–1806)

Született Iloncán (Bereg vm.) 1736-ban, mert 1760-ban 24. évesnek mondatik (150). Apja ismeretlen nevü, de Lévay Gergely jobbágya volt, mert János ﬁáról
1760.-ban az van feljegyezve, hogy megváltotta magát (redemit se), tehát a mi Jánosunk megváltotta maga magát a jobbágyság alól, földesúrától Lévay Gergelytől s igy
„libertinus”, szabados lett (153.)
Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte és 1760-ban harmad éves növendéke volt az iskolának (150). Mennyi és milyen iskolát végzett, megállapitani nem
tudom, de kántor lett belőle.
Mint kántorról is csak annyit tudok, hogy Felsőkaraszlón (akkor még Rosztokának hívták) kántoroskodott, ott van emlitve 1774.-ben és 1798-ban, amikor Morvay
József ugocsai alispán földjéről, éjnek idején terményt vitt el, azaz lopott. Az alispán felszólitására nem jelent meg, erre fel egy egész hivatalos társaság jelent meg a községben,
a kárt 400. Rﬂ. becsülték, felszólitották a kár megtéritésére. Pénze azonban nem lévén,
lefoglalták egész ingó vagyonát, ami azonban csak 47. Rﬂ. tett ki s igy a még hátralevő
összeg megﬁzetéséig egy megyei hajduval elfogatták és elkisérték Tiszabökénybe, az
alispán lakhelyére, ahol addig kellett ülnie, amit a hátralevő összeget hozzátartozói meg
nem ﬁzetik (596). 1804-ben már nem volt kántor. Életének egy szakáról szó van az 1175.
sz. mellékletben. Ezek szerint menye, Mihály ﬁának felesége kiette a kántorságból és
kiszekálta őket (feleségével együtt) a házból is, hogy kénytelenek voltak Sásvárra maj
Szajkófalvára menni Péter ﬁokhoz. Péter 1806–1817. müködött Szajkófalván, ezen kívül
semmiféle dátumot nem lehet megállapitani az iratból (1175).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
- 329 -

[pag. 71.]

42.) Papp János. (1749–1806)

Született 1749-ben, mert 1773-ban 24. éves volt (22) még pedig Acsádon
(Bihar vm.) (22 és 100), ahol apja Pál pap volt (100). Anyja ismeretlen.
Tanulmányait a munkácsi iskoláiban végezte és 1773-ban IV. éves volt, amikor előljárói ilyen információkat állitották ki róla: „Elsőrendü felfogásu, közepes
termetü, testileg gyenge, külsőleg helyes. Erkölcsileg példakép is lehet. Előmenetele
dicséretes” (22). A nagyváradi egyházmegyéhez tartozott és püspöke Kovács Meletius 1773.-ban nemcsak kibocsátotta, de melegen ajánlja is a munkácsegyházmegyei
püspöknek (100). A teológiát ezután kellett végeznie, de nyomát ennek nem találom.
Házasságát ismeretlen helyen és időben kötötte Papp Annával, de az nem bizonyos, hogy vezetékneve Papp volt, mivel ez leányának keresztelése alkalmával
van igy beírva, de azon kor szokása szerint a feleség, férje vezeték és a maga keresztnevét viselte.
Ordinálódott 1777. III/25. Bacsinszky András püspök által (XV – 255. sorszám).
Müködését Tiszasásváron (Ugocsa vm.) kezdte és ott fejezte is be, tehát 1777–
1806.-ig. müködött itt. Esperese információi szerint: 1786-ban „Nős, alkalmas a paposkodásra és jól beszél magyarul” (633). 1796-ban: „Nős, 3. gyermekkel, amelyek
közül egy ﬁu. Viselkedésében egyetértő és békeszerető. Leányai kicsinyek s igy otthon nevelődnek, ﬁa hibás és tanulásra nem alkalmas. Beteges, máskülönben jó erkölcsü. Papi kötelmeit teljesiti. Az anyakönyveket vezeti, de az egyházi számadásokat nem. Harmóniában él a hivekkel és a földesurakkal” (303). 1804-ben: „A házon
kivüli és belüli érintkezésében illedelmes és házaséletük nem minden baj nélküli az
italozás miatt. Gyermekeit falusiasan neveli, ﬁa teljesen paraszt (rusticus). Ebben az
évben sokat betegeskedett, máskülönben jó erkölcsü. Hivei szeretik” (304). 1799.ben át volt helyezve Penészlekre, de nem volt hajlandó elfoglalni.
Meghalt Tiszasásváron (Ugocsa vm.) 1806-ban
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 634. sz. alatt. Az ősön,
Firczák Péternék kívül volt még egy gyergeelméjü és elparasztosodott ﬁa és egy
ismeretlen nevü leánya.

43.) Papp Jánosné, Papp Anna. ( – )

Vezetékneve nem biztos, mert gyermekei keresztelésénél van ilyen név alatt
vezetve és az abban az időben bevett szokás szerint a feleség, férje vezeték[pag. 72.]
és a maga keresztnevét használta. Nincs azonban kizárva, hogy az ő vezetékneve is
Papp volt, amely név még ma is nagyon elterjedt
1806-ban még élt.

44.) Pulszky ?. ( – )

Született Husztbaranyán (Máramaros vm.) ismeretlen időben. Apja János mint
diákonus müködött Husztbaranyán.
Foglalkozására nézve földmüvelő (colonus) volt.
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46.) Berlányi Gergely. (1788–1853)

Született 1788.-ban, mert 1810-ben 22. és 1814-ben 26. évesnek mondatik
(646, 647). Kőrösmezőn (Máramaros vm.) született, ahol apja Elek földműves (colonus) volt. Apja a Berlányuk nevet használja, ő azonban ezen név alatt egyszer sem
szerepel. Anyja Simonszky-Hrinyuk-Hrinyucsak Anna (1077).
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte és a VI. osztály befejezése után nem ﬁlozóﬁát végzett, hanem jurista volt és ezt a tanfolyamot kettős
osztályzattal végezte el 1810.-ben, de ismeretlen helyen (646)
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és 1810-ben kezdte. Az 1813/14.
tanévben volt IV. éves és ezt az évet mint nős és felszentelt diákonus feljezte be jó
rendü osztályzattal és ilyen információval: „Testileg erős, erkölcsileg igen jeles. Békés hajlamu és a fegyelmet szerető” (647). – Megjegyzem abban a korban, vagy egy
évtizedig az összes IV. évesen már nősök és felszentelt diákonusok voltak.
Házasságát 1814-ben kötötte Nyegre Máriával, ismeretlen foglalkozásu János és Kubek Éva leányával. A máramarosszigeti vikáriusnak rokona lévén, mellette
tartózkodott s igy valószinüleg Máramarosszigeten kötötte házasságát (647 és 653)
Ordinálódott 1814 VII/14. Bradács Mihály püspök által (1007 és XV – 1308. sorsz.).
Tiszakarácsonyfalván (Máramaros vm) kezdte meg müködését és ott volt
1814–1817. Ezen parókiáján esperese 1816.-ban ilyen információt adott róla: „Ugy
otthon mint házonkivül illedelmesen és müvelt emberhez méltóan viselkedik. Testileg erős és erkölcsileg dicséretes. Hivei nagyon becsülik, a földes [pag. 73.] úr, a Pogány familia mások előtt bemocskolja.” (648). 1815-ben kérte Felsőrónát és a püspök a kincstárnak, mint patrónusnak a második helyen fel is terjesztette, de Csernek
János kapta meg. 1817.-ben Kaszómezőt kérte s most is 3. helyen volt felterjesztve
a kincstárnak, de a már ideiglenesen ugy is ott lévő Vissoványi János lett oda kinevezve. Ugyanazon évben Tiszalonkát kérte, a püspök már első helyen terjesztette fel
a kincstárnak és meg is kapta. Prezentája is ott van eredetiben (649).
Tiszalonkán müködött 1817–1853., azaz haláláig. Ezen parókiáján esperesei ilyen információkat adtak róla: 1817-ben: „Viselkedése illedelmes, józan életü,
házasélete példás. Hajlamai jók, erkölcse dicséretre méltó. Viselkedése a hivekkel
és a földesúrral dicséretes” (650). 1834.-ben: „Viselkedése és házasélete dicséretre
méltó. Testileg erős, erkölcsileg jó. Viselkedése hiveivel jó” (651). Az 1837. évi
megegyezik az előbbivel, azzal a hozzáadással, hogy a parókiális jegyzőkönyvet
hanyagul vezeti (652), amelynek rendes vezetésére fel lett szólitva a püspökség által
(654). 1844-ben: „Testi erejében már fogyatkozik. Erkölcsileg jó. Mint pap buzgó.
Hiveivel és a földesurral a viszonya jó” (…). Felfüggesztett harangozója 1833-ban
feljelentette, hogy fonóházat tart a parókián, paráználkodásokat enged meg házánál,
az egyház gyertyáit saját céljaira használja stb., de a kivizsgálásnál kitünt, hogy ez
mind csak bosszú müve elbocsátott harangozója részéről (1146). – 1846-ban a felfüggesztett tiszakarácsonyfalvi pap, Hlyudz János panasszal él ellene, hogy mint
Tiszakarácsonyfalva adminisztrátora sulyosan megröviditette. (655). 1852-ben kérte
vejét, Rományi Illés urmezői lelkészt káplánjává kinevezni utódlási joggal. Kérelmét teljesitik, de az utódlási jog kizárásával (656), erre veje nem volt hajlandó, ellenben másik veje, Dobra György batári lelkész utódlási jog nélkül is elfogadta (1528).
Meghalt Tiszalonkán (Máramaros vm.) 1853. szeptember, 13-án 65. éves ko- 331 -

rában végelgyengülésben (657 és 1263). Halála után ﬁa István és veje Dobra György
között a temetési költségekre vonatkozólag egyenetlenség tört ki, amely a püspökségre került (1529). Miképen végződött, ismeretlen.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 658. sz. alatt.
Leszármazottai lásd LXIV. sz. alatt.

47.) Berlányi Gergelyné, Nyegre Mária. (1791–1852)

Született 1791.-ben, mert halálánál az anyakönyvben 61. évesnek van beirva. Született Gölnicbányán (Szepes vm.), mert öccse Lajos odavaló származásunak
mondatik (1011) s igy neki is ott kellett születnie. Apja János [pag. 74.] ismeretlen
foglalkozásu egyén, anyja Kubek Éva (653).
Leánykorában, elsőfoku unokatestvére, Tabakovics Mihály máramarosszigeti
vikárius mellett volt édesanyjával egyetemben, ahol a háztartásban segédkezett. (942)
Házasságát 1814-ben Máramarosszigeten kötötte Berlányi Gergely pályavégzett papnövendékkel. (647 és 653)
Meghalt Tiszalonkán (Máramaros vm.) 1852. május, 29.-én (1528).

48.) szulimai Kaminszky Péter. (1754–1808)

Született 1754-ben, mert 1783-ban 29. évesnek mondatik (660). Született Ujakon (Sáros vm.), mert 1783-ban az ujaki pap ﬁának mondatik (660). Apja János ujaki
pap volt. Anyja ismeretlen.
A 660. sz. melléklet szerint latinul tudott mint ﬁzikus, tehát a phisicai osztályt
biztosan elvégezte.
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és 1783-ban volt VI. éves, de abban az időben VII. éves teológusok is voltak (660). Kevesebb gimnáziumi osztályt
végzettek tovább voltak a teológián. Az 1783. évi információja szerint: „Közepesnél
magasabb és proporcionális, erős testalkatú és elegáns külsejű. Szerény és példás
erkölcsü. Felfogása és előmenetele első osztályú” (660).
Házasságát 1784. előtt, valószinüleg Királynépen (Abauj vm.) kötötte Zsatkovszky Máriával, János pap és Bradács Mária leányával.
Ordinálódott 1784. III/24. Bacsinszky András püspök által ( XV – 436. sorszám)
Ujakon (Sáros vm.) müködött 1784–1806. Espere 1798.-ban ilyen információt adott róla: „Nős. 7. gyermekkel, amelyek közül 3 ﬁu, 4 leány. Ruházkodásában és viselkedésében ugy otthon, mint házonkivül illedelmes és feleségével
egyetemben szeretik az otthont elhagyni. Beteges, a tüdőbajra nagyon hajlamos,
erkölcsileg példás, különösen az ájtatósságban, alázatosságban és józanságban,
vendégeket szerető, de erre nem telik neki. Hivei szeretik, a földesúr, báró palóci
Horváth József becsüli” (661).
Nyugdijban volt 1806.-tól és nyugdijasként emlittetik 1808-ban is. Hol tartózkodott nem tudom. veje Kapiscsinszky György, csak egy évig volt Ujakon 1806–1807.
Halálának ideje és helye ismeretlen, de 1814.-ben már biztosan nem élt, mert
azon az 1814 évi schematizmusban már nem szerepel a nekrológusban sem.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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49.) Kaminszky Péterné,
Zsatkovszky Mária. (1769–1815)

Született 1769-ben, mert 1815-ben 46. évesnek mondatik (107). Valószinüleg
Királynépen (Abauj vm.) született, mert apja János itt volt pap. Anyja Bradács Mária.
Házasságát 1784 előtt Királynépen (Abauj vm.) kötötte Kaminszky Péterrel,
pályavégzett papnövendékkel.
Ismeretlen időben özvegyedett meg (1808–1813. között) és mint özvegy
1815.-ben nagyon nagy nyomoruságban volt. Ő maga állandó lakhely nélkül Szepesvármegyében majd itt, majd ott szolgált, de nemcsak ő, hanem két nagyobb leánya is
szolgáló volt, két ﬁát pedig idegen emberek vették gondjukba, igy 12. éves kisebb ﬁa
Danilovics János jakubjáni pap kegyéből élt (107). Ami annál érthetetlenebb, mert
Mihály ﬁa akkor már saját embere volt, parókián volt, de leánya Mária is férjnél volt.

50.) szászi Danilovics János. (1761–1810)

Született 1761-ben, mert 1786-ban 25. évesnek mondatik (122) Születési helye
Rákóc (Zemplén vm.), ahol apja György, még mint teológus nagyapja, Gergely mellett
tartózkodott. Anyja Bacsinszky Ilona (122 és 759). Unokája, Kaminszky József 1841ben házasságkötéséhez dispenzációt kért 4. foku vérrokonság alól (3. foku unokatestvérek) és a despenzációhoz mellékelt séma szerint, ennek a Jánosnak apja András, nagyapja pedig Pál (1078). Ez mind a kettő tévedés, mert ez a János nem András, hanem
György ﬁa, nem Pál, hanem Gergely unokája volt. Ezen állításomat bizonyitom a 759.
sz. melléklettel, amelyben a rákóci hívek papjuk, Danilovics György halála után, annak
valamelyik ﬁát kérik annak utódjául kinevezi, ezt a kifejezést használják „…vel Őrmesiensem Parochum…”, és ez kétségtelenül ez a János volt. Györgynek a curriculum vitaejából pedig megállapitható kétségtelenül, hogy nem Pál, hanem Gergely ﬁa volt. Egyenesen nevetséges dolog, hogy valaki saját ﬁának ﬁa legyen. Itt pedig úgy jön ki, mert Pál
Györgynek ﬁa és nem apja volt és ugyanaz a Pál a mi Jánosunknak ﬁtalabb öccse és nem
nagyapja volt. Ami pedig Andrást illeti, a mi Jánosunknak már csak azért sem lehetett
apja, mert egy évvel ﬁatalabb volt állitólagos ﬁától. Vé [pag. 76.] leményem szerint a
tévedés ugy történt, hogy Danilovics Amáliának a nagyanyja, Danilovics Antalné, Tirpák
Anna még élt és arra emlékezett, hogy apósa János volt, de nagyapósára nem emlékezett
és igy Gergely helyett Pált mondott és megtették közös ősnek Pált. Kaminszky Józsefnek
ellenben már az anyja, Danilovics Borbála nem élt, apja pedig emlékezett arra, hogy apja
Danilovics János volt, de nagyapósára már nem emlékezett s igy György helyett Andrást
mondott. A vérrokonság fokát jól állapitották meg, csak az ősök nevét keverték össze.
Gimnáziumi tanulmányait hol kezdte és az első három osztályt hol végezte,
nem tudom, de a IV. és V. osztályt az ungvári jezsuita gimnáziumban végezte és pedig 1782-ben I. éves humanista az elégséges osztályzatuak közül a negyedik volt és
1783-ban, mint II. éves humanista az elégségesek között a hatodik (1907).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és az 1785/86. tanévben volt I.
éves, amikor előljárói ilyen információt állitottak ki róla: „Szónoklásra alkalmas,
hangja és irása középszerü. Jó erkölcsü. Előmenetele első osztályu”. (…). II. éves
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korában 1786-ban fegyelmi vizsgálat indult többek között ellene is. A fegyelmi vizsgálat részleteiről nem tudok, csak a büntetés volt, magától a püspöktől tollba mondva. E szerint 1786. aug. 3.-án, 4. papnövendék: Viszloczky János ductor és diaconus,
Bacsinszky Mátyás, Másznik Péter és ő (Danilovics János) délután, amikor korporaliter sétálni mentek a teológusok, a vár alatt elváltak a többiektől, a cserjésben
meghúzódtak és egy lacikonyha félébe betértek és a kiszolgálók által titokban bort
hozattak és ittak. Ezért Viszloczky az ebédlőben az utolsó helyen fog ülni és a földön
fogyasztja el a kenyerét és vizét, mellette fog ülni, de nem a földön Masznik, következik az ülésben Danilovics, aki mint novicius, s igy a duktortól függő viszonyban
levő a kenyeren és vizen kívül még egy tál ételt vehet magához stb. (1530).
Házaságát ismeretlen időben és helyen, de valószinüleg Alsóorlichon (Sáros
vm.) kötötte Lupkovszky-Lubkovics Teréziával, János sóhivatalnok és ismeretlen
anya leányával.
A lektorátust 1786 III/28.-án vette fel (122). Ordinálódott 1789. március, 29-én
Bacsinszky András püspök által (XV – 492 sorszám). Itt fel van jegyezve, hogy apjához küldik (ad parentem).
Rákócon (Zemplén vm.) müködött apja mellett kápláni minőségben 1789–
1791. Majd az őrmezei javadalom patrónusa, Okolicsányi János sürgette 1790-ben,
hogy foglalja el a neki kijelölt parókiát, Őrmezőt (760).
Őrmezőn (Zemplén vm.) müködött 1790–1803. Felépitette a templomot és 1794ben felkérte a püspököt annak felszentelésére (761). 1802-ben [pag. 77.] aláirta azt a
minden paptól megkivánt reverzálist, hogy semmiféle titkos társulatnak nem tagja (762).
Ezen parókiáján esperese a következő információkat adta róla: 1794-ben: „Családi élete
illedelmes és példás. Józan életü és vendégszerető. Hivei és a földesur szeretik” (763); az
1796 évi (764) az 1797 évi (765), az 1798. évi (1050) és végül az 1800. évi (1051) nagyjában megegyezik az előbbivel. 1801-ben: „Érintkezésében ugy otthon, mint házonkivül
dicséretes, családi életük nemes. Erős testalkatu, erkölcsei egyházi személyhez méltóak.
Hivei kedvelik, a földesur, Okolicsányi János becsüli” (766). és az 1802. évi megegyezik
az előbbivel (767). 1802-ben kérte Tőketerebest (768) és a patrónus, gróf Csáky Imre
megadta neki a prezentát (769), sőt Őrmező patrónusa, Okolicsányi János is kéri a püspököt, nevezze ki Tőketerebesre és ebben a levelében gyönyörű karakterisztikát ad róla
(770). Tőketerebesre 1802. XII/25-én lett kinevezve.
Tőketerebesen (Zemplén vm.) müködött 1803–1810., azaz haláláig. Ezen parókiáján esperese ilyen információkat adott róla: 1803-ban: „Családi élete nemes
és egyetértő, vendégszerető, erős ﬁzikumu, példás erkölcsü. Mindnyájan szeretik”
(771). 1809-ben pedig: „Családi élete példás. Példás életü és vendégszerető, csillogó
erkölcsű. Viszonya mindenkihez békés” (772). 1810-ben, bár korát tekintve ﬁatal
volt, szinte megható, az az Isten(be) akaratába való megnyugvás, ahogy ír három
alkalommal is közeledő haláláról, amikor vejének, Kaminszky Mihálynak felszentelését és hozzá káplánná való kinevezését kérte és sürgette (670, 671, 672)
Meghalt 1810-ben asztmában, amire már előbb is panaszkodott (670). Minden
valószinüség szerint Tőketerebesen (Zemplén vm.) halt meg, de annak pontos ideje
meg nem állapitható.
Aláírását lásd 762. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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51.) Danilovics Janosné,
Lupkovszky Terézia. (1772–1844)

Született 1772.-ben, mert 1815-ben 43. éves volt (773). Valószinüleg
Alsóorlichon (Sáros vm.) született, mert apja 1776-ban és 1801.-ben is, tehát állandóan itt emlittetik mint Regius Salis Filialista. Anyja ismeretlen.
Házasságát valószinüleg 1789.-ben Alsóorlichon (Sáros vm.) kötötte
Danilovics János pályavégzett papnövendékkel.
Megözvegyedett 1810.-ben. Mint özvegy a szokásos egyhévet Tőketerebesen
a parókián töltötte, amely idő alatt a parókiát veje, Ka [pag. 78.] minszky Mihály adminisztrálta. 1811–1815. ismeretlen helyen tartózkodott, de 1815.-től, amikor Antal
ﬁa pap lett, mellette volt Pósán (Zemplén vm.) (773). Antal ﬁa mellett volt 1827-ben
(1037) és 1829-ben is Őrmezőn (774). Itt emlittetik még 1830.-ban (775), 1831.-ben
(776) és 1832-ben is (777). 1834.-ben már nincs állandóan Antal ﬁa mellett, aki már
Tőketerebesen müködött, hanem felváltva ﬁánál Tőketerebesen és Bodzásujlakon
veje, Gulovics József mellett (778). 1838-ban még élt és szintén ﬁa és veje mellett
felváltva tartózkodott (779) és a helyzet 1839-ben (1161) és 1841-ben is (1162).
Meghalt minden valószinüség szerint Tőketerebesen (Zemplén vm.) 1844. január,
1.-én, amint azt ﬁa, Antal, mint kerületi esperes jelentette a püspökségnek (1531).

52.) szászi Danilovics Antal. (1770–1813)

Született 1770-ben, mert 1790 és 1791.-ben 21. évesnek mondatik (10/a és
786). Születési helye Rónaszék (Máramaros vm.), ahol apja János pap volt. Anyja
ismeretlen.
A gimnázium alsó VI. osztályát ismeretlen helyen végezte, de a VII-VIII. osztálynak megfelelő ﬁlozóﬁát vagy just Nagyváradon végezte el. Ő jurista volt és az
1789/90. tanévben már befejezte, hogy milyen eredménnyel, lásd 10/a. sz. alatt. 1790.ben kérte a teológiára való felvételét (10/a), de nem vették fel, mert a következő év
konkurálói között ujból megtaláljuk (786, 787) és az 1791 IX/27.-én tartott konkurzális szentszéken 28. jelentkező közül 16.-ot vettek fel, közöttük őt is (787, 788).
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1052).
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Tirpák Annával.
Ordinálódott 1795. április, 4.-én Bacsinszky András püspök által (XV – 656.
sorszám). Itt van feljegyezve, hogy Gyertyánligetre szentelték fel.
Gyertyánligeten (Máramaros vm.) müködött 1795–1798. Ide való kinevezése
már ordinációja előtt, március hónapban határoztatott el (2449) Esperese ezen parókiáján ilyen információkat adott róla: 1795-ben: „Házasélete jó. Müvelt és illedelmes. Lelkipásztorkodásában dicséretre méltó. Viszonya a hivekhez és földesurhoz
jó” (789) és 1798-ban: „Viselkedése és házasélete a legjobb. Testileg egészséges és
jó erőben levő. Erkölcsileg a legjobb. Papi kötelmeit zelózusan és dicséretesen végzi. Hivei nagyon kedvelik a patrónussal a legjobb viszonyban van” (790).
[pag. 79.] Beregszentmiklóson müködött 1798–1801. Itt esperese igy jellemzi
1800-ban: „Viselkedése tartózkodó, házasélete békés. Testileg erős és dicséretes
erkölcsü. Papi kötelmeit végzi. Hiveivel és a patrónussal, gróf Schönbornnal
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békességben él” (791). – 1801-ben a püspökség áthelyezéseket vett tervbe, többek
között az ő áthelyezését is Rónaszékre (144), ami meg is történt 1801 V/5.-én s a
kincstár prezentájával ki lett nevezve Rónaszékre.
Rónaszéken (Máramaros vm.) müködött 1801–1808. Itt esperese ilyen információt adott róla 1807.-ben: „Viselkedésével mindenki kegyét megnyerte, családi
élete békés. Testileg gyenge, erkölcsileg ajánlásra méltó. Úgy a hivők-, mint a patrónusnál igen kegyelt” (792). 1802-ben aláirta, a minden paptól megkivánt reverzálist,
hogy semmiféle titkos társulatnak nem tagja (793). 1806-ban harangozója, akit leváltott, feljelentette, hogy egyedüli oka leváltásának az, hogy feleségét bünre csábitotta, amit az meg nem hallgatott. Azzal bosszulta meg magát, hogy a harangozásról
lecsapatta. Az ügy kivizsgáltatott és mintha be is bizonyosodott volna az ellene emelt
vád, sőt napfényre kerültek előbbi ilyen természetü cselekedetei a gyertyánligeti
kántornéval és egy ilyen próbálkozása a felsőrónai papnéval, Vissoványi Jánosnéval
(794). 1805.-ben orvoslást kért a Máramarosvármegyében müködő papság között elterjedt mindenféle abuzusok megszüntetésére és a papságnak a népen, a séma feletti
stólának szedése és a szedés módjának megszüntetése érdekében (795). 1808.-ban,
betegeskedésére és testi gyengeségére hivatkozva, kérte magát áthelyezni ezen, hegyek között szétszórt parókiáról és megnevezés nélkül Bereg- vagy Ungvármegye
sik részén adni parókiát (796). Ugyan ezen évben a máramarosszigeti vikárius is kéréssel fordult a püspökséghez, hogy egészségi állapotára való tekintettel, helyezzék
őt át Őrdarmára, de egyidejüleg Minaj adminisztrálásával is bizzák meg (797). 1808
III/4.-én kérdést intéztek hozzá a püspökségtől, hajlandó-e elfogadni az őrdarmai
javadalmat. Igenlőleg kellett válaszolnia, mert a püspökség ki is nevezte Őrdarmára,
de itt rövid ideig müködött.
Őrdarmán (Ung vm.) müködött 1808–1809. (800) és innen Kisdobrára lett
áthelyezve.
Kisdobrán (Zemplén vm.) müködött 1808–1813. Esperese itt ilyen információkat adott róla: 1810-ben: „Házaséletük illedelmes. Testileg gyenge, erkölcsileg jó.
Papi kötelmeinek teljesitésében szorgos. Hiveivel és a földesúrral a viszonya illedelmes és közösen megbecsülik egymást” (798). Az 1812. évi teljesen egyezik az előbbivel (799). Alig melegedett meg ezen parókiáján és már 1810-ben Bodrogmezőt
kérte (801), amely parókiát azonban Prodán Péter kapta meg.
Meghalt Kisdobrán (Zemplén vm.) 1813 V/10.-én 43. éves korában (802)
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 799. sz. alatt. 793??
Egyetlen egy gyermeke volt, János, az ős.
[pag. 80.]

53.) Danilovics Antalné, Tirpák Anna (1781–1848)

Született ismeretlen helyen 1781.-ben, mert 1830-ban 49. éves. Szülei ismeretlenek, de a 794. sz. mellékletből következtetni lehet, hogy egy görög kereskedőnek volt a leánya, t.i. Rónaszéken a harangozóné egy alkalommal ilyen kifakadással
élt ellene: „ты проклята геречкиня иди пантлики продавати”. Ez a kijelentése a
harangozónénak nem vonatkozhatott a Galiczkynétől örökölt boltra, mert Galiczkyné csak 1817-ben végrendelkezett, ők pedig 1801–1808. voltak Rónaszéken. Görög
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származására utal az is, hogy Galiczky Jánossal rokonságban volt, Galiczky János
pedig az ungvári anyakönyvekben mint „görög” szerepel.
Házasságát ismeretlen helyen, de 1795.-ben vagy előtte kötötte Danilovics
Antal pályavégzett papnövendékkel. Házasságuk az ungvári és munkácsi anyakönyvekben nem fordul elő.
Megözvegyedett 1813 V/10. Mint özvegy valószinüleg az egy évi enyhévet
Kisdobrán a parókián töltötte, de hol volt 1814–1830. meg nem állapitható. 1830.ban Ungváron saját házában lakott és kosztosok tartásával tartotta fenn magát (803),
és ez a helyzet 1838-ban (1137) és 1840-ben is (1138), de 1841.-ben már készpénzéből él (vivit e parato aere) (1139). Anyagilag rosszul nem állhatott, mert 1831.-ben az
áll róla „stat non pessime” (804). 1831.-ben azonban nagy kár érte, mert háza leégett
és háza ujraépitésére Pócsy Elek püspöktől kapott kölcsön 680 Rﬂ.-t, amely összeget a kincstár a püspök halála után per utján követelte tőle. Most is a püspökségtől
kért kölcsönt (1036). Ebből a kérvényből kitetszik, hogy volt háza, alatta bolttal és
szöllője is, de ez egy másik kérvényéből is kiviláglik, amelyet 1842-ben írt a püspökséghez (1154). Valószinüleg ez lesz az a ház, amelyet özv. Galiczkyné végrendeletileg fogadott ﬁára, Tamás Györgyre hagyott. Ugy látszik ő megvette ezt, mert
a végrendeletben ki volt kötve, hogy csak a familiának adható el (1519). Ungváron
tartózkodott 1833-ban (805), 1835-ban (586) is. 1838-ban kérte a püspökséget, lenne
segitségére az özv. Galiczky Jánosné örökségben, amelynek ő végrendeleti örököse (806, és 1160). – Itt valószinüleg arról lehet szó, hogy valaki megtámadhatta a
végrendeletet és nincs kizárva, hogy az 1535. sz. mellékletben emlitett görög volt
ez, „pedig állitások szerint a görög elleni pereket is már megnyerték” – 1839-ben
négy kosztost tartott (198). Pere volt 1840. előtt a Bazilita renddel, de hogy milyen
természetü, az iratból nem világlik ki (1155), de az 1160. sz. iratból világos, hogy a
követelés [pag. 81.] még az özv. Galiczkyné hagyatékával van összefüggésben. A
végrendeletben az áll, hogy a Bazilita rend munkácsi templomában a függőlámpa
faolajjal való ellátására 400 Rﬂ.-t kellett letennie Danilovics Jánosnak (az ő ﬁának)
és Tamás Györgynek (1519). Ő tehát itt nem volt érdekelve s ezért érthetetlen, miért
volt neki pere a Bazilita szerzetesekkel. – Évi nyugdija 1842-ben 42. frt. volt (1140).
1841.-ben társörökösei, Tamásék kérték a vármegyét elosztani közöttük az örökséget, mert mindezideig Tirpák Anna használja és nem hajlandó kiadni nekik örökölt
részüket (2450). Az ügy sokáig huzódhatott, mert Tamásék az ügy sürgetése érdekében a királyhoz fordultak (2451). 1846-ban ujból a királyhoz fordultak Tamásék,
most azonban ők az alperesek és ezen kérvényükben a királyi táblára való fellebezés
engedélyezését kérték, ezt azonban megtagadták (2453). – Ugy látszik, az özv. Galiczky Jánosné, Kantolya Mária által még 1817.-ben irt végrendeletének 1830. körül
léphetett örökébe s innen magyarázható, hogy Ungvárra költözött. Galiczkyné neki
hagyományozta az Ungváron levő „nagy és felső” (talán emeletes!?) házának felét,
házi ingóságának (ezüst, porcellán, réz és cinnedények) egy harmadát, a boltban
levő „portékának” egy harmad részét, egy szöllőt egészen és a többi örökösnek még
ezen kivül ki kellett ﬁzetniök 2.000 Rﬂ.-t, amellyel Galiczkyné tartozott neki (1519)
s igy egyszerre módos hölgy lett belőle, s mindennek dacára állandó pénzzavarban
volt. – 1843-ban unokaveje, Kaminszky József kezessége mellett 50. forintot vett fel
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az egyházmegyei alapkezelőségtől (1532). Még ugyanazon évben ujból kért nyugdijára 40. forint előleget. Érdekes az okadatolása, azért van sürgősen szüksége pénzre,
mert az „urbéri fundusokon lakozó Nemesektől” visszamenőleg követelik az adót
(1533). – Amikor 1843-ban menye, Paulovics Anna csődbe jutott és megkezdődött a
csődeljárás szintén bejelentette igényét mint hitelező, 896. pengő frt. erejéig. Ezzel
valószinüleg menteni akarta a még megmenthetőt (2452). – 1844-ben ujból előleget
kért nyugdíjára, de ezt megtagadták, mivel már eddig is járandóságát előre felvette
s igy nincs mire előlegezni (1534). – 1847.-ben azzal fordult a püspökséghez, hogy
csak most tudta meg, hogy már 2. éve nyugdíjemelés volt s igy a különbözetet viszszamenőleg ﬁzessék ki neki. Erre kimutatták a legapróbb részletekig, hogy már 2.
éve a felemelt nyugdijat élvezi és mikor, mennyit vett fel belőle (1535). 1845-ben
Dudits György koromlaki kántortanitó fordult a püspökséghez azzal a kéréssel, hogy
nyugdijából vonják le azt az 50. forintot, amelyet felesége hugának, apátlan anyátlan
árvája, Fenczik János „jussából” vett fel (1536). Eddigi kérvényei mind Ungvárról
voltak keltezve s mikor került unokavejéhez, Kaminszky Józsefhez Őrdarmára, nem
tudom megállapitani. Annyi bizonyos, hogy ott halt meg és előtte két hónapig ágyban fekvő beteg volt (1537).
Meghalt Őrdarmán 1848. március, 30.-án (1537).
[pag. 82.] Adósságot is hagyott utódaira. Igy az egyházmegyei alapkezelőség
1854. évi kimutatása szerint egy, 1842. márc. 11.-ki kötelezvénye alapján „Tirpák
Anna utódjai” 126. forint tőkével tartoznak (1466).
Szükségesnek tartom foglalkozni Galiczky János és neje Kantolya Mária személyével is. Részben, mert anyagilag sokat köszönhet nekik a család, részben pedig
ők nem is idegenek, mintegy a családhoz tartoznak.
Galiczky János 1759-ben jött Macedóniából, Kozsán nevü községből Magyarországra és Ungváron telepedett le. Az ungvári anyakönyvben 1781.-ben mint
görög szerepel. Foglalkozásra nézve „quaestor” = olyan pénzzel foglalkozó egyén
volt. Vallására nézve görög-keleti volt. Házasságát 1795-ben Munkácson kötötte
Kantolya Máriával.
Kantolya Mária (Kantolyi, Kantolyák). Született circa 1757-ben Galiciában,
Komancsa községben, gör.-katolikus vallásu. 10. éves korában jött Magyarországra
és először Ungváron szolgált valami Homokynál, majd átment Munkácsra, ahol kb.
20. évig szolgált Erdélyi Tódor quaestornál, akinek halála után házasságra lépett
Galiczky Jánossal, és azóta görögkeletinek vallja magát. Vagyonát részben Erdélyi
Tódortól, részben Galiczky Jánostól örökölte és maga is szerzett hozzá. 1817.-ben
már özvegy volt. Ezen adatokat az 1519, 1538 és 1539. sz. iratokból szedtem össze.
Tirpák Annának Galiczky volt rokona, de milyen, egyelőre megállapitani nem
tudom, viszont a 814. sz. íratban Danilovics János (Tirpák Anna ﬁa) azt írja, hogy
Galiczky Jánosné, Kantolya Mária nagyanyja testvére volt. p.6.).
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Paulovicsok általában.
Dr. Kaminszky József feljegyzései szerint a család nemesi előneve „szenicei” (103).
Van azonban emlités egy nemes Paulovics családról a Nagy Iván szerkesztésében megjelenő „Magyarország családai cimerekkel és leszármazási táblákkal”
cimü füzetben XIII. kötet, 167. oldalon. Szószerint: „Paulovics család. Paulovics
János 1791-ben II. Leopold királytól kapja cimeres nemes levelét; cimere négy részre osztott paizs, az 1. és 4. vörös udvar közepén egy vizirányos arany szelemenben
arany markolatu kivont kard fekszik, a 2. és 3.-ik kék udvarban magas zöld halmon
ezüst egyszarvu áll, első jobb lábát felemelve; felette arany csillag ragyog. A paizs
feletti sisak ko [pag. 83.] ronájából ezüst egyszarvu emelkedik ki. Foszladék jobbról
aranyvörös, balról ezüstkék (Adami Scuta gentil Tomo IX).”
Erről a Paulovics családról van-e szó itten, nem állapitható meg.

54.) szenicei Paulovics János. (1771–1830)

Született 1771-ben, mert 1791.-ben 20. éves volt (786). Cékén (Zemplén vm.)
született, ahol apja István pap volt. Anyja Bacsinszky Mária.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen kezdte és végezte be, de az I.
humanista osztályt az ungvári jezsuita gimnáziumban végezte az 1786/87. tanévben.
(1907). A gimnázium VII-VIII. osztályának megfelelő két éves ﬁlozóﬁai tanfolyamot Kassán végezte el (786).
A teológiára 1791-ben kérte felvételét, de nem lett felvéve (787). A következő
1792. évben megismételte kérését, ami sikerrel is járt (1052) Teológiai tanulmányait
tehát Ungváron végezte el.
Házasságát 1795-ben Vécsén (Zemplén vm.) kötötte Regéczy Juliánnával, János
pap és ismeretlen vezetéknevü Helén leányával.
Ordinálódott 1796 IV/8. Bacsinszky András püspök által (831 és XV – 660 sorsz.)
Ordinációjánál komlóskai titulussal lett felszentelve, de a vásárhelyi hivek kérésére, a patrónus, gróf Csáky Imre nevében, annak meghatalmazottja, Malatinszky
János kérte a püspököt, hogy Vásárhelyre (Zemplén vm.) nevezze ki és ne Komlóskára (832), ez a kérés azonban nem lett teljesitve, mert Komlóskán kezdte meg
müködését.
Komlóskán (Abauj vm.) müködött 1796–1802. 1801.-ben aláirta a minden
paptól megkivánt reverzálist, hogy semmiféle titkos társaságnak nem tagja (833).
Már 1801-ben a püspökség tervbe vette Szécskeresztturra való áthelyezését (144).,
ami azonban csak 1802-ben történt meg.
Szécskereszturon (Zemplén vm.) müködött 1802–1811. Ezen parókiájára a
prezentát özv. Szirmay Antalné, Beniczky Máriától kapta meg (834), bár a püspökség még 1801 II/23-án oda kinevezte és a püspök 1802 I/1. maga kérte Lusinszky
Pál bárót, hogy neki adja a prezentát, aki ugy látszik kezelője vagy részbirtokosa
volt a Szirmay birtoknak. A prezenta megadása után a püspökség 1802 I/29.-én véglegesen kinevezte Szécskereszturra. Ezen parókiáján esperesei ilyen információkat
adtak róla: 1802-ben: „Viselkedése mindenkivel szemben példás. Testileg gyenge de
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erkölcsileg a legjobb. Viszonya a hivekhez és a patrónushoz, Szirmaynéhoz a legjobb” (835); az [pag. 84.] 1805. évi (1053), az 1806. évi (1054), az 1808. évi (1055)
és végül az 1809. évi megegyezik az előbbivel, de itt patrónusként Lusinszkyt emliti
(836); az 1810. évi egyező az előbbivel (136). – 1810-ben általában testi, de különösen lábai gyengeségére hivatkozva kérte, hogy Tiszabüdöt (Szabolcs) adja neki a
püspök (837). Valószinüleg meg is kapta volna, de közben Tőketerebes megürült és
a patrónus, gróf Csáky Imre neki adta meg a prezentát erre a parókiára (838).
Tőketerebesen (Zemplén vm.) müködött 1811–1830. (840/a). Ezen parókiáján esperesei igy jellemzik: 1812-ben: „Családi élete jó. Hiba nélküli testileg és jó
erkölcsü. Hivatalos teendői végzésében pontos. Viszonya mindenkihez jó (839)., az
1814. évi (840), az 1815. évi (841), az 1818. évi (192), az 1820. évi (843.) teljesen
megegyeznek az előbbivel. 1815-ben Balugyánszky Péter nagyruszkai pappal egy
becsületsértési ügye volt (845). Ugyanazon évben Ung vármegyéhez feljelentést tett
egy bizonyos leány ellen, aki több ruhát lopott el nála (2454). 1818.-ban Magyarország Helytartótanácsától elismerésben részesült a parókiáján az iskola ügyben kifejtett buzgósága és elért eredményeiért (846.).
Meghalt Tőketerebesen (Zemplén vm.) 1830 VIII/16 (847)., de az anyakönyvben a haláleset bevezetve nincsen (840/a). Halála előtt 4. évig betegeskedett (849).
Az általa használt pecsét lenyomatát lásd 848. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

55.) Paulovics Jánosné, Regéczy Julianna. (1777–1853)

Született 1777.-ben, mert 1833-ban 56. éves volt (850). Vécsén (Zemplén vm.)
született, ahol apja János pap volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Helén.
Házasságát 1795-ben Vécsén (Zemplén vm.) kötötte Paulovics János pályavégzett papnövendékkel.
Megözvegyedett 1830 VIII/16-án. Mint özvegy az enyhévet Tőketerebesen a
parókián töltötte (849), amely idő alatt ugy a patrónust, özv. gróf Szapáry Péterné,
Csáky Juliánnát, valamint a püspököt is arra kérte, hogy két veje közül valamelyiket
nevezze ki Tőketerebesre (849), ami nem lett teljesitve. A fent emlitett patrónus,
nem az hogy ezt a kérését nem teljesitette, hanem az általa prezentált Balugyánszky
Pétert kérte azonnal bevezetni parókiájába, megengedve ugyan az enyhév tartamára
az özvegynek a régi parókiális lakban a lakhatást és a földhasználatot. A püs [pag.
85.] pökség azonban ezt erélyesen visszautasitotta és csak tavasszal volt hajlandó az
ujonnan kinevezett parókust bevezettetni (1212). Sőt 1831. tavaszán az özvegy kérte
a püspököt, hogy legalább aratásig hosszabbitsa meg ott tartózkodhatását, tekintettel
arra, hogy az ujonnan kinevezett parókus, Balugyánszky Péter, mint még nagyruszkai pap, meghalt (1213). Az enyhév letelte után továbbra is Tőketerebesen maradt
és egy, az uraságtól bérelt házban szegényesen tengődött (850) s ez volt a helyzet
1833-ban is (851). 1833-tól Ungváron lakott (805, 586 és 198), de nem lehet megállapitani, milyen körülmények között. Ungváron volt 1839.-ben is és két leánya tartotta el szegényesen abból, amit kézimunkázással kerestek (1137). 1840-ben szintén
csak tengődve élt (1138). 1841-ben is Ungváron élt, de nincs jelezve, milyen anyagi
körülmények között (1139) – 1841-ben évi nyugdíja 42. frt. volt (1140). 1844-ben
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leírta a püspöknek egyenesen kétségbeejtő nyomorát és kért valamilyen segélyt. A
püspökség, tekintettel férjének nagy érdemeire, különösen, hogy Tőketerebesen uj
templomot és parókiális lakot épittetett saját és hívei erejéből, a patrónus hozzájárulása nélkül, felemelte nyugdíját 50. frt.-ra (1541). Még ugyanazon évben kérte
nyugdiját előlegezni, mert uj kvártélyra kénytelen menni s igy sem a régit kiﬁzetni,
sem az ujat felpénzelni nem tudja. Ezen kérése teljesitve lett (1542) – 1845.-ben is
kérte nyugdíját előlegezni, most azonban csak 5. frt-ot előlegeztek (1543). – 1850ben tekintettel arra, hogy már 8. hónapja fekvő beteg, kérte nyugdíja előlegezését. A
püspök elrendelte ennek teljesitését még abban az esetben is, ha az özvegyek nyugdíjalapjában nem is volna pénz, más alapból előlegezni azt (1544). 1849-ben kérte
az 1846-ban, a szegények pénztárából felvett 50. frt.-os kölcsönének elengedését,
amelyet ugy teljesitettek, hogy a tőkét elengedtek, de a kamat ﬁzetésére elkötelezték;
1850-ben a kamat elengedését is kérte (1545). 1849-től már teljesen magával tehetetlen beteg volt, amint ez leánya kérvényéből kitünik (1507).
Meghalt Ungváron 1853. április 26-án végelgyengülésben (1214) és a vári
temetőben van eltemetve, ahol kő alapon vasból volt a síremléke, amelyről a felirás
már lekopott. (720) Azért írom, hogy volt, mert csak 1944-ig volt, amikor „vörös”
barbár kezek a földdel tették egyenlővé. Halálának idején Ungváron a 154. hsz. házban lakott (1214).

56.) balkányi és enderédi Balogh Sándor. ( –1835)

Neve egyik helyen Sándor (115) a másikon pedig Zsigmond (2438), de az
előbbit tartom valószinübbnek.
[pag. 86.] Házasságát Kolbásán (Zemplén vm.) kötötte 1805. előtt Paulovics
Juliannával, János helybeli pap és ismeretlen anya leányával
Református vallásu volt és ﬁai is ezen vallás követői voltak és ebben a szellemben is voltak nevelve. Legidősebb ﬁa, Miklós, aki görögkatolikus pap lett és egy parókiát kérve a püspöktől, arra hivatkozik, hogy 3. kisebb öccsét kell neveltetnie, akiket
katolikus szellemben nevel, mert eddig református szellemben voltak nevelve. (114).
Meghalt ismeretlen helyen 1835. november, 15-én és halála előtt katolikussá
lett (1120). Viszont egy másik helyen 1830-ban az van írva „iam a pluribus annis
mortuus” már több éve halott.
Nemesség. Hogy a család nemes család, bizonyitja ﬁának, Miklósnak keresztlevele (115), de a leszármazottak az „enderédi” nemesi előnevet használják, mig Dr.
Kaminszky József azt állitja, hogy „balkányi” a nemesi előnevük és hogy eredetileg
„Veres” volt a vezetéknevük és Szabolcs vármegyéből származnak. Állitása szerint
a nemeslevél Balogh Bertalannál, anyja ﬁvérénél van meg (116.) p.7.).

57.) Balogh Sándorné, Paulovics Julianna. ( – )

Született ismeretlen időben Kolbásán (Zemplén vm.), ahol apja János pap
volt. Anyja ismeretlen.
Házasságát 1805. előtt Kolbásán (Zemplén vm.) kötötte Balogh Sándorral,
egy református vallásu nemes emberrel.
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58.) Kovács János. (1781–1855)

Született 1781-ben (602) Sátoraljaujhelyen, ahol ismeretlen keresztnevü apja
molnár (187, 188), vagy máshol földmüvelő (colonus) (179, 180), sőt néhol civis =
polgár (181, 570). Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de az 1803/04. tanévben mint „logicus” szerepel és ezt az osztályt mint teológus privátim végezte (179),
hasonló a helyzet a következő 1804/05. tanévben is (180) – 1805. szeptemberében
a ﬁlozóﬁai tanfolyam I. évéről letett privát vizs [pag. 87.] gáját lásd 181. sz. alatt.
Ezen közben természetesen a teológiát is végezte.
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és tanulmányi eredményeit az
egyes szemeszterekben lásd a következő számok alatt: I. év I. szem. 182. sz. II.
szem. 182. sz.; II. év I. szem. 183. sz. II. szem. 184. sz.; IV. év I. szem. 185. sz. Mint
I. éves teologus extraneus volt és özv. Remeniczkynénál volt elszállásolva, akinek a
püspökség 7. Rft. lakbért ﬁzetett érte (179); mint II. éves ugyancsak extraneus és a
prodirektornál (Dr. Scsavniczky Mihály) volt szálláson gratis (180). Mint III. éves
konkurált a szemináriumba 1805-ben és fel is vették (570) miután a konkurzális
vizsgán megállotta helyét és hogy milyen eredménnyel, lásd a 896. sz. alatt. Mint
IV. évest az I. szemeszterben előljárói igy jellemezték: „Tanulmányaiban kevésbbé
pontos. A disztciplina betartásában elég szorgalmas. Az ájtatóssági gyakorlatokban
nem rest. Hajlamaiban emberséges és engedékeny” (186)
Házasságát 1806-ban Vécsén (Zemplén vm.) kötötte ismeretlen keresztnevü
Csisemkó leánnyal, János pap leányával. Bár Dr. Kaminszky József azt állitja, hogy
felesége Horváth Mária volt (898), ez minden alapot nélkülöz, mert a 187. és 188. sz.
mellékletek félreérthetetlenül mondják, hogy a vécsei pap leányát vette el. A vécsei
pap pedig 1795–1810.ig Csisemko János volt.
Ordinálódott 1807 IV/18. Bacsinszky András püspök által (XV. – 1093. sorszám)
Petkócon (Zemplén vm.) müködött 1807–1812 (187, 188). Ezen parókiáján
esperese igy jellemezte: 1808-ban „Házasélete jó. Egészséges, józan életü, szelid.
Hivei becsülik. A földesur Ketzer Sándor” (897). Az 1811. évi egyezik az előbbivel
(899). 1810.-ben kért parókiát, de nagyon el lehetett keseredve, mert nem köti magát
ehhez vagy ahhoz a parókiához, hanem bármely megüresedett parókiával megelégszik (900). Ezen kérvénye eredménytelen maradt. 1812-ben kérte Mezőzombort, de
a püspök 1812 V/13.-án felajánlotta neki Lasztócot, amelyet el is fogadott.
Lasztócon (Zemplén vm.) müködött 1812–1834. Esperesei ilyen információkat adtak róla: 1814.-ben: „Viselkedése szerény. Testileg hiba nélküli, lelkileg jó.
Megbecsült ugy a földesur mint a nép által (840); az 1815. évi (841); az 1818. évi
(192); az 1820. évi (842) és az 1822. évi (843) nagyjában megegyezik az előbbivel.
1831.-ben kérte Velejtét és a püspök első helyen fel is terjesztette a patrónusnak gróf
Szapáryné, gróf Csáky Juliannának (901), de a három felterjesztett közül egy sem,
hanem Alexievics Mihály kapta meg. Ugyanezen évben már nem is ő, de esperese,
Lyachovics János kérte a püspököt, hogy adjon neki más parókiát, és pedig Laborcfalvát, vagy Szacsurt, vagy esetleg mást (902), de Laborcfalvát Labancz Sándor és
Szacsurt Demjánovics János kapta meg. Látva kérvényeinek eredménytelenségét,
más eszközhöz folyamodott. Maga írta meg a szécstarnókaiaknak kérvényét, amely- 342 -

ben őt kérik, beküldeti velük a püspökséghez és egyidejüleg maga is kérte Szécstarnókát (1209), ami célhoz is vezetett, mert megkapta ezen parókiát.
[pag. 88.] Szécstarnókán (Zemplén vm.) müködött 1834–1855.-ig, azaz haláláig. Ezen parókiáján esperesei ilyen információkat adtak róla: 1834-ben: „Nős, 3.
gyermekkel. Viselkedése és házasélete jó. Egyik ﬁa latin iskolát végez, a másik mesterember (opifex). Testileg elég erős, jó erkölcsü. Hiveivel jól bánik” (903.). – 1845ben: „Özvegy, Viselkedése jó. Egészséges, jó erkölcsü. A kasszakönyvet nem vezeti pontosan. Hiveivel a viszonya jó” (904). és 1851-ben: „Özvegy, gyermekei már
nincsenek mellette. Viselkedése elég jó. Már öreg és beteg, de erkölcsileg jó. Buzgó
pap. A jegyzőkönyvek és pénztárkönyv vezetésében kevésbbé pontos” (1312). – Hivatkozással a parókiális lak elhanyagoltságára, jelentette, hogy székhelyét a ﬁliálisba, Zebegnyőre tette át (1210) és azon fáradozik, hogy Zebegnyő legyen a máter és
Szécstarnóka a ﬁliális. – 1838-ban hívei protestáltak az ellen, hogy székhelyét Zebegnyőre, a ﬁliálisba akarja áttenni és a máterből ﬁliálist csinálni (905). A protestáció eredménnyel is járt, mert amit ő tervezett, csak 25. év mulva, az ő utódja alatt valósult meg. – 1841-ben Molnár András feljelentette, hogy a vizitára három terminust
is kitüzött, de egyiken sem volt jelen és az egyházi számadásokat, valamint a többi
dolgokat a vizitára nem készitette elő. Az ügy vége a konzisztórium elé való idézés
és dorgatórium lett (906). 1842-ben ujból feljelentette esperese, Gulovics György,
hogy a vizita alkalmával a számadások könyvét vezetetlenül találta és a pénzt a pap
kezeli, aki egyházi pénzeket saját céljaira forditott (907). 1848-ban kurátora jelentette fel, akit ezért lecsapatott, de a püspökség által ujból visszatétetett kurátornak
(908). 1855-ben hívei az espereshez fordultak kérvénnyel, amelyben közbenjárását
kérik, hogy magas korára, valamint botrányos viselkedésére való tekintettel, távolittassék el tőlük. Esperese, Gulovics György ennek alapján kérte nyugdijaztatását. A
püspökség felszólitotta, hogy aug. 1.-ig adja be nyugdijaztatás iránti kérvényét, amit
ő nem volt hajlandó megtenni. Esperese jelentette ezt, valamint azt is, hogy tovább
paposkodik. A püspökség elrendelte ellene a vizsgálatot (1546). Az ügynek folytatása nem lett, mert közben a halál pontot tett az egészre.
Meghalt Szécstarnókán (Zemplén vm.) 1855. december, 13-án. tüdőgyuladásban (909 és 1498).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

59.) Kovács Jánosné, Csisemkó ?. (1785– )

Született ismeretlen időben és helyen, de valószinüleg circa 1785-ben Zdobán
(Abauj vm.), mert születésének lehetősége idejében apja Já[pag. 89.]nos ott volt
pap. Anyja ismeretlen.
Házasságát 1806-ban Vécsén (Zemplén vm.) kötötte Kovács János pályavégzett papnövendékkel. (187, 188).
Meghalt 1834–1845. között, mert férje 1834.-ben nősnek (903), de 1845.-ben
már özvegynek van emlitve (904.). Halálozási helye valószinüleg Szécstarnóka,
mert férje akkor ott müködött mint pap, de nincs kizárva, hogy Zebegnyő, mert férje
ezekben az időkben tette át székhelyét oda.
- 343 -

60.) Gulovics Péter. (1762–1850)

Született 1762-ben, mert 1789-ben betöltött 27. évesnek mondatik (1043).
Született Kisbreznicán (Zemplén vm.), ahol ismeretlen keresztnevü apja kántor volt.
Anyja ismeretlen. (1042, 1043).
Gimnáziumi tanulmányait Kassán végezte, ahol 1784-ben végzett ﬁzikus volt
(1042). A ﬁlozóﬁai tanfolyamot szintén Kassán végezte, de privátim, mint teológus
vizsgázott ezen osztályokról is (1042.)
Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és 1784.-ben konkurált be, mint
végzett ﬁzikus (1042). Az 1788/89. tanévben volt III. éves, amelyet mint kettős osztályzatu végzett el (1043).
Házasságát ismeretlen helyen, de 1788-ban kötötte Kovaliczky Melániával,
István pap és ismertlen anya leányával. és ismeretlen személlyel kötötte.
Az alsóbb rendeket a következő időben vette fel: lektorátus 1787 III/10., szubdiákonátus 1789 III/22., diákonátus 1789 VII/12. (1043.) Ordinálódott 1790. március, 28-án Bacsinszky András püspök által (XV – 533. sorszám).
Müködését szülőhelyén, Kisbereznicán kezdte meg mint káplán, nagybátyja
(apja ﬁvére) Gulovics Bazil mellett, akinek ő „fratruel”-je volt (1044). Esperese mint
káplánról nem adott információt, csak megjegyezte, hogy 3. gyermeke van (924,
1044). Kápláni minőségben müködött 1790–1808.-ig, tehát 18. évig. 1808-ban Kisbreznica parókusa lett és az is maradt haláláig, tehát 1808–1850. Esperese ilyen információkat adott róla: 1808-ban: „Nős, 7. gyermekkel, 5 ﬁu, 2. leány. Viselkedése
ugy otthon, mint házon kivül tisztességes. A házastársak szeretetben élnek. Gyermekeit latin iskolában nevelteti. Testileg és erkölcsileg kifogástalan. Szorgalmasan
prédikál és katekizál. Jó viszonyban van ugy a hivekkel, mint gróf Barkóczyval, a
földesurral (1045), az 1811.-évi az előbbihez hasonló (925).
1801-ben, amikor bátyja János lemondott az esperességről, második helyen őt
is ajánlotta erre a funkcióra, bár még káplán volt (938), de a püspök [pag. 90.] ség
nem őt, hanem az első helyen ajánlott Hamara Andrást bizta meg az esperességgel. Az
eperjesi egyházmegye megalakulása után már abban az egyházmegyében müködött
haláláig. Közben a sztropkói kerület esperese lett s mint ilyen emlittetik 1844-ben.
Meghalt Kisbreznicán (Zemplén vm.) 1850-ben.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

61.) Gulovics Péterné, Kovaliczky Melánia. ( – )

Csupán azt tudtam megállapitani róla, hogy István pap leánya volt és hogy
1788-ban házasságot kötött Gulovics Péter pályavégzett kispappal.

62.) Molnár András. (1780–1870)

Született 1780. szeptember, 21.-én (958) Petriken (Zemplén vm.) (947), ahol
apja Gergely akkor pap volt. Anyja ismeretlen keresztnevü Goga leány.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de elvégezte, mert az
van írva róla, hogy beszél latinul mint ﬁlozófus (948). A ﬁlozóﬁai tanfolyamot valószinüleg mint teológus privátim végezte, mert előzőleg az áll róla, hogy latinul mint
„logicus” osztályu beszél (947).
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Teológiai tanulmányait Ungváron végezte és az 1802/03. tanévben volt II.
éves, amikor előljárói igy jellemezték: „Testileg elég szilárd, alakra kicsiny, közepes
hangu. Tanulmányi előmenetele elsőosztályu (azaz kettes). Különösen az énekben
jól halad. Prédikálni és katekizálni jól tud. Ugy erkölcsileg, mint fegyelmezetség
szempontjából ajánlásra méltó” (947). Mint III. évesnek az I. szemeszterben elért
tanulmányi eredményét lásd 182. sz. alatt és a II. szemeszterit 948. sz. alatt. Mint III.
éves már nős és felszentelt pap volt, amikor előljárói ilyen információt állitottak ki
róla: „Testileg szilárd, jó hangu. Erkölcsileg és fegyelmezettségében dicséretre méltó, de kissé heves” (948). Mint III. éves már parókián volt s igy meg nem állapitható,
elvégezte-e a IV. évet, vagy csak vizsgázott a tananyagból (949).
Házasságát 1804-ben Bacskón (Zemplén vm.) kötötte Kovecsák János pap
ismeretlen keresztnevü leányával. (948 és 1317).
Ordinálódott 1804. VIII/19. Bacsinszky András püspök által (XV – 935. sorszám)
[pag. 91.] Szalókon (Zemplén vm.) müködött 1804–1810. (948), ahová 1804 VIII/29én lett kinevezve. Itt esperese ilyen információkat adott róla: 1804.-ben: „Viselkedése
és házasélete eddig békés. Testileg friss és jó erkölcsü. Prédikálás- és katekizálásban
leleményes. Hiveivel és a földesurral, Szerdahelyi Lászlóval békésen él” (950), az 1806.
évi (134); az 1809. évi (135) és az 1810. évi (951) nagyjában megegyezik az előbbivel.
1810-ben kérte áthelyezését apósa helyére Bacskóra (952), amit ugyanakkor apósa is
kért (953). Ezen kérvények eredménnyel is jártak és 1810 XII/26-án kinevezték Bacskóra, de káplánnak apósa mellé
Bacskón (Zemplén vm.) mint káplán müködött 1810–1812. (1317), parókusi minőségben pedig 1812–1862. Esperesei itt az alábbi információkat adták róla:
1812-ben: „Viselkedése ugy otthon, mint házonkivül illedelmes, családi életük békés. Testileg elég szilárd, erkölcsileg jó és példás. Kötelmeit szorgalmasan végzi.
Ugy a hivekkel, mint a földesurral, báró Fischerrel békességben él” (137); az 1819
évi (138) és az 1820. évi (954). megegyezik az előbbivel. 1823-ban hivei feljelentették, azzal vádolva, hogy megtagadta a buzaszentelést és esetenként megtagadja
a szentségek kiszolgálását és temetést, igy, halálos ágyhoz nem ment el gyóntatni
a haldoklót, kereszteletlenül haltak meg gyerekek és a halot 48. órán tul is feküdt
temetetlenül, szolgáját vasár- és ünnepnap nehéz munkába fogja, az egyházi pénzekből elvett stb. A kivizsgálásnál ezen vádak teljesen ellaposodtak és kisült, hogy paptársa, Dubay János gálszécsi pap felbujtására történt a feljelentés, aki bocsánatkérésre lett elkötelezve (955). – 1848-ban beadta kérvényét a domonyai javadalomra, de
azt vissza is vonta (1317). A vécsei pappal, Balugyánszky Jánossal késhegyre menő
harc fejlődött ki közöttük és keresték az alkalmat, hogy minél kellemetlenebb dolgokat vágjanak egymás fejéhez. Egy széria ilyen levelezés van az 1211. sz. alatt. Gyülölködésük oka ismeretlen. Ebből tudjuk meg, hogy 1829-ben Dobrókára pályázott.
1857-ben kérte nyugdijaztatását, de a püspökség visszaküldte megadva az utasitást,
milyen alakban és tartalommal írja meg ujból kérvényét (956). Kérésére a püspökség
1858-ban felterjesztette ügyét a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba és részére
évi 300. arany nyugdíjat megállapitani kért. Ezt a kérést elutasitották és a püspökség
felszólitotta, hogy kérvényezze a hatóságoknál személyi káplán kinevezését (1318).
Több sikertelen nyugdijaztatási kérvénye után 1861-ben kérte egy káplán kinevezését
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(957). és ezt ugy oldották meg, hogy saját kérelmére unokavejét, Balogh Józsefet
nevezték ki Bacskóra (1320) és ő 1862 II/1.-ével nyugdijba ment, bár továbbra is
Bacskón maradt unokajeve mellett. (1319). Bár minősitési táblázatában az van beirva, hogy 1864-től van nyugdíjban (958) ez nem felel meg a valóságnak, mert 1861ben adta be kérvényét nyugdijaztatása iránt, amelyet a püspökség felterjesztett a
Magyar királyi Helytartótanácsnak Budára, amely „rendkivüli kegyelemből” 300.
frt. évi nyugdijat engedélyezett neki a vallásalap [pag. 92.] ból (1321.). Nem győzvén azonban a Helytartótanács végzését bevárni, véglegesen lemondott parókiájáról
és az egyházmegyei nyugdija folyósitását kérte (1320). Mint nyugdijas évi 300 frt.
királyi nyugdijat kapott, azonkivül az egyházmegyétől is (1319). – A földhozam elosztásából kifolyólag kitört az egyenetlenség nagyapa és unokavő között, amelynek
részleteit lásd 1319. sz. alatt.
Egyházmegyei és világi kitüntetései: 1819-ben, mint az esperesi kerület jegyzője emlittetik (138). A gálszécsi kerület esperese volt 1824–1862. bár minősitési
táblázatában az van írva, hogy 1814.-től esperes (958), de ő azt irja, hogy 1824-ben
lett kerületi esperessé kinevezve (1317) és ez a való, amit megerősit a püspökség is
(1320). 1837-től szentszéki tanácsos (1320). 1867-ben püspöke kérte a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztert, hogy terjessze fel a királyhoz megfelelő kitüntetés végett
(1322) és még ugyanazon év juliusában a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter értesitette a püspököt, hogy egyházi és népnevelési téren szerzett érdemei elismeréséül
a koronás arany érdemkeresztet adományozta neki a király (2456), amely érdemkereszt halála után a királyi kanceláriába vissza lett küldve (2457).
Nyugdijban volt 1862–1870. Eleinte Bacskón tartózkodott unokaveje, Balogh
József mellett, aki Bacskón utódja lett, majd vele nem tudván kijönni egy utra, elköltözött Ungvárra (883 és 958). Ungváron részben bosszutól vezettetve megkezdődött
az a családi perpatvar, amely három családot és generációt érintett, az ő, leánya,
Gulovics Györgyné és unokája, Balogh Józsefné családját és amely perpatvar aktáit
lásd 883. sz. alatt.
Meghalt Ungváron 1870 V/28. végelgyengülésben (2458). Halála alkalmából
a „Свѣтъ”-ben megjelent nekrológust lásd 2455. sz. alatt.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 959. sz. alatt.
Egyetlen gyermeke Terézia, Gulovics Györgyné.

63.) Molnár Andrásné, Kovecsák ?. ( –1846)

Született ismeretlen időben Bacskón (Zemplén vm.), ahol apja János pap volt.
Anyja ismeretlen.
Házasságát 1804-ben Bacskón (Zemplén vm.) Molnár András pályavégzett
papnövendékkel (948 és 1317).
Meghalt Bacskón (Zemplén vm.) 1846-ban (883).
[pag. 93.]

64.) bacsinai Bacsinszky Péter. (1724–1795)
Életrajzát lásd az I. kötet 159. oldalán.
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70.) bacsinai Bacsinszky Mihály. (1770–

)

Tódor vadászfalvai pap és ismeretlen vezetéknevü Anna ﬁa volt, mert felesége
végrendeletében Benyátinról (Vadászfalva) beszél (109).
1770.-ben mint kántor emlitve Gézsényben (Zemplén vm.)
1800-ban már nem élt, mert felesége (ismeretlen vezetéknevü Mária) már özvegynek irja magát végrendeletében (109).

71.) Bacsinszky Mihályné, ? Mária. ( – )

1800-ban végrendelkezett, ahol Bacsinszky Máriának nevezi magát, valószinüleg férje vezetékneve és az ő keresztneve kombinációja ez, az akkori kor szokása
szerint. (109).

72.) Jaromisz György. (1741–1750)57

Született Stelbachon (Sáros vm.), ahol apja Antal pap volt. Anyja ismeretlen.
Libertinus volt.
Kántor volt Stelbachon s mint ilyen emlittetik 1741.-ben. Az 1750. évi Olsavszky-féle kanonikus vizitáció jegyzőkönyve szerint harangozó is volt Stelbachon.
Ebben a jegyzőkönyvben latinul ez áll: „… a templom ajtaján vas zár van, amelynek
kulcsa a mostani harangozónál áll, aki popovics (papﬁ”
[pag. 94.]

74.) Ilykovics Elek. ( – )

Vezetékneve Ulkovics formában is előfordul. Keresztneve Illés alakban is, de
gyakrabban Sándor (Alexander) alakban találtatik.
Született ismeretlen időben Jesztreben (Sáros vm.), ahol ismeretlen nevü apja
pap volt. Anyja is ismeretlen. Papnak a ﬁa volt, mert az Olsavszky püspök által
1750.-ben tartott kanonikus vizitáció jegyzőkönyvében, Matiszovával összefüggésben róla ezek állanak: „Szabad parókiális fundus nincs, egy nyolcadot használ, amelyet Istenben boldogult őse az akkori lipniki esperes (archipresbyter) vett, amelyért
gróf Szirmaynak, a földesúrnak évente 30. gurált ﬁzet… Prédikációs könyve a parókusnak csak a „Casus” és „Ключь” van meg, amely közös testvérével, a jesztrebi
pappal és amelyet atyjuk hagyott hátra ott.”
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte Kaminszky Annával, Simon
pap és Nizsalovszky Anna leányával. Az a bizonyos ős, aki vette azt a telket, amelyen lakott, nem neki, hanem valószinüleg feleségének volt őse, még pedig nagyapja, Kaminszky János, mert a régebbi időkben csak ő emlittetik Lipniken mint pap
1645. és 1652.-ben
Ordinálódott 1731 IV/25. Bizánczy György Gennád püspök által (VII – 511.
sorszám), ahol be van jegyezve, hogy a matiszovai javadalom részére ordinálódott.
Matiszován (Sáros vm.) 1731-től és még 1758-ban is ott emlittetik. 1749-ben,
amikor Mária Terézia királynő bizonyos összeget utalt ki a jobb tudásu és példás
57

Az évszám a kántori működésének dátumát jelöli.
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papok részére, a papok kerületenkint vizsgáztatva voltak. A vizsgáztatási eredmény
kimutatásában róla ez áll: jobb tudásu, példás és jó pap. Részére 20 Rh. (rénes forint?!) utaltak ki (1000).
Meghalt 1758–1760. között valószinüleg Matiszován, mert 1758.-ban még
ő emlittetik Matiszován, de 1760.-ban a javadalom már Kaminszky Jánossal volt
betöltve és ő más helyen (parókián) nem emlittetik.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

74.) Ilykovics Péter. ( – )

Születésére vonatkozólag lásd feljebb, az Ilykovics Eleknél közölteket.
Ordinálódott 1748.-ban, Olsávszky Emmánuel Mihály püspök által. Az ordináltak könyvében nem szerepel, mert erről az évről hiányosak a [pag. 95.] bejegyzések, de az 1749.-ben kiállitott és már Ilykovics Eleknél emlitett vizsgáztatási eredmény kimutatásában be van jegyezve, hogy „ujdonszentelt és a gyónás szentségének
kiszolgálására felhatalmazást kapott” (1000).
Az 1750. évi kanonikus vizitáció jegyzőjönyvében Jesztreben az van róla feljegyezve, hogy: „… a parókiális telek nincs kiosztva, a pap ahol lakik és ahol a háza
van, őse által lett véve.” Ezen őse egyelőre ismeretlen, mert Jesztreben előtte Zloczky Bazil emlittetik 1739 és 1746.-ban, azelőtt pedig 1726-ban Kaminszky Mihály.
Jesztreben (Sáros vm.) müködött 1748-től és 1758-ban is ott emlittetik. Utódja ﬁa, Bazil volt 1774-től s igy valószinü, hogy ő már azelőtt meghalt.

76.) Kaszics-Husznay János. (1710–1770)

Eredetileg Kaszics a vezetékneve, de már itt-ott a Husznay nevet is használja, míg
ﬁa István már teljesen elhagyta a Kaszics nevet és kizárólag csak a Husznayt haszálja.
Született circa 1710-ben Havasközön (Ung vm.), mert 1740-ben, ordinációja
alkalmából 30. évesnek mondatik (662). Apja János pap volt. Anyja ismeretlen.
Ordinációja előtt, egész ﬁatalon 1727–1740., tehát 13. évig diákonus volt Hajasdon (Ung vm.). Diákonussá ordinálódott 1727 III/30. Bizánczy György Gennád
püspök által (VII – 362. sorszám). Ordinálódott 1740. március, 25.-én Blazsovszky
György Gábor püspök által. (662. és XIV – 39. sorszám).
Szuhapatakon (Ung vm.) müködött 1740-től (662) és még 1770.-ben is Szuhapatakon emlittetik – 1749-ben a szokásos papi vizsgát jó eredménnyel tette le
és élete példásnak mondatik (1000.). Információjai szerint 1762, 1763 és 1766-ban
tudása rudissimus, tehát teljesen tudatlan és 1765-ben gyenge tudásu. 1766-ban esperese jellemzése: tudatlan, papi kötelmeinek hiba nélkül eleget tesz (1008.)

84.) Papp Pál. ( –1773)

Kovács Meletius nagyváradi püspök leveléből kitünik, hogy Acsádon (Bihar vm.)
volt pap 1773-ban, de már „erőtlen” (100). Tehát a nagyváradi egyházmegye papja volt.
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[pag. 96.]

88.) Pulszky János. (1775–1784)58

Csak annyit tudok róla, hogy 1775. és 1784-ben van emlitve, mint deﬁciens,
nyugdijas diákonus Husztbaranyán (Máramaros vm.)

92.) Berlányuk Elek. (1724–1816)

Született Kőrösmezőn (Máramaros vm.) circa 1724.-ben, mert 1816-ban
halála alkalmával 92. évesnek mondatik. Szülei ismeretlenek.
Házasságát Kőrösmezőn ismeretlen időben kötötte Simonszky-HrinyukHrinyucsak Annával
Kőrösmezőnek Laziscsina nevü telepén lakott, ahol földmüves volt.
Meghalt Kőrösmezőn 1816. november, 3-án 92. éves korában hirtelen és váratlan halállal (1547).
Gyermekei: Gergely pap. Ős.
János esküdött 1788 II/10. Pávlyucsak Mária, István leányával.
Mária - - 1788 II/14. Butyuk Ivánnal, Román ﬁával.
Teodózia * 1781 IV/15 †1788 előtt.
Bazil 1782 és 1784.-ben szerepel mint keresztapa
Anasztázia * 1785 XII/16 †1786 I/14.
Teodózia * 1788 VIII/27.
András 1786-ban szerepel mint esketési tanu.

93.) Berlányuk Elekné, Simonszky Anna. ( – )

Fia Gergely születése alkalmával Hrinyuk Annának van irva, de egy negyedfoku vérrokonság alóli felmentés alkalmával Simonszkynak (1077).
Született ismeretlen időben, valószinüleg Kőrösmezőn (Máramaros vm.).
Apja Jakab (1077). Anyja Bandolyák Anasztázia (1548), mert ugy van irva, hogy
Berlányuk Elek anyósa volt.
[pag. 97.]

94.) Nyegre János. ( – )

Mivel Gölnicbányán (Szepes vm.) lakott (1011) feltételezhető, hogy bányaalkalmazott volt, lévén Gölnicbánya bányaváros. Hogy János volt, azt leánya, Teréz
kérvényéből állapitottam meg (653). Fia, Lajos Nyegreynek írja magát, de leányai
Nyegre név alatt szerepelnek. Gyermekei görögkatólikus vallásuak s igy neki is annak kellett lennie. A Nyegre család máramarosi család. Az oláh ágán kivül van egy
ruszin ága is; volt egy papunk is Nyegre Antal, aki Uglyáról származott és nobilis,
nemes volt. Az uglyai Nyegre családból került ki e század elején egy máramarosi
főispán is, Nyegre László. Tabakovics György 1783–1800-ig Keselymezőn volt pap
és sógornője, Kubek Éva mellette lehetett és igy valószinünek tartom, hogy a szomszédos Uglyáról, nemes Nyegre János megismerkedett vele és feleségül vette. Mivel
58

Az évszámok diakónusi működésének idejét jelölik.
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a Tabakovics család szepesvármegyei, a Kubek család pedig sárosvármegyei, ugy
kerülhettek Gölnicbányára és mint nemes, abban az időben könnyen elhelyezkedhetett mint bányaalkalmazott. Ezeket a dolgokat pontosan meg lehetne állapitani, ha az
anyakönyvek meg volnának, de Uglyán csak 1800-tól, Keselymezőn pedig 1836-tól
vannak meg az anyakönyvek s igy csak következtetésre vagyok utalva.
Halálának ideje és helye ismeretlen, de 1814-ben már nem élt, mert felesége
Máramarosszigeten unokaöccse, Tabakovics Mihály vikárius mellett volt, akinek
háztartását vezette.

95.) Nyegre Jánosné, Kubek Éva. (1771–1832)

Született 1771-ben, mert 1832-ben halála alkalmával 61. éves volt. Születési
helye Klembark (Sáros vm.), mert apja egész idő alatt itt volt pap. Apja Mihály pap
volt, mert testvére volt Tabakovics Mihály máramarosszigeti vikárius édesanyjának.
A máramarosszigeti vikárius édesapja pedig (Tabakovics György) sajátkezüleg jegyezte fel személyi adatait s ott mondja, hogy Kubek Mihály klembarki pap leányát
vette el feleségül (1080).
Leánykorában sógoránál, Tabakovics Györgynél tartózkodhatott Keselymezőn és itt ismerkedett meg Nyegre Jánossal, akivel Keselymezőn, az 1790-es években kötötte házasságát.
Megözvegyedett 1814. előtt, mert Berlányi Gergely saját feleségére [pag.
98.] vonatkoztatva írja, hogy több éven át segédkezett a vikárius háztartásában,
akit pedig már 1814-ben feleségül vett. (942). Mint özvegy, unokaöccse (testvére
ﬁa) Tabakovics Mihály máramarosszigeti vikárius majd kanonok háztartását vezette. Majd veje, Berlányi Gergely mellett volt, ahol 1825-ben még élt (1011), de
1833-ban már mint halotról van róla emlités (653). S igy szinte biztosra veszem,
hogy a tiszalonkai halotti anyakönyvben bejegyzett Popovics Mihályné, Kubek
Éva ő lesz. Ezek szerint másodszor is férjnél volt, de férjének mi volt foglalkozása,
nem tudom.
Meghalt Tiszalonkán (Máramaros vm.) 1832. szeptember, 12-én 61. éves korában, végelgyengülésben.

96.) szulimai Kaminszky János. (1714–1784)

Született 1714.-ben, mert 1740-ben 26. évesnek mondatik (662. Születési helye vagy Ujak, ha születése idején apja már pap volt és ha még nem volt pap Kislipniken (Sáros vm.) kellett születnie, ahol nagyapja, Simon lakott. Az kétségtelen,
hogy az ujaki János pap ﬁa volt, mert ordinációja alkalmával az van feljegyezve,
hogy Palóczi Horváth Mihály és György prezentájával Ujakra, apoplexiás apja mellé
küldik (662.) Anyja ismeretlen.
Tanulmányaira vonatkozólag semmi biztos adatom nincs.
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte, még a személy is, akivel kötötte, nagyon kétséges. Egyedüli, bár nagyon satnya bizonyitékom az, hogy 1779ben Ungváron Dobrányszky János rudlovi papﬁ házasságkötésénél Zsetkei Anna
szerepel vele együtt tanuként (1565). Már pedig házasságkötésnél még a mai napig
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is igen ritka esetben szoktak tanuként szerepelni nők s innen következtetem, hogy
valószinüleg a rokon ﬁuval együtt utaztak le a lakodalomra. Abban az időben pedig
más Kaminszky Jánosról, rajta kívül, nem tudok.
Ordinálódott 1740 VII/18. Blazsovszky György Gábor püspök által (662 és
XIV – 50. sorszám), ez utóbbi helyen VII/24. szerepel a felszentelés napjaként.
Ujakon (Sáros vm.) müködött 1740–1784., előbb apoplexiás apja mellett,
majd ennek halála után önállóan. Erre a parókiájára a prezentát Palóczi Horváth Mihály és György patrónusoktól kapta (662). 1749-ben a szokásos évi vizsgán, gyengén felelt a feltett kérdésekre. Esperese példás életünek jellemzi és megjegyzi, hogy
parókiája a jó javadalmak közé tartozik (1000). Esperese 1777. évi információjában
felsorolja a mult 1776 évi [pag. 99.] érdemeit: „… egy luteránus nőt visszatéritet és
a templomot megrenováltatta” (659). Az 1750. évi Olsavszky féle kanonikus vizitáció jegyzőkönyve szerint: „… lakik egy megvett egész jobbágy sessión, amelyet gróf
Palocsay Zsigmondnénak évente 30. groscht ﬁzet…”
Meghalt minden valószinüség szerint Ujakon (Sáros vm.) 1784.-ben 70. éves
korában.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1551. sz. alatt. Az általa
csináltatott és használt pecsét Dr. Kaminszky József birtokában van és annak rajzát
lásd 80. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

98.) Zatkovszky János. (1732–1784)

Született circa 1732-ben Királynépen (Abauj vm.), ahol apja ZetkovszkyZsedkei János pap volt. Anyja ismeretlen keresztnevü Greczulya leány.
Gimnáziumi tanulmányait előttem ismeretlen helyen végezte, de valószinüleg
Kassán, mert szülő- és lakhelye oda volt legközelebb. Hogy a ﬁlozóﬁai tanfolyamot
elvégezte s igy teljes gimnáziumi végzettsége volt, világos a 150. sz. mellékletből,
ahol az mondatik, hogy „mint ﬁlozófus tud latinul”
Teológiai tanulmányait a munkácsi iskolában végezte, ahol 1760-ban IV. éves
volt, mert igy titulálódik: „R. D. (Reverende Domine = Tisztelendő Ur), (150), amely
titulus csak teológusnak vagy papnak járt ki.
Házasságát ismeretlen helyen, de 1760. előtt kötötte Bradács Máriával, Simon
utmester és Viszloczky Katalin leányával. (104).
Ordinálódott 1762 VIII/26. Olsavszky Mihály Emmánuel püspök által. Felszentelését már 1760.-ban kérte apósa, Bradács Simon (104), de különösen kérte és
sürgette a királynépi hitközség, ahol addig diákonus volt (105.
Királynépen (Abauj vm.) müködött egész életén át és pedig ismeretlen időtől
1762-ig diákonusi minőségben (105.) és mint pap 1762–1784.ig, azaz haláláig. Kellemetlenségei voltak ﬁliálisabeli róm. kat. plébánosaival a léleklopás és stóla miatt (174).
Meghalt Királynépen (Abauj vm.) 1784.-ben, amint az a 106. sz. mellékletben
állitva van.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 107/a. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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99.) Zatkovszky Jánosné, Bradács Mária. (1739–1832)

Született circa 1739., mert 1815.-ben 76. éves volt (107.). Születési helye
Kamjonka (Szepes vm.), ahol apja Simon utmester volt. Anyja Viszloczky Katalin.
Hogy a Simon leánya volt, bizonyitja, hogy Simon kéri a püspöktől veje felszentelését (104). és a 110. sz. mellékletben 1766-ban a královfalui papot vejének nevezi,
Bradács Mihály, a későbbi püspök pedig testvérének nevezi (1323). Mivel testvére
volt a két Bradács püspöknek, a születési hely és anyja neve azonos ezekével.
Házasságát valószinüleg Kamjonkán (Szepes vm.), apja lakhelyén kötötte
meg 1760. előtt, mert a 104. sz. mellékletben apja 1760-ban, mint férjhezadott leányáról ír. Házasságát Zatkovszky János diákonussal kötötte.
Megözvegyedett 1784-ben. Mint özvegy Királynépen maradt és még 1789ben is ott lakott, abban az épületben, amely mint parókiális lak volt ismeretes, de
amint férje halála után kisült, jobbágy telken épült ház volt s igy a földesur, özvegységére való tekintettel ex misericordia, könyörületből megengedte, hogy az árvákkal
ott lakjon s igy nem ő volt veje mellett (veje lett férje utódja Királynépen), de veje,
Simoga Mihály volt mellette, mivel parókiális lak nem lévén, ott lakott ő is (106.)
Meddig volt Királynépen, meg nem állapitható, de 1815.-ben Kamjonkán volt János
ﬁa mellett, aki ott pap volt (107). Fia 1796-tól paposkodott s valószinüleg azóta mellette volt, tehát 1796–1797. Eperjesen, 1797–1804. Décsőn (Sáros vm.) 1804–1822
Kamjonkán lehetett, mert ﬁa itt müködött ezen időkben. Hol tartózkodott azonban
1822 után, amikor ﬁa meghalt, nem tudom, mert akkor már vejei, Simoga Mihály és
Kaminszky Péter sem éltek, de élt még harmadik veje, Gerzánics János (Nagygereblyés, Ung vm.) és unokája (ﬁa leánya) Hodobay Sándorné.
Meghalt 1832 III/7., tehát 93. éves korában, de hol és ki mellett, nem tudom,
csak annyi bizonyos, hogy a nagymihályi esperesi kerület területén (175).

100.) szászi Danilovics György. (1736–1801)

Született circa 1736., mert 1760-ban az egyik helyen 24. évesnek (153), a másik helyen 25. évesnek van feltüntetve (150). Születési helye Rákóc (Zemplén vm.),
ahol apja Gergely pap volt. Anyja ismeretlen.
[pag. 101.] Tanulmányait a munkácsi iskolában végezte és 1760-ban már
harmadik éve volt ott, de ezt megelőzően latin iskolákat végzett, mert fel van róla
jegyezve, hogy a magyaron és a ruténen kívül beszél latinul is, mint Rhetor (150
és 153), azaz VI. gimnáziumi osztályt végzett, mielőtt a munkácsi iskolába lépett.
1758-ban az ungvári jezsuita gimnázium tanulójaként van emlitve.
Házasságát ismeretlen időben 1762 körül Berettőn (Zemplén vm.) kötötte
Bacsinszky Ilonával, Bazil pap és ismeretlen anya leányával.
Ordinációjának ideje ismeretlen, de 1763-ban Zápálszky András kerületi esperes azt irta a püspöknek, hogy a rákóci pap, Danilovics Gergely teljesen elgyengült
és képtelen hiveit lelkiekben ellátni és azért kérte György ﬁa felszentelést és Rákócra küldését (176.) Ugyanezen évben a földesurak is, özv. Rákóczi Andrásné, Füsy
Mária és Szirmay László ugyanazt kérték a püspöktől és megadták neki a prezen- 352 -

tát erre a javadalomra. Ebben az irásukban azt is emlitik, hogy már harmadik éve
hallgatója a teológiának (77). Az ordináltak könyve 1755–1766. nincs vezetve, csak
itt-ott cédulákon valami feljegyezve. Ezekből a cédulákból én összeállitottam egy
kimutatást és ezen kimutatás szerint 1763-ban lett ordinálva (XIV – 485. sorszám)
Olsavszky Mihály Emmánuel püspök által.
Rákócon (Zemplén vm.) müködött 1763–1801., azaz haláláig. Esperese
1775-ben ezeket irta róla: „нравы и житіе благое. Священнодѣйствіе и наученіе
може быти. О церкви попеченіе великое. Знаніе языковъ: угорскаго, римскаго.
Гостей воспріятіе умилное. Сожитіе женѣ благое. Чадовъ своихъ обучаніе
прекрасное”59 (758). 1786-ban: „Erkölcsi életében és lelkipásztori teendőinek végzésében mindenkinek példaképül szolgálhat” (824). 1794-ben: „Családi életük csendes és illedelmes, vendégszerető, józan életü, békés természetü és igen jó erkölcsü.
Viszonya ugy hiveivel, mint a földesurral jó” (763); az 1795. évi (825); az 1796.
évi (764); az 1797. évi (765); az 1798. évi (1050) és az 1800. évi (1051) nagyjában
megegyezik az előbbivel. Esperese nagyon szépen írja le utolsó óráit és innek tudjuk
meg azt is, hogy Rákócon volt családi birtokuk is, amely apáról ﬁura szállott (1552).
Meghalt Rákócon (Zemplén vm.) 1801. V/16 (1552), hívei kérvényében V/28.
van (759), de ők ugylátszik a julián gergely naptár szerint számitották.
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1561. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

101.) Danilovics Györgyné,
Bacsinszky Ilona. (1743–1815)

Született 1743-ban, mert 1815-ben 72. évesnek mondatik (773). Születési
[pag. 102.] helye Berettő (Zemplén vm.), ahol apja Bazil pap volt. Anyja ismeretlen.
Házasságát ismeretlen időben Berettőn (Zemplén vm.) kötötte meg Danilovics György pályavégzett papnövendékkel.
Megözvegyedett 1801 V/16.-án és továbbra is Rákócon maradt, mert a hivek,
kérvényükben, amelyben valamelyik ﬁát kérik papjuknak, a legnagyobb szeretettel
nyilatkoztak róla: „ugy a földesurak, mint a mi részünkről a legnagyobb megbecsülésnek örvend, békés és példás életet él és igy is viseli magát és nagyon fájna nekünk, ha ilyen példás matróna, különösen férjének oly nagy érdemei után elhagyná
a parókiális épületet és ismeretlen emberek között kellene öreg napjait leélni” (759).
Rákócot György ﬁa kapta meg és ezen ﬁa mellett élt még 1815-ben is (773).

102.) Lupkovics János. (1776–1801)60

Született ismeretlen időben Bodzásujlakon (Zemplén vm.), ahol apja Lubkovszky-Lubkovics János pap volt. Anyja ismeretlen keresztnevü Bacsinszky leány
(1553). Apjára maga hivatkozik 1776-ban, sógora elhalálozása alkalmával (97).
59

60

„Jó erkölcsű és életű. A papi szolgálata és a tanítása megfelelő. Nagy gonddal viseltetik a templom iránt. Beszélt
nyelvek: magyar, latin. Kedvesen fogadja a vendégeit. Megfelelően él a feleségével. A gyermekeit megfelelően
taníttatja.” (ford.: Bendász Dániel)
Az évszámok az említésének időpontjait tartalmazzák.
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Nagyanyja, de meg nem állapitható, apja, vagy anyja révén, Bacsinszky Mária volt
(97), valószinüleg anyai nagyanyjáról, Bacsinszky Istvánnéról van itt szó, férje vezeték és az ő keresztneve alatt.
Foglalkozásra nézve Regius Salis Filialista, tehát sóhivatalnok volt Alsóorlichon (Sáros vm.). Itt és ebben a minőségben kétszer van róla emlités, 1776-ban (97)
és 1801-ben (61), amikor ugyanazon hivatal „distractor”-a, tehát sóelosztó volt. –
Többet életkörülményeiről nem tudok.
Az általa használt pecsét lenyomatát és aláirását lásd 61 és 97. sz. alatt.

104.) szászi Danilovics János. (1730–1791)

Született circa 1730-ban Rákócon (Zemplén vm.), ahol apja Gergely pap volt.
Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait hol végezte, meg nem állapitható, de hogy latin
iskolákat végzett az kétségtelen, mert latinul tudott.
Teológiai tanulmányait valószinüleg a munkácsi iskolában vé [pag. 103.]
gezte, bár ennek ezideig, okmányok hiányában nyoma nincs.
Házasságát valószinüleg Máramarosban kötötte valahol, mert csak igy magyarázható meg, hogy zempléni származásu lévén, Máramarosba került. Hogy nem
máramarosi, bizonyitani látszik az is, hogy pld. 1775-ben 20. máramarosi pap közül
csak 2-en beszéltek latinul (780), 1777-ben 113. máramarosi pap közül 15-en (781)
és 1786-ban a 138. máramarosi pap közül már 39. beszélte a latin nyelvet is (782).
Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a sizma és a sizmával a tanulatlan papok is
tovább tartották fenn magukat, mint az egyházmegye többi részein, ahol a papság
már majdnem kivétel nélkül latin iskolát végzett.
Ordinálódott 1757-ben Olsávszky Mihály Emmánuel püspök által (781).
Müködését eddig ismeretlen helyen kezdte és igy 1757–1762. ismeretlen helyen müködött.
Rónaszéken (Máramaros vm.) csak 1762-től müködött, mert 1773-ban, a királyhoz beadott kérvényében, – amelyben mint kincstári parókián levő, sóbányászok
papja, kérte dotációját rendezni – emliti, hogy 11. éve müködik ott, azaz Rónaszéken
(783). Ezen irást érdemes megnézni, milyen gyönyörüen van írva, ami megint csak
képzettségére vall. Feljebbvalói ilyen információt adtak róla 1775-ben: „Erkölcsileg
dicséretes, élete példás. Jó például szolgál a népnek, tudománya egészséges és elégséges. Hivatali kötelmeit kitünően végzi. Beszél latinul, magyarul, oláhul és oroszul.
Házasélete készséges és szelid. Gyermekeit speciálisan neveli. Hivei dicsérik és egy
kőtemplomot épitett” (780). 1777-ben, Taraszovics Mihály, máramarosi vikárius igy
jellemezte: „Beszél latinul, magyarul, oroszul. Tudománya elégséges. Lelkipásztorkodásában dicséretes. Az egyházi vagyon kezelésében kitünő. Gyermekeinek nevelése világi és válogatott. Szubordinációja pontos. Élete és erkölcsei: példás, városias,
dicséretes” (781). Az 1786. évi majdnem ugyanugy hangzik (782).
Meghalt Rónaszéken (Máramaros vm.) 1791, január, 17.-én (784).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 785. sz. alatt.
Antal ﬁán, aki a családfában szerepel még egy János nevü ﬁáról tudok, aki
bazilita szerzetes lett Ignác név alatt * Rónaszéken 1761-ben, teológiát végzett, ordinálódott 1787 XII/17. Bacsinszky András püspök által.
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108.) szenicei Paulovics István. (1743–1803)

Született 1743.-ban, mert 1768-ban 25. évesnek mondatik (35). Születési helye Dobroszláva (Sáros vm.), ahol apja Elek pap volt (35 és 152).
[pag. 104.] Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de VI. osztálya biztosan volt, mert ugy emlittetik, hogy beszél latinul, mint „rhetor” (35, 152)
Teológiai tanulmányait Munkácson végezte és 1768-ban volt III. éves, amikor
előljárói ilyen információt adtak róla: „Közép termetü, erős testalkatu, külsőleg elég
csinos, társadalmi viselkedése müvelt. Tanulmányaiban jól halad előre. Ájtatósságában, alázatosságában és különösen szelidségében dicseretre méltó (35).
Házasságát 1768.-ban vagy előtt, valószinüleg Vadászfalván (Zemplén vm.)
kötötte Bacsinszky Máriával, János, egy ismeretlen foglalkozásu egyén és ismeretlen vezetéknevü Mária leányával.
Az alsóbb rendeket a következő időpontban vette fel: a négy alsó rendet és
szubdiákonátust 1768 IV/23., a diákonátust 1769 IV/19. (152).
Ordinálódott 1769 VIII/23. Bradács János püspök által (152. és XV – 67. sorszám)
Müködését Cékén (Zemplén vm.) kezdte meg 1769-ben (152), ahol 1773.-ig
müködött.
Berettőn (Zemplén vm.) müködött 1773–1779. Itt 1775.-ben esperese
ilyen információt adott róla: „Жестокѣй въ нравахъ, житіе може быти. Добре
священнодѣйствуе, научаетъ добре. О церкви добре попечуется. Знаніе языковь
угорское, римское. Гостеприятіе: може быти. Сожитіе съ женою: може быти. О
воспитаніи дѣтей своихь велику опатровность малъ”61 (758). Ezen parókiáján
1779.-ig müködött, jobban mondva csak székhelyét tette át, mert 1779-ig Berettő
volt a mater és Falkus a ﬁliája. 1779-ben áttette székhelyét Berettőről Falkusra és
ettől az időtől kezdve Berettő megszünt mater lenni és Falkus ﬁliálisa lett.
Falkuson (Zemplén vm.) müködött 1779–1803.ig. Ezen parókiáján esperesei
ilyen információkat adtak róla: 1786-ban: „Erkölcseinek szilárdságában és papi kötelmeinek teljesitésében a legjobbak közé sorozandó” (824).; 1794-ben: „Viselkedése és családi élete illedelmes, békés és példás. Gyermekeit nemesen neveli. Vendégszerető, józan életü és mindenkitől kegyelt. Lelkipásztorkodásában zelózus és
szorgalmas. Hivei szeretik a földesur becsüli és kegyeli” (763); az 1795. évi (825);
az 1796. évi (764); az 1797. évi (765); az 1798. évi (1050) és az 1800. évi (1051)
kisebb változatossággal megegyezik az előbbivel. Az 1801. évi: „Nős, 9. gyermeke
van, akik közül 4. már saját ura, 5. leánya mellette van. Házaséletük illedelmes,
életük békés. Előhaladott kora miatt betegeskedik. Betegeskedéséből kifolyólag keveset prédikál és katekizál, de a szentségek kiszolgálásában szorgalmas. Hiveivel
békességben él a patrónussal, Kazinczy Andrással a legjobban van” (766). Az 1802.
évi az ő jellemzésére vonatkozólag megegyezik az előbbivel, csak családi körülményei részletessebbek s megtudjuk, hogy 9. gyermeke közül 2 ﬁu és 7. leány. A két ﬁu
[pag. 105.] pap, 2. leánya papné és 5. leány még szülei mellett van (767). – 1789ben Vesely József mérnök feljelentette a püspöknek, de 3. hét mulva a feljelentést
61

„Az erkölcs terén kemény, az életvitele elfogadható. Jól végzi a lelkipásztori munkát, jól tanít. A templomot rendben tartja. Beszél magyarul és latinul. Vendégfogadás: elfogadható. Hazástársi élete: elfogadható. A gyermekei
nevelését magas szinten végzi.” (ford.: Bendász Dániel)
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visszavonta (1081). – 1802-ben aláirta a minden paptól megkivánt reverzálist, hogy
semmilyen titkos szervezetnek nem tagja (826). – 1802-ben kérte a püspököt, hogy
Márk adminisztrációjától, öregségére és testi gyengeségére való tekintettel, oldja fel
(827). Ez alól azonban már halála oldotta fel.
Meghalt Falkuson (Zemplén vm.) 1803. junius, 8.-án (828).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

109.) Paulovics Istvánné, Bacsinszky Mária. (1747– )

Született 1747. október, 1-én Vadászfalván (Benyátin. Ung vm.), ahol apja
János ismeretlen foglalkozásu lakos volt, máskülönben Tódor ﬁa és a püspök ﬁvére.
Anyja ismeretlen vezetéknevü Mária. Keresztlevelét nem mellékelem, mert az eredeti anyakönyv van meg (173.) Hogy apja János volt, az 1215. mellékletben közölt
leszármazási tábla mutatja, és mivel abban az időben más Bacsinszky Jánosról nem
tudok, – csak ez lehetett apja.
Házasságát 1768.-ban vagy előtte, Vadászfalván (Ung vm.) Paulovics István
pályavégzett papnövendékkel.
Megözvegyedett 1803 VI/8.-án. Mint özvegy a szokásos enyhévet Falkuson a
parókiát töltötte és kérte a püspököt, hogy a parókiát vejével, Hiszem Bazillal töltse
be, hogy igy 4. árvájával veje mellett lehessen (830), ezen kérése azonban nem teljesedett, mert Falkust Valkóvszky János kapta meg. Hol tartózkodott 1804–1815. meg
nem állapitható, de 1815.-ben veje, Scsavniczky Antal mellett volt Hegygombáson
(Ung vm.) (829) és fel van jegyezve róla, hogy öregsége miatt gyakran kedvetlen,
ma ugy mondanák, házsártos volt. (829.)

110.) Regéczy János. (1748–1795)

Született 1748-ban, mert 1773-ban 25. éves volt (22). Születési helye Hardicsa
(Zemplén vm.), vagy legalább is ott lakott (22 és 170). Apja, anyja, ugy névre, mint
foglalkozásra nézve ismeretlen. Egyszer „libertinus”-nak, szabadosnak (22), egyszer
pedig „manumissus”-nak, magát a jobbágyságtól meg [pag. 106.] váltottnak mondatik
(170). Dr. Kaminszky József nemes családnak mondja a Regéczy családot, amit én
nem kétlek, de akkor más Regéczy családról van szó s nem erről. Ennek a Regéczy
családnak az első pap őse manumissus, azaz ő maga magát megváltotta a jobbágyságtól, de szülei még jobbágysorban éltek. Nemes ember pedig nem lehetett jobbágy. Dr.
Kaminszky Józsefnek a Regéczy család nemességére vonatkozó, de semmivel alá nem
támasztott feljegyzéseit kuriózumképen közlöm a 852. sz. alatt. Máskülönben 1751.ben Regéczi nevü egyének Komlóskán (Abauj vm.) voltak. Abauj vármegyében van
egy Regéc nevü község is, amely Mogyoróska ﬁliális egyházközsége volt.
Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon a jezsuita gimnáziumban végezte,
ahol eljutott a „rhetor”-ságig (853) és itt a Máriakongregációnak is tagja volt (854).,
de a „poeta” osztályt 1769-ben Ungváron a jezsuitáknál végezte, de az van feljegyezve neve mellett, hogy évközben kivette bizonyitványát (1907), valószinü tehát,
hogy ezen osztályt is már Kassán feljezte be. A gimnázium alsóbb osztályait ismeretlen helyen végezte.
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Teológiai tanulmányait Munkácson végezte, ahol 1773-ban volt III. éves, amikor
előljárói ilyen információt állitották ki róla: „Gyenge felfogásu, magas növésü, jó testalkatu, csinos és müvelt külsejü. Barátságos természetü, ájtatósnak látszik. Tanulmányaiban, mint ritka iskolalátogató, lassan halad előre” (22). 1774-ben IV. éves volt (170).
Házasságát ismeretlen időben, helyen és ismeretlen vezetéknevü Helénnel kötötte meg.
A tonzurát 1773. XI/30-án vette fel (170).
Ordinálódott 1777 III/25. Bacsinszky András püspök által (170), de az ordináltak könyve szerint IV/5-én (XV – 251 sorszám), tehát ott a julián naptár, itt a
gergely naptár szerint van feltüntetve, mert az 1700-as években még csak 11. nap
különbség volt a két naptár között.
Vécsén (Zemplén vm.) kezdte müködését, mert az ordináltak könyvében vécsei irányitással lett felszentelve és ott is fejezte be halálával, tehát 1777–1795. Vécsére a tőketerebesi szerzetesrend priorjának, Aszalay Taddeusnak, mint a vécsei
javadalom patrónusának prezentájával lett kinevezve (855). Esperese ilyen információkat állitott ki róla: 1786-ban: „Testileg, képes hivatalát ellátni, tudománya elégséges, teendőit zelózusan végzi, a földesúr előtt kedvelt, hiveivel békességes” (856);
1794-ben: „Nős, 6. gyermek apja, akik közül 4. ﬁu, 2. leány. Családi életében példás
és békés. Gyermekeit nemesen neveli. Vendégszerető, vig kedélyü. Kötelmei teljesitésében a legpontosabb. Hivei és a földesúr szeretik” (857). – 1789-ben a háborus
viszonyokra való tekintettel, a papság is fel lett szólitva segélynyujtásra, a hadviselési terhek könnyitésére. Ebből az alkalomból ő is felajánlott egy-egy „cubulus” [pag.
107.] (köb, ürmérték) buzát, rozsot és zabot (1553). – 1793-ban Rojkovics Simon
sámogyi pap feljelentette, hogy Vásárhelyen a róm.-katólikus plébánosnál vendégeskedve a kárácsonyi bőjtöt megszegte. (858).
Meghalt Vécsén (Zemplén vm.) 1795. április, 26-án (859).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1238 sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

111.) Regéczy Jánosné, ? Helén. (1795–1815)

Keresztnevén kívül csupán annyit tudok, hogy megözvegyedett 1795. IV/26.
és mint özvegy Vécsén (Zemplén vm.), saját házában lakott és ﬁa, a helybeli jegyző
lakott vele együtt. 1815-ben még élt (861).

114.) szenicei Paulovics János. (1746–1828)

Született 1746-ban, mert 1773-ban 27. évesnek mondatik (371). Születési helye Filkeháza (Abauj vm.), ahol apja Demeter pap volt. Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait Ungváron a jezsuita gimnáziumban végezte, ahol
1761-ben „Poeta” volt (1907) és teljes gimnáziumi végzettsége volt, mert fel van
róla jegyezve, hogy beszél latinul mint ﬁlozófus (152).
Teológiai tanulmányait Munkácson végezte és 1773-ban előljárói ilyen információt adtak róla: „Az iskola látogatásában hanyag. Nagyon jó felfogásu és ennek
megfelel tanulmányai előhaladása is” (371).
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Az alsóbb rendeket a következő időben vette fel: a négy alsó rendet 1769
III/1., subdiákonátus 1770 II/20. és diákonátus 1770III/21. (152).
Ordinálódott1774 II/9. Bacsinszky András püspök által (170 és XV – 162.
sorszám).
Filkeházán (Abauj vm.) kezdte müködését (170.) és már az ordináltak könyvében
is az van feljegyezve, hogy Filkeháza részére lett felszentelve és itt müködött 1774–1777.
Kolbásán (Zemplén vm.) müködött 1777–1821. Esperesei ilyen információkat adtak róla: 1786-ban: „Testileg és egészségileg erős. Papi kötelmei teljesitésében
fáradhatatlan. Tudományai és erkölcsei példásak. Egyháza előmozditása érdekében
minden formát és normát felhasznál” (891). 1794-ben: „Nős, [pag. 108.] 6. gyermeke van. Viselkedése mindenkivel szemben példás. Testileg és lelkileg tökéletes.
Hivatásában zelózus. Hívei és a földesur tisztelve kedvelik” (892); 1803.-ban: „Özvegy, 1. ﬁu és 1. leány gyermekkel. Vendégszerető. Lábaiban gyakran nagy fájdalmakat érez. Mindenkivel szeretetben él, a legnagyobb földesúr, gróf Török” (771);
az 1809. évi csak annyiban különbözik az előbbitől, hogy lábfájdalmát nem emliti és
nyájasnak mondja (772); az 1810. évi (673); az 1812 évi (839); az 1814. évi (840) és
az 1815. évi hasonlóak az előbbihez (841.) és végül az 1818. évi: „Csaknem fogatlan és reszketős” (192). – 1789-ben, amikor a háborus viszonyokra való tekintettel
a hadviselés költségeinek fedezésére általános gyüjtést rendeztek, a papságot is felszólitották adakozásra. Ő saját részéről felajánlott négy-négy pozsonyi mérő buzát,
rozsot és zabot (1560). – 1802-ben aláírta a minden paptól megkivánt reverzálist,
hogy semmiféle titkos társulatnak nem tagja (893) – 1818-ban orvosi bizonyitványt
is mellékelve, kérte nyugdijaztatását és azt, hogy Mihály ﬁát hagyják meg a prókiáján (1082), de nyugdijazása csak 1821-ben valósult meg.
Nyugdijban volt 1821–1828. Mint nyugdijas Kolbásán tartózkodott ﬁa, Mihály helybeli parókus mellett, aki már előzőleg is, 1810-től káplán volt mellette.
1824-ben egész testében reszketős és a „nyolcadik fokig” töprengőnek irták le (894).
Felesége, aki máskülönben ismeretlen nevü, 1794–1803. között halt meg Kolbásán, mert férje 1794-ben még mint nős (892), 1803-ban már mint özvegy (771)
van emlitve.
Meghalt Kolbásán (Zemplén vm.) 1828. XII/4-én 84. éves korában (895).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

118.) Csisemkó János. (1746–1810)

Született Hundertmarkon (Szepes vm.) 1746 II/20 (…), ahol ismeretlen nevü
apja plebejus volt (1055). Anyja szintén ismeretlen. Nevét következetesen németesen Czischemko-nak irta.
Teológiai tanulmányait Nagyszombaton végezte és 1773-ban fejezte be, még
pedig nagyon jó eredménnyel (910).
Ordinálódott 1773 IX/20. Bacsinszky András püspök által (170. és XV – 558.
sorszám) itt fel van jegyezve, hogy Zdoba részére szenteltetett fel.
Zdobán (Abauj vm.) müködött 1773–1795. – 1776-ban jelentést tett a püspökségnek, hogy a római-katólikus plébános a ﬁliálisban levő [pag. 109.] hiveit erőszakolja a római-katólikus ünnepek megtartására (911), azaz a gergely-naptár szerint.
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1780-ban az alsómislei plébános megtiltotta neki a vasárnapi misét a templomban
elvégezni és a nép előtt illetlen szavakkal illette, amiről jelentést tett a püspökségnek
(912). 1784-ben megint a tihanyi plébánossal volt baja, aki becsukatta a templomot
és harangozójának megtiltotta, hogy a görög-katólikus papot oda beengedje. A hivek
kérésére csak kaució letétele ellenében volt hajlandó oda papjukat beengedni (913).
1795-ben, a püspök közbejárása folytán (2459) a Helytartótanács prezentájával megkapta Vécsét (914). Mint zdobai pap a kassai kerület esperese volt 1795-ig és mint
ilyen emlittetik 1784-ben is.
Vécsén (Zemplén vm.) müködött 1795–1810-ig, azaz haláláig. Ezen parókiáján ilyen jellemzések voltak róla kiállitva: 1795-ben: „Özvegy, 5. leány és 1.
ﬁu gyermekkel. Példás erkölcsü. Hivei kedvelik” (915); az 1796. évi megegyezik
az előbbivel (916); az 1802. évi: „Özvegy, 6. gyermekkel, ebből 5. leány (1. el
van helyezve, 1. özvegy és 3. férjhezadó), a hatodik ﬁu, az oszturnai pap. Otthon
és ruházatában viselkedése illedelmes. Hiveihez való viszonya a legjobb” (835);
1805-ben: „Viselkedése példás, szelid természetü és jó erkölcsü, hiveivel békességes, a földesurral, gróf Csákyval és Kadossayval szintén békességes” (1053); ehhez hasonló az 1806. évi is (1054); 1808-ban: „Társadalmi érintkezése őszinte és
nyiltszivü. Testileg már reszketős” (1055). Mint vécsei pap 1795-től esperese volt
a gálszécsi kerületnek, amely állásáról 1801-ben lemondott azzal az okadatolással,
hogy Zemplén vármegyében a hivataloskodás magyarul megy s igy ő, aki semmit
nem tud magyarul nem tudja méltóan képviselni az Egyházat a világi fórumok
előtt (917). – 1802-ben aláirta a minden paptól megkivánt reverzálist, hogy semmiféle titkos társulatnak nem tagja. (918). – 1802-ben a paulóci plébános csunyán
neki esett és becsületébe gázolt (919).
Meghalt Vécsén (Zemplén vm.) 1810-ben, amint az kitünik azon íratokból,
– amelyekben az örökösök neki estek egymásnak, nem tudván megegyezni az örökségben (920).
Felesége, akinek neve ismeretlen 1795. előtt halt meg, mert akkor már özvegy (915).
Az általa használt pecsét lenyomatát lásd 917. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

120.) Gulovics Mihály. ( – )

Született ismeretlen időben Brusznicán (Zemplén vm.), ahol apja Bazil pap
volt. Anyja ismeretlen. Származására vonatkozólag bizonyitó erejü az 1559. sz.
melléklet, amelyben nagybátyja, Elek pap halála után, aki [pag. 110.] gyermektelen volt, kimutatták, kik a legközelebbi örökösök s itt ő is fel van sorolva: „Отец
Василій Гулович Парох Бережницкій....... Сын Братови.......... Михаил Гулович
Брат отца Бережницкого найбольшій восхититель, за изволеніем и совѣтом
Брата своего”62 (1559).
Foglalkozására nézve kántor volt. A XVIII. század második felében kántoroskodott Kisbreznicán (Zemplén vm.) nagybátyja, Gulovics Bazil mellett. 1791-ben
már nem élt, mert ﬁa árvának mondja magát.
62

A szöveg fordítása: „Gulovics Bazil atya kisbreznicai parókus... testvére ﬁa... Gulovics Mihály kisbreznicai atya
testvére a legnagyobb csodálója ﬁvére akaratának és tanácsainak/intelmeinek.” (Bendász Dániel fordítása.)
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122.) Kovaliczky István. (1737– )

Született 1737-ben, mert 1760-ban 23. évesnek mondatik (150) s mivel a
sztebniki pap ﬁa volt (150), valószinüleg Sztebniken. Apja Kovalyák-Kovaliczky
István volt. Anyja ismeretlen.
Tanulmányait a munkácsi iskolában folytatta és 1760-ban már második éve
volt ott. Ezt megelőzően ismeretlen helyen végezte a grammatikai osztályokat, mert
itt irva van, hogy beszél latinul mint grammatista (150).
Valószinüleg kántor volt, mert mint pap sehol nem fordul elő, az ordináltak
könyve pedig éppen abban az időben, amikor neki kellett volna szentelődnie, 1755–
1766. nagyon pontatlanul volt vezetve.

124.) Molnár Gergely. (1740–1815)

Született 1740-ben, mert 1768-ban 28. éves volt (35). Születési helye Hardicsa
(Zemplén vm), ahol ismeretlen nevü apja gróf Csáky Imre jobbágya volt. Ő maga
gróf Csáky Imrétől „manumissum”-ot kapott, azaz megváltotta magát a jobbágyság
alól (35. és 152). Egy prezentában „Molnár alias Rojkovics”-nak van nevezve (152).
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de gimnáziumot is végzett,
mert két helyen is fel van jegyezve, hogy beszél latinul mint „syntaxista” (35. és 152).
Teológiai tanulmányait Munkácson végezte és 1768-ban volt II. éves, amikor
előljárói ilyen információt állitottak ki róla: „Középtermetü, jó testalkatu, kellemes
kinézésü. Társadalmi viselkedése komoly [pag. 111.] és müvelt. Elég jól prédikál. Jó
felfogásu, szorgalmas ugy a tanulásban, mint az iskola látogatásában. (…)
Házasságát ismeretlen időben Petriken (Zemplén vm.) kötötte Goga Mihály
helybeli pap ismeretlen nevü leányával.
Az alsóbb rendeket a következő időben vette fel: lektorátus és szubdiákonátus
1768 IV/23., diákonátus 1769 IV/19. (152). Ordinálódott 1770. III/20. Bradács János
püspök által (152 és XV – 80. sorszám), ahol fel van jegyezve, hogy Petrikóc részére
szentelték.
Petriken (Zemplén vm.) müködött 1770–1781. Még ordinációja előtt, apósa halála után a patrónus, csicseri Orosz László a prezentát Petrikre neki adta, hogy anyósát
eltarthassa (943) és a püspök meg is adta neki, mert már erre a titulusra szentelte is
fel. (152). 1775.-ben esperese ilyen információt adott róla: „Нравы добри, житіе може
быти. Красно священнодѣйствуетъ и то штося научилъ былъ днесъ завтра забудетъ.
Попеченіе о Церкви не барзъ великое доселѣ. Умѣстностъ языковъ: угорского и
римское. Гостей восприятіе: може быти. Сожитіе женѣ: благое.”63 (758).
Haburán (Zemplén vm.) müködött 1781–1813. Esperese itt ilyen információkat adott róla: 1797-ben: „Nős, 6. gyermekkel, 2. ﬁa latinul tanul és 4. leány. Családi élete jó és illedelmes. Vendégszerető és társaságban vig kedélyü. Hivei előtt
tekintéllyel bir (126); 1811-ben: „Nős, még egy ﬁa van a parókia területén, provisor
Judaicus. Egyházi személyhez illően viselkedik. Békés házaséletet él. Egészséges és
erős testalkatu. Kötelmei teljesitésében példás pap” (355).
63

A szöveg fordítása: „Jó erkölcsű, élete megfelelő. Jól végzi a papi munkáját és azt, amit megtanult ma, holnapra
elfelejti. A templom gondozása ez ideig nem igazán megfelelő. Beszél magyarul és latinul. Vendégfogadás elfogadható. Családi élete megfelelő.” (ford.: Bendász Dániel)
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Nyugdíjban volt 1813–1815. – 1814-ben orvosi bizonyitványokkal felszerelt
kérvényt küldött a püspökséghez, hogy nyugdíját folyósitsák (944). Nyugdijas két
évét Haburán töltötte.
Meghalt Haburán (Zemplén vm.) 1815. XII/24. 75. éves korában (945)
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 944. és 946. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

125.) Molnár Gergelyné, Goga ?. ( – )

Valószinüleg Petriken (Zemplén vm.) született, ahol apja Mihály pap volt.
Anyja ismeretlen.
Házasságát Petriken 1770. előtt kötötte Molnár Gergellyel.
1811-ben még élt, mert férje mint nős emlittetik (355.).
[pag. 112.]

126.) Kovecsák János. (1746–1814)

Született 1746-ban, mert 1773-ban 27. éves volt (371). Születési helye Bacskó
(Zemplén vm.) (371)., ahol apja Tódor pap volt. Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait ismeretlen helyen végezte, de „rhetor”-ságig biztosan eljutott, mert írva van róla „beszél latinul mint rhetor” (371).
Teológiai tanulmányait Kassán kezdte meg, amiről bizonyitványa is van
(960), majd 1770-ben, báró Fischer József, a bacskói javadalom kegyúra kérelmére
és támogatásával Munkácson folytatta (961), ahol 1773-ban előljárói ilyen információt állitottak ki róla: „Az iskolalátogatásban eléggé szorgalmas. Odaadó, kegyes,
nyájas” (371).
Az alsóbb rendeket a következő időben vette fel: lektorátus 1771 VIII/12,
szubdiákonátus 1772 IV/19., diákonátus 1773. VII/11. (371.) Ordinálódott 1773
VIII/26. Bacsinszky András püspök által (170. és XV – 145. sorszám).
Szécsudvaron (Zemplén vm.) müködött 1773–1777.
Solymoson (Ung vm.) müködött 1777–1778 (468).
Bacskón (Zemplén vm.) müködött 1778–1812. Esperesei ilyen információkat adtak róla, 1786-ban: „Testileg képes hivatalát ellátni. Tudománya elégséges.
Kötelmeit zelózusan végzi. A földesúrnál kegyelt. Hiveihez szigoru” (856); 1794ben: „Nős, 5. gyermekkel, 2. ﬁu, 3. leány. Házaséletük a nő részéről békés a férﬁ
gyakran durva az ütlegelésig. A gyermekek nevelése, amelyet az anya végez, megfelelő. Modora inkább durva mint nyájas. Kötelmeit pontosan végzi. Hiveivel és a
földesurral durván bánik” (857); 1795-ben az előbbitől csak annyiban különbözik,
hogy a hivekhez és földesurhoz való viszonyát jónak mondja (915); 1796-ban megegyezik az előbbivel, csak abban különbözik, hogy 1. ﬁut és 3. leányt emlit, már
iszik is és hiveihez ujból durva (916); 1802-ben 2. leánya már férjnél van, ﬁa kispap.
Házaséletének rubrikája üresen van hagyva, biztosan nem ok nélkül és erkölcsileg
is jónak nevezi, valamint hiveihez és a földesurhoz, báró Fischer Istvánhoz való
viszonyát is jónak mondja (836); és végül az 1805. évi: „Nős. Még öregsége sem
hozta meg a politikus társadalmi viselkedését, testileg, öregsége miatt már gyenge,
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a kántorokkal szemben nyugtalan, hiveihez és a földesurhoz a viszonya jó. (1053);
1806-ban már özvegy, magános és társadalmi viselkedése is jónak van feltüntetve
(1054) és 1808-ban társadalmi viselkedését józan állapotban jónak mondja, testileg
erősnek, erkölcsileg transibilisnek jellemzi (1055); 1809-ben özvegy és gyermekei
mind el vannak helyezve, máskülönben mindenben jónak mondja (836) és végül az
1810. évi hasonló az előbbihez (136). – 1789-ben a [pag. 113.] háborus helyzetre
való tekintettel akció indult meg, amely a hadviselés kiadásainak fedezésére adományok gyüjtésében nyilvánult. A papságot is felszólitották erre. Ebből az alkalomból
ő másfél-másfél „cubulus” (köb, ürmérték) buzát, rozsot és zabot ajánlott fel erre a
célra (1553.) – 1801-ben kérte a püspököt, hogy a megüresedett Szécsudvart, annak
betöltéséig ő adminisztrálhassa (962). – 1802-ben aláirta a minden paptól megkivánt
reverzálist, hogy semmifél titkos társulatnak nem tagja (963). – 1810-ben kérte vejét,
Molnár Andrást Bacskóra kinevezni (953), ami meg is történt, de veje 1810–1812,
mint káplán müködött mellette s csak 1812-ben ment nyugdijba.
Nyugdijban volt 1812–1814. és mint nyugdijas Bacskón veje, Molnár András
mellett élte le hátralevő éveit.
Meghalt Bacskón (Zemplén vm.) 1814. február, 7-én.
Ismeretlen nevü felesége 1806-ban Bacskón halt meg, mert férje 1805 év végén nősnek (1053), de 1806 év végén már özvegynek van emlitve (1054).
Aláírását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1242. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

128.) bacsinai Bacsinszky Bazil. (1724–1745)64
Életrajzát lásd I. kötet 183. oldalán.

140.) bacsinai Bacsinszky Tódor. (1693–1775)

Született 1693-ban Rafajócon (Zemplén vm.), ahol apja János pap volt. Anyja
ismeretlen vezetéknevü Pelágia.
Felesége ismeretlen vezetéknevü Anna.
Ordinálódott 1717 VI/9. Usztriczky Jeromos premislii (Galicia) püspök által (1009).
Vadászfalván (Benyátin, Ung vm.) müködött 1717-től és itt van emlitve 1760ban is. 1749-ben a szokásos évi papivizsgán a feltett kérdésekre elég jól válaszolt és
példás viseletü (1000). – Ő vezette a 173. sz. alatti anyakönyvet.
Meghalt Munkácson 1775. november, 29-én, ﬁa, András püspök mellett (1557).
A parókiális lak, amelyben ő élt és született András ﬁa, a későb [pag. 114.] -bi
püspök, még 1859-ben állott. 1859-ben a püspökség részéről akció indult meg ezen
parókiális lak, amely akkor zsidókézen volt már, kiváltására. A terv szerint a kiváltás
után ott iskolát akartak létesiteni (1556). Ezen akció, milyen eredménnyel végződött,
előttem ismeretlen.

64

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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141.) Bacsinszky Tódorné, ? Anna. ( –1752)

Keresztnevén kivül csupán halálának adatai állanak rendelkezésre.
Meghalt Vadászfalván (Ung vm.) 1752. november, 8-án. (173).

144.) Jaromisz Antal. (1717–1742)65

Ordinálódott Nagykállón (Szabolcs vm.) 1717. V/9. Bizánczy György Gennád püspök által (VII – 45. sorszám), ahol az is fel van jegyezve, hogy Stelbach
részére lett felszentelve.
Stelbachon (Sáros vm.) müködött 1717–1742.
A poprádi kerület esperese volt 1742-ig és mint ilyen emlittetik 1735-ben is.
Meghalt Stelbachon (Sáros vm.) 1742.-ben, mert az 1750. évi Olsavszky féle
kanonikus vizitáció jegyzőkönyve szerint a parókia vacat, üresedésben van, mert „…
a pap 8. évvel ezelőtt meghalt.”
Aláirását lásd a 98. sz. alatt.
p.1.), p.2.)

152.) Kaszics János. (1704– )

Havasközön (Ung vm.) emlittetik mint pap 1704-ben.
[pag. 115.]

186.) Simonszky-Hrinyuk Jakab. ( – )

Született minden valószinüség szerint Kőrösmezőn (Máramaros vm.), ahol
apja Simon (1077) földmüves volt.
Házasságát ismeretlen időben Kőrösmezőn kötötte Bandolyák Anasztáziával (1548).
A család eredetileg, sőt ugy tudom, hogy a leszármazottak ma is a Hrinyuk
és Hrinyucsak vezetéknevet viselik. A Simonszky nevet először az ezen családból
kitanult első pap, Simonszky Bazil kezdi használni. Eleinte azonban ő is Hrinyucsak volt. Ez a Bazil Kőrösmezőn volt diákonus 1781–1782. A kőrösmezői anyakönyvben, egy házasságkötés alkalmával, 1782 I/16-án (Szusányuk Iván és Zvizdárj
Anna esküvője alkalmával), mint tanu, ilyen alakban szerepel: „диякон Василій
Гринючок” (anyakönyv 1759–1788). Tehát a Simonszky nevet, ősük, Hrinyuk Simon keresztnevéből képezték. Az 1759–1788. terjedő anyakönyvben Simonszkyak
egyáltalában nem fordulnak elő. Hrinycsakok is csak 3. esetben fordulnak elő: 1.)
Гринючка Дося keresztanya volt 1772.-ben, 2.) Лесь Гринючок keresztapa volt
1784-ben és 3.) a már fent emlitett diákonus.

65

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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187.) Simonszky Jakabné,
Bandolyák Anasztázia. (1703–1787)

Született ismeretlen helyen, circa 1703-ban, mert halálakor 84. évesnek van
írva (1548). Szülei ismeretlenek.
Meghalt Kőrösmezőn 1787 VII/5.-én 84. éves korában (1548).
Az 1758–1788. évi anyakönyvben Bandolyákok rajta kivül egyáltalában nem
szerepelnek. Ő is, halálán kivül, csak egyszer szerepel 1784-ben mint keresztanya:
Настуня Бандолійха. Valószinünek tartom, hoy Galiciai származásu volt.

190.) Kubek Mihály. (1751–1799)66

Születési ideje, helye, szülei neve, házasságának ideje, helye, felesége neve
mind ismeretlenek.
[pag. 116.] Ordinálódott 1751. XII/20. Olsávszky Mihály Emmánuel püspök
által (154 és XIV – 211. sorszám). Itt van megjegyezve, hogy a klembárki javadalomra van felszentelve.
Klembárkon (Sáros vm.) müködött 1751–1799., azaz haláláig.
Meghalt Klembárkon (Sáros vm.) 1799-ben, mert leánya Krisztina és menye,
özv. Kubek Jánosné 1800-ban feljelentették hivatali utódját, Ladizsinszky Bazilt a
földhozam igazságtalan felosztása miatt. (1549).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1550. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

192.) szulimai Kaminszky János. (1690–1740)

Született Kislipniken (Sáros vm.) 1690-ben. Apja Simon kislipniki pap volt.
Anyja Nizsálóvszky Anna. (81).
Ujakon (Sáros vm.) emlittetik mint pap 1726 és 1740-ben.
Apoplexiás volt, mert ﬁa felszentelése alkalmával írva van, hogy apoplexiás
apja mellé küldik Ujakra. (662).

196.) Zetkovszky-Zsedkey János. (1730–1751)67

Nevének két fenti alakján kivül még Zsetkey alakban is előfordul 1738.-ban.
Származására vonatkozólag nem tartom lehetetlennek, hogy a sárosvármegyei Zatkovec nevü községből (Gerált ﬁliája) származik a család, s a kor szokása szerint,
nevét a községről vette fel. Ezen község előfordul Zsatkovce név alatt is és magyar
neve Zsetke. A régebbi időkben népes volt a Zsetkey papi család és ennek a családnak egy tagja régebben a Tuzik névre hallgatott. Egy része a családnak a magyaros
Zsetkey-ről fokozatosan átment a szlávos Zsatkovszky-Zsatkovicsra. Ezt látjuk a mi
esetünkben is. Ez a mi Jánosunk Zsetkey, Zsedkey, Zetkovszky alakban használja
nevét. Ennek ﬁa már csak a Zatkovszky néven szerepel. Ennek leánya és egy pap ﬁa
már Zsatkovszky, azaz a szláv Zsatkovcéból képezték ki nevüket.
66
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Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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Születési helye, ideje, valamint szüleinek neve is ismeretlen.
Házasságát Vargonyban (Sáros vm.) kötötte meg, mert a vargonyi pap veje
volt (106). A vargonyi pap pedig annak idején Greczulya [pag. 117.] István volt.
Felesége tehát egy ismeretlen keresztnevü Greczulya leány.
Ordinálódott 1730 V/20. Bizánczy György Gennád püspök által. Felszentelése a jegyzőkönyvben igy van feljegyezve: „Anno Dmni 1730. Муа Мая Дня Ǩ
в Каѳед. Мунк. Jоаннъ Жедкей Libertinus. повсѣхь степенехъ в презвитера до
веси Кралювци. Храмъ мается отдати на рекомендацію и презенту Баркоци.
Собору Чернаховницкого”68 (VII – 486. sorszám).
Királynépen (Abauj vm.) müködött 1730-tól és 1751-ben is ott van emlitve.
Tulajdonképen ő volt első papja ezen javadalomnak, ami nemcsak a felszentelési jegyzőkönyv szavaiból vehető ki, hanem különösen a 106. sz. alatt levő íratból,
amely kiemeli, hogy mintegy belopakodott a községbe és megalakitotta a parókiát.
Az ugynevezett Garasi-telken, saját költségén parókiális lakot épitett és ezen telek
kertjében felépitette az első templomot, amely 1789-ben már romokban hevert. Ettől a telektől azonban a szomszédos vajkóci református egyháznak tizedet ﬁzetett.
Királynép tulajdonképen Vargony ﬁliálisa volt s mint a vargonyi pap veje, apósa a
ﬁliálisba helyezte el, mert Vargonyba ugyanakkor ﬁát, Greczulya Dánielt vette maga
mellé, aki egy napon szentelődött Zsedkey Jánossal. –

197.) Zetkovszky Jánosné, Greczulya ?. ( – )

Született ismeretlen időben, valószinüleg Vargonyban (Sáros vm.), ahol apja
István pap volt. Anyja ismeretlen.
Házasságát ismeretlen időben, de 1730 előtt Vargonyban kötötte meg Zetkovszky Jánossal.

200.) szászi Danilovics Gergely. (1726–1763)69

Született ismeretlen időben minden valószinüség szerint Cselejben
(Zemplén vm.), ahol apja Gergely pap volt. Anyja ismeretlen.
Ordinálódott circa 1726-ban (77) Bizánczy György Gennád püspök által.
Rákócon (Zemplén) vm.) emlittetik mint pap 1726 és 1763-ban. 1749-ben, a
szokásos évi papi vizsgákon a feltett kérdésekre jól megfelelt, [pag. 118.] jó erkölcsü,
javadalma másodosztályu (1000). Az Olsávszky püspök által tartott kanónikus vizitáció jegyzőkönyvében a rákóci javadalom vizitációjával összefüggően 1750 VI/29.én, személyére vonatkozólag (latinul írva) ezek foglaltatnak: „... reverendát és tonzurát hord, parókiáját nem hagyogatja el, irreguláritásai és hibái nincsenek; öreg, de
alkalmas a szertartások végzésére, amelyeket a hivek tanusága szerint szorgalmasan
és az előirások szerint végez, a katekizációt szorgalmasan végzi. Van két prédikációs
könyve, ellenben morális tartalmu nincs.” – Az 1759. évi információban ezek állanak róla: „Раковецъ. Парохъ Григорій Данїкловичъ южъ барзо старій котрому
68
69

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
A szöveg fordítása: „Az Úr 1730. évének május hónap 20. napján a Munkácsi Székesegyházban Zsedkey János
szabad ember (=nem jobbágy) kineveztetik papnak Kralovci faluba. Barkóci ajánlására a templomot át kell adni.
Csernachovicki esperesi kerület számára.” (ford.: Bendász Dániel)
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очи хибятъ и Слишаніе, по свидѣтельству людей честно житіе возпровадить
и Наукою Христіянскою со Приклады их научает11321т рока 1756 ни единаго
окрещеннаго до метрики уписал, такожде от рока 1754 ниеднаго Ново
Вѣнчаннаго а о помершихь писаніе и ни в гадцѣ не снив никогдаже”70 (74).
tehát már nagyon öreg, gyenge látásu és nagyothalló. – Rákóc földesurai és patrónusai kazomi és szullyai Szirmay László és özv. Rákóczy Andrásné, Füssy Mária,
1763-ban kérték a püspököt, hogy prezentájuk alapján, nevezze ki a jelenlegi pap,
Danielovics Gergely helyére annak ﬁát Györgyöt, mert a jelenlegi pap már nagyon
öreg és 37. éve látja el lelkiekben a hiveket. (77). és ezt kérte a kerületi esperes, Zápálszky András is. (176)
Aláirását lásd 1726-ból 74. sz. mell. 4. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

198.) Bradács Simon. (1700–1773)
Életrajzát lásd I. kötet 187. oldalon.

199.) Bradács Simonné, Viszloczky Katalin. ( –1773)
Életrajzát lásd I. kötet 187. oldalon.
[pag. 119.]

202.) bacsinai Bacsinszky Bazil. ( – )

Mivel helyenkint Stefánovics Bazilnak is iródik, lehetséges, hogy István ﬁa volt.
Ordinálódott Filipovics Prokop galiciai püspök által, aki 1711–1714. volt püspök, de valószinüleg Bizánczy György Gennád püspök nem ismerte el ezen ordinációt, mert 1717 XI/8. ujból ordinálta s itt „Василій Штефанович”-nak van írva
(VII. – 11. oldal).
Berettőn (Brecejóc, Zemplén vm.) emlittetik 1714. és 1759.-ben mint pap.
– 1749-ben javadalma a legjobbak között emlittetik (1000). – Az 1759. évi információjában ez áll: „Парох Старецъ Василій Бачинскій. Литургію не оставляет,
Слово Божіе проповѣдует, опроч фундуша, гре Домъ стоит, апертиненціи
жадніи немаетъ кромѣ Доходов от Парохіан Своих. Тойже Парох прикладно
дѣет, токмо прошлой зимы погоршеніе даль, бо двое Людіе про недбайлость и
нераденіе Его безъ Причастія и Елеопомазанія умерли” (74).71
Aláirását 1726-ból lásd 75. sz. mell. 3. sorszám alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

70

71

A szöveg fordítása: „Rákóc. Danilovics Gergely parókus már nagyon öreg, rosszak a szemei és a hallása is gyenge, az emberek tanúsága szerint erkölcsösen él és példásan tanítja őket a keresztény tanokra. De Tokmoszej ez a
parókus 1756 óta egy megkeresztelt gyermeket sem írt be az anyakönyvbe, ugyanúgy az 1754. év óta új házasultat
sem, a meghaltak beírása soha sem jutott eszébe.” (ford.: Bendász Dániel)
A szöveg fordítása: „Az idős Bacsiszky Bazil. A liturgiát elvégzi, Isten Igéjét hirdeti (prédikál), a földterületen
kívül, melyen a háza áll, semmi jövedelme nincs, csak az, amit a híveitől kap. Ez a parókus példásan működik,
de a múlt télen hibát követett el, mert két ember az ő hanyagsága miatt áldozás és betegek szentségének felvétele
nélkül halt meg.” (ford.: Bendász Dániel)
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204.) Lubkovics-Lubkovszky János. (1739–1759)72

Lubkovszky-Sztankovszky János pap ﬁa volt s valószinüleg Sztankócon
(Zemplén vm.) született, mivel ugy apja, mint nagyapja itt volt pap. Anyja ismeretlen kereszt- és vezetéknevü.
Házasságát 1739. előtt Bodzásujlakon (Zemplén vm.) kötötte a helybeli pap
Bacsinszky István ismeretlen keresztnevü leányával.
Pappá Usztriczky Jeromos premislii (Galicia) püspök ordinálta, de az időpont
meg nem állapitható, mivel nevezett sokáig, 1715–1746. püspökösködött, de valószinü, hogy 1738–1739-ben, mivel akkor a munkácsi püspöki szék üresedésben volt
és egyházmegyénk sok papját ordinálta ő.
Emlittetik 1739-ben mint isztáncsi pap, de valószinű, hogy csak erre a titulusra volt felszentelve, mert abban az időben Taraszovics Illés a tényleges isztáncsi
pap. Ez annál inkább látszik valószinünek, mert már ugyanazon évben (1739) Bodzásujlakon emlittetik papként. Apó [pag. 120.] sa 1739-ben halt meg s igy mindjárt annak helyére került. – Az 1749. évi szokásos évi papi vizsgán a feltett kérdésekre jól megfelelt; példás erkölcsü és javadalma első osztályu (1000.) – 1759-ben
esperese ilyen információt adott róla: „По свидѣтельству Парохаінь житіе свое
честно непорочно дѣеть; и довольное поученіе людемь даетъ: Маетъ кривду от
Плебана Гарамчанскаго, котрый от Русиновъ у веси Гарами жіючихъ роковину
отбераютъ. Повторе: Панъ прежде наданіи земли ко Парохіи всѣ отобраль
мѣсто котрыхъ далъ, але токмо до ласки своей”73 (74).
Dr. Kaminszky József szerint a Lupkovics család zempléni, sárosi nemes család (117).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

205.) Lubkovics Jánosné, Bacsinszky. (1739– )

Született ismeretlen időben Bodzásujlakon (Zemplén vm.), ahol apja István
pap volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Mária. A Bacsinszky András sátoraljaujhelyi
pap 1759. évi hagyatéki összeirásában van egy rovat ilyen fejezettel: „Azok a tárgyak, amelyek elvitettek Ujhelyből az ujlaki pap Lubkovics János és annak anyósa,
a megboldogultnak anyja által” (1554). Igy tehát Lubkovics Jánosné, Bacsinszky
András nővére volt, Bacsinszky András pedig Istvánnak volt ﬁa.
Házasságát 1739. előtt Bodzásujlakon kötötte Lubkovics Jánossal.

208.) szászi Danilovics Gergely. (1726–1763)

Életrajzát lásd II. kötet 117. oldalán.

72
73

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
A szöveg fordítása: „A hívek tanúsága szerint az élete feddhetetlen; elég jó tanítást ad híveinek; a haramcsánszki
plébános igazságtalanul járt el, amikor a Garami faluban lakó ruszinoktól tizedet szedett. Ezenkívül: A földesúr
mielőtt a parókiának kiosztotta volna a földet, a jó termő területet meghagyva magának, kedve szerint juttatott a
hitközségnek.” (ford.: Bendász Dániel)
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216.) szenicei Paulovics Elek. (1739–1749)74

Született ismeretlen időben Dobroszlávon (Sáros vm.), ahol ap [pag. 121.] ja
János pap volt. Anyja ismeretlen.
Ordinálódott Galiciában, valószinüleg Usztriczky Jeromos premislii püspök által circa 1738–1739. Ezt onnan következtetem, mert ebben az időben a munkácsi püspökség üresedésben volt és sok egyházmegyei papunk szentelődött akkor Usztriczky
által. Máskülönben 1739-ben mint galiciai püspök által ordinált szuszpendálva is volt.
Dobroszlávon (Sáros vm.) müködött mint pap 1739-től és ott emlittetik 1749ben is, amikor a szokásos papi vizsgán a feltett kérdésekre a legjobban megfelelt;
példás erkölcsü és javadalma első osztályu volt (1000).

218.) bacsinai Bacsinszky János. ( – )

Született ismeretlen időben, minden valószinüség szerint Vadászfalván (Benyátin, Ung vm.), ahol apja Tódor pap volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Anna.
Bacsinszky András püspök ﬁvére volt.
Házasságát ismeretlen időben és helyen kötötte, de 1847. előtt egy ismeretlen
vezetéknevü Máriával.
Foglalkozása ismeretlen, de nem volt pap. Vadászfalván lakott, legalább is
1747 és 1751-ben ott emlittetik gyermekei születése alkalmából és 1753-ban mint
keresztapa.
Mindezen adatokat a 173. sz. alatt levő eredeti vadászfalvai anyakönyvből
vettem; és hogy a helybeli pap ﬁa volt, onnan következtetem, mert gyermekeit nem
ő, a nagyapa, hanem idegen papok keresztelték.

219.) Bacsinszky Jánosné,

Mária. ( – )

Keresztnevén kivül egyebet megállapitani róla nem sikerült. Keresztnevét onnan állapitottam meg, hogy a vadászfalvai anyakönyvben két gyermeke keresztelésénél, 1747 és 1751.-ben szerepel ezen név alatt (173.)
[pag. 122.]

228.) szenicei Paulovics Demeter. (1703–1759)

Született 1703-ban, mert felszentelésekor, 1739-ben 36. évesnek mondatik.
Születési helye Csarne (Sáros vm.), ahol apja Tódor annak idején pap volt. Anyja
ismeretlen (662). Néhol Csernyánszky név alatt fordul elő.
Ordinálódott 1739 IV/19. Blazsovszky György Gábor püspök által.
A felszenteléséről szóló feljegyzés rövid élettörténet, amely igy hangzik: „Demetrius Paulovics Diaconus ordinatus ab Illmo Dño Olsavszky. Popovicsius Annorum 36. natus in Tsarno. Ordinem Presbyteratis Sacri suscipere intendit pro Ecclesia
S. Michaëlis Archangeli Parochiae Filkoháziensis in coadjutorium Senio confecti
Genitoris Sui Theodori Paulovics pronunc Filkoháziensis Parochi, companuisse se
refert dum Minores ordines et Diaconatum susciperet cum praesentia Spectabilis
74

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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Dni Francisci Dessőﬀy I. Cottus Abba-Ujváriensis actualis V. Comitis, recommendatoriis item R. D. Andreae Soltész Archipresbyteri Districtus Ujheliensis suscepit
ordinem peresbyteratiis Die 19. Aprilis 2-dum Vetus Calendarii. Deposuit prooﬃcialibus Eppalibus ﬂ. Rh. 10. debito manet duorum.” Egy másik feljegyzés, szintén
ordinációja alkalmából már rövidebb (XIV – 13. sorszám). Lényegbeli különbség a
kettő között csak annyi, hogy ott 36., itt pedig 26. évesnek írják.
Filkeházán (Abauj vm.) müködött 1739-től és itt van emlitve 1759-ben is.
1759-ben esperese ilyen információt adott róla: „... все нечисто держитъ, паучину
такожде ... невымѣняе обруси по олтарю и инде, а причина тото есть бо власних
Сыновъ за Дяковъ подля себе держитъ котры паленкы піють, гордовь держать ...
потомь сіи и до школи Мукачевской пойдуть, ажь совершенно не поправлятся,
недостойніи Стаха Jерейскаго. Тойже парох Метрики жадной непроуказаль а
дуже простаковатый есть.”75 (74).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

240.) Gulovics Bazil. (1712–1753)76

Született ismeretlen időben Brusznicán (Zemplén vm.), ahol apja Gula
Gergely pap volt. Anyja ismeretlen. Ősei harmadiziglen mind Brusznicán paposkodtak. Ő az első, aki a Gulovics nevet használja, mert ősei [pag. 123.] még mind Gula
név alatt ismeretesek.
Ordinálta Sztojka József püspök valószinüleg csak Brusznicán (Zemplén vm.)
müködött, ahol már 1712-ben emlitve van és ott müködött 1753.-ig, azaz haláláig. –
1739.-ben az egri káptalan panasszal élt ellene, mert nemcsak a saját, de az egyház
javait is privatizálja. Ebben az ügyben fordult az egri káptalan gróf Petthőhöz mint
földesurhoz, szigoru rendszabályok életbeléptetését kivánva és erről értesiti a püspökséget is. (178). – 1749-ben, amikor Mária Terézia királynő, a tudományokban
kimagasló és példás életet élő papok részére bizonyos összeget utalt ki, a papság
tudásának és erkölcsi életének felülvizsgálása alkalmával őt is méltónak találták és
15. Rh. frt-ot itéltek oda neki (1000.)
A sztropkói kerület esperese volt 1715–1753. –
Meghalt Brusznicán (Zemplén vm.) 1753-ban.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

244.) Kovalyák-Kovaliczky István. ( – )

Született ismeretlen időben, helyen és ismeretlen nevü szülőktől, de apja pap
volt, mert ordinációja alkalmával ez jelezve van. Felszentelése alkalmával Kovelyák
és az Olsavszky-féle kanonikus vizitáció alkalmával 1750-ben Kovaliczky név alatt
szerepel.
Ordinálódott 1731 II/21. Bizánczy György Gennád püspök által. Ordiná75

76

A szöveg fordítása: „...semmit nem tart tisztán és rendben, minden pókhálós ... az oltárterítőket sehol nem cseréli,
s ennek az az oka, hogy a ﬁait maga mellett tartja, mint kántorokat, akik csak pálinkát isznak, kevélyek ... és ezek
majd elmennek a munkácsi iskolába, de ott sem változnak meg egyáltalán és méltatlanok lesznek a papi hivatásra.
Ez a parókus egy anyakönyvet sem tudott felmutatni és alacsony műveltségű is.” (ford.: Bendász Dániel)
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.

- 369 -

ciója igy van feljegyezve: „Стефан Ковеліак Поповичъ до веси Стебникъ въ
Пресвитера на презенту Сирмай ............. графа”77 (VII – 502 sorszám)
Sztebniken mükdött 1731-től és 1750-ben is ott emlittetik. 1749-ben a megtartott vizsgálatok alkalmával a teológiai kérdésekben gyenge jártasságot mutatott fel,
máskülönben példás életünek van jellemezve és megjegyezve, hogy javadalma a jók
közé tartozik (1000.)

250.) Goga Mihály. ( – 1770)

Született ismeretlen időben, helyen és ismeretlen nevü szülőktől, de jobbágy
szülők gyermeke volt, mert „manumissus”-nak mondatik.
[pag. 124.] Ordinálódott 1746 VII/10. Olsávszky Mihály Emmánuel püspök
által cékei titulussal (XIV. – 106. sorszám), de egy másik feljegyzés szerint 1745
X/25. ordinálódott és Petrikre küldetett (1010).
Müködött-e Cékén (Zemplén vm.), pontosan meg nem állapitható, de valószinüleg nem. Petriken (Zemplén vm.) 1749-ben már emlités van róla és itt müködött
1770.-ig, azaz haláláig. 1749-ben a szokásos papi vizsgán a feltett kérdésekre elég
jól megfelelt, de „exorbitans”-nak, a helyes utról letértnek van jellemezve erkölcsi
értelemben. Javadalma közepesnek mondatik. (1000). Az 1750. évi püspöki kanonikus vizitáció alkalmával a püspöki jegyzőkönyvben többek között ez áll: „…Állásához méltóan viselkedik. A hivek részéről panasz nem volt ellene. Fiatal a papságra
alkalmas. Szorgalmasan végzi a szertartásokat. A prédikációt és katekizálást el-elhanyagolja.” 1759-ben esperese ilyen információt adott róla: „По знамости моей
и парохіанъ свидѣтельству часто подпивается виномъ и паленкою, изъ тімиж
людьми сварится, слово з ... говорит, неприкладно справуется, от парохіанъ
своихъ вражду и ненависть на себе взялъ, всюда на нього робчють…”78 (74).
Kötekedő természetü lehetett, mert patrónusa, csicseri Orosz László, halála után azt
irta a püspöknek, hogy millió baja volt vele, sok nézeteltérés és erőszakoskodások,
de nem különbül bánt a néppel is és ha meg nem halt volt, kénytelen lett volna panasszal élni ellene és eltávolitását kérni javadalmáról (943).
Meghalt Petriken (Zemplén vm.) 1770-ben (943).
Aláirását és az általa használt pecsét lenyomatát lásd 1555. sz. alatt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

251.) Goga Mihályné, . ( – )

Megözvegyedett 1770-ben és mint özvegy, veje, Molnár Gergely mellett élt
Petriken, aki apósának utóda lett a javadalomban. (943).

252.) Kovecsák Ferenc. (1745–1759)79
77

78

79

A szöveg fordítása: Sztebnik faluban Szirmay gróf ajánlására Sztefán Koveliák Popovics lett a pap. (ford.: Bendász Dániel)
A szöveg fordítása: „Az én tudomásom és a hívek vallomása szerint gyakran iszogat bort és pálinkát, közben
veszekszik az emberekkel, parlagiasan beszél, példátlanul viselkedik, mellyel a hívek ellenszenvét és gyűlöletét
váltotta ki, mindenütt panaszkodnak rá…” (ford.: Bendász Dániel)
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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Született ismeretlen időben Bacskón (Zemplén vm.), ahol ap [pag. 125.] ja
Kovejcsák János pap volt. Anyja ismeretlen.
Gimnáziumi tanulmányait Sátoraljaujhelyen kezdte el, de a grammatista osztályt már az ungvári jezsuita gimnáziumban végezte, ahol a Mária kongregáció tagja
is volt (2460).
Ordinálódott 1745 XI/8. Olsavszky Mihály Emmánuel püspök által (1010. és
VII – 91. sorszám).
Bacskón (Zemplén vm.) müködött 1745–1759, azaz haláláig. A bacskói javadalmat báró Fischer József földesúr prezentájával kapta meg. 1749-ben a szokásos
papi vizsgán a feltett kérdésekre elég jól megfelelt. Erkölcsileg példás és javadalma másodosztályu volt (1000). Az 1759. évi információja szerint: „Прикладно и
честно жіетъ и Слово Божіе проповѣдуетъ”80 (74).
Meghalt Bacskón (Zemplén vm.) 1759-ben, de szept. 20-án még élt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

256.) bacsinai Bacsinszky János. (169081–1721)
Életrajzát lásd I. kötet 198. oldalán.

279.) bacsinai Bacsinszky János. (1690–1721)82
Életrajzát lásd I. kötet 198. oldalán.

372.) Hrinyuk-Simonszky Simon. ( – )

Földmüvelő volt Kőrösmezőn (Máramaros vm.). – Létezéséről az 1077. sz.
melléklet tanuskodik. Eredetileg Hrinyuk volt a vezetékneve és először unokája, a
pappá kitanult Hrinyuk-Hrinyucsak Bazil kezdi használni a Simonszky vezetéknevet, valószinüleg az ő keresztneve után.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
[pag. 126.]

384.) szulimai Kaminszky Simon. (1690–1715)83

Született 1652-ben Kislipniken (Sáros vm.), ahol apja János pap volt. Anyja
ismeretlen. Ez Dr. Kaminszky József állitása
Felesége Nizsalovszky Anna, Gábor malcói pap leánya volt. (81)
Ordinálódott 1690. junius, 29-én De Camellis József püspök által. De Camellis püspök diáriumában ezzel összefüggésben ezek állanak: „Die 29a Junij 1690.
ordinavi Sacerdotem Simeonem Kamiensky, quem ante aliquot dies ordinaveram
Diaconum…primum (azaz őt) recomendavit Magniﬁca Dña Juditha Károlyi” (1588.
– 22. old.). Érdekes, hogy amig a többiek nevét közönséges „i”-vel irta, addig az
övét „y”-al
80
81
82
83

A szöveg fordítása: „Példásan és becsületesen él, hirdeti az Isten igéjét.” (ford.: Bendász Dániel)
Az évszám a papi személyként való első említését jelöli.
Az előző személy megismétlése.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik

- 371 -

Bár Dr. Kaminszky József szerint 1680–1725. müködött mint pap Kislipniken
(90), én csupán 1715.-ben találtam erre vonatkozólag feljegyzést. Máskülönben is
pontos adatom van arra, hogy csak 10. évvel későbben, 1690-ben lett felszentelve
A poprádi kerület espereseként emlittetik 1715.-ben.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

385.) Kaminszky Simonné, Nizsalóvszky Anna. ( – )

Született ismeretlen időben, valószinüleg Malcón (Sáros vm.) ahol apja Gábor
pap volt. Anyja ismeretlen.
Volt egy malma Kislipniken, amelyet ő maga épittetett és felerészben ﬁára,
Kaminszky Jakabra, felerészben pedig unokájára Ilykovics Elekre hagyományozott (96).

394.) Greczulya István. (1739–1744)84

1739-ben Vargonyban (Sáros vm.) emlittetik mint pap s ott haláláig, azaz
1744.-ig müködött.
Meghalt Vargonyban (Sáros vm.) 1744-ben, mert az Olsávszky [pag. 127.]
féle kanonikus vizitáció alkalmával 1751.-ben az van feljegyezve Vargonnyal összefüggésben az áll, hogy a pap már 7. éve meghalt.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

396.) Bradács György. ( – )
Életrajzát lásd I. kötet 200. oldalon.

400.) szászi Danilovics Gergely. (1689–1703)85

Ordinálódott 1692. X/18. De Camellis József püspök által. Felszentelése az
emlitett püspök diáriumában igy van feljegyezve: „Die 18. 8bris secumdum vetus
1692. consecravi sub condic: Gregorium Celofski (következik többeknek felsorolása) omnes Methodiani fuerunt ex Coltu Zemplinensi” (1588 – 40. old.). Ezen bejegyzésnél müködési helyének megjelölésével szerepel, azaz Cseleji Gergely név alatt.
Világos ezen bejegyzésből, hogy feltételesen lett ujból szentelve, mivel az őt pappá
szentelő Rakoveczky Metód kétséges püspök volt. Rakoveczky Metód 1689-ben van
emlitve mint püspök.
Cselejben (Zemplén vm.) valószinüleg első felszentelésétől, 1689-től müködött és ott emlittetik 1703.-ban is. Ebben az évben „Székessy Gróﬀ Bercsényi
Miklós Nemes Ungh Vármegyének Feő Ispánnya, Méltóságos Fejedelem Rákóczy
Ferencz Kegyelmes Urunk Eő Nagysága, és a Magyar Haza Szabadságáért fegyvert
fogot Hadaknak Generálisa” speciális protekciója alá vette őt mint cseleji papot,
amiről irást is adott (1558.)

84
85

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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408.) Lubkovszky János. (1723–1746)86

Apja Lubovszky Lázár pap volt, mert ordinációjánál az van feljegyezve, hogy
Sztankócra, apja helyére szentelték fel.
A diákonátust 1723. VI/13. Bizánczy György Gennád püspök által vet [pag.
128.] te fel. Szószerint: „A. 1723 Die 13. Juny. 297., R. Joannes Sztankovszky Filius
Sacerdotis ord. pro eodem Pago Sztankócz in locum Parentis suis” (VII – 297. sorszám). – Ordinálódott 1724 IV/23. szintén Bizánczy György Gennád püspök által,
amit igy vezettek be: „Jоанъ Лyпkovszky до веси Станковци Храм Покровъ П.
Бци.”87 (VII – 298. sorszám.)
Sztankócon müködött mint diákonus 1723–1724 és mint pap 1724–1746, azaz
haláláig.
Meghalt Sztankócon (Zemplén vm.) 1746.-ban, mert az 1750. évi Olsávszky
féle kanonikus vizitáció jegyzőkönyve szerint Sztankócra vonatkozólag ez áll latinul: „…papja nincs, mert ezelőtt 4. évvel meghalt.”
Aláírását lásd a 75. sz. melléklet, 5. sorszám alatt.

410.) bacsinai Bacsinszky István. (1717–1739)88

Született ismeretlen időben Rafajócon (Zemplén vm.), ahol apja János pap
volt. Anyja ismeretlen vezetéknevü Pelágia.
Ordinálódott 1717 XI/1. Bizánczy György Gennád püspök által. A felszenteltek könyvében azonban utólag és igy tévesen lehetett bevezetve egy utólagos
bejegyzésben: „Ao 1718 usque ad 1720. Стефан Рафайковскій до Села Уилок
кохраму С. Jерарха Николая” (VII – 141. sorszám).
Bodzásujlakon (Zemplén vm.) müködött 1717–1739. Utódja veje, Lubkovics
János lett.
Meghalt Bodzásujlakon (Zemplén vm.) 1739-ben.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

411.) Bacsinszky Istvánné, ? Mária. (1717–1759)

1759-ben még élt, mert ﬁa András, sátoraljaujhelyi pap hagyatéki összeirásánál van egy rubrika, ahol felsoroltatnak azon tárgyak, amelyeket Lubkovics János
anyósa, a megboldogultnak anyja elvitt, és még egy helyen emlittetik, hogy András
ﬁa egy szőlőt hagyományozott reá, az anyjára (1554). Ezek szerint tehát Bodzásujlakon töltötte özvegyi éveit veje, Lubkovics János mellett. Valószinüleg ő az, akit
unokái, Lupkovszky [pag. 129.] János és Mihály nagyanyjukként emlegetnek Bacsinszky Mária név alatt, tehát nagyapjuk vezeték- és nagyanyjuk keresztneve öszszetételéből (97).

86
87

88

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
A szöveg fordítása: „Sztankovci faluban a Legszentebb Istenszülő Oltalma templom papja Lipkovszky János
lett.” (ford.: Bendász Dániel)
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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416.) szászi Danilovics Gergely. (1689–1703)89
Életrajzát lásd II. kötet 127. oldalán.

432.) szenicei Paulovics János. (1726–1751)90

Született ismeretlen időben valószinüleg Csarnén (Zemplén vm.), ahol apja
Tódor pap volt. Anyja ismeretlen.
Dobroszlávon (Máramaros vm.) müködött már 1726-ban is és ott volt
1751.-ben bekövetkezett haláláig.
Meghalt Dobroszlávon (Sáros vm.) 1751. nagybőjtben, mert az 1751-ben
megtartott Olsávszky féle kanonikus vizitáció jegyzőkönyve Dobroszlávával kapcsolatban mondja, hogy nagybőjttől nincs pap.
Aláirását 1726-ból lásd 101. sz. alatt.

436.) bacsinai Bacsinszky Tódor. (1693–1775)
Életrajzát lásd II. kötet 113. oldalán.

437.) Bacsinszky Tódorné, ? Anna. ( –1752)
Életrajzát lásd II. kötet 114. oldalán.
[pag. 130.]

456.) szenicei Paulovics Tódor. (1702–1739)91

Csarnén (Sáros vm.) emlittetik mint pap 1702. és 1703.-ban.
Filkeházán (Abauj vm.) van róla emlités mint papról 1739-ben.
Kettős ős, mert tőle, mint közös őstől származik Paulovics Anna, Danilovics Jánosné és Paulovics Juliánna, Balogh Sándorné is. Leszármazottjaik tehát, Kaminszky
Viktor és Balogh Irén 7. foku vérrokonságban voltak.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

480.) Gula Gergely. (1690–1720)92

Született ismeretlen időben Brusznicán (Zemplén vm.), ahol apja Ignác pap
volt. Anyja ismeretlen.
Brusznicán (Zemplén vm.) emlittetik mint pap 1690-ben és itt müködött 1720.-ig.
A sztropkói kerület espereseként van emlitve 1690-ben, amely funkciót 1815ig93 töltötte be, amikor ﬁa Bazil azt tőle átvette. Ezzel összefüggésben De Camellis
József püspök diáriumában ezek vannak irva: „Ex Comitatu Zemblinensi ex Districtu Stropkoviensi Gregorius Brusniski Vicarius dicti Districtus, et Joannes Raphajocensis Presbyter die 23. Julii (1690).” (1588 – 19. old.)
Meghalt Brusznicán (Zemplén vm.) 1720.-ban.
89
90
91
92
93

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Itt valószínűleg elírás történt, a helyes dátum 1715 lehet.
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504.) Kovejcsák János. (1726–1739)94

Bacskón (Zemplén vm.) emlittetik mint pap 1726. és 1739-ben.
Aláirását 1726-ból lásd 7. sz. melléklet 2. szám alatt.
[pag. 131.]

512.) szulimai Kaminszky János. ( – )

Mihály pap és Szozánszky Katalin Anna ﬁa, aki valószinüleg a cholm-lembergi
egyházmegye papja volt. Bár Dr. Kaminszky József azt mondja, hogy a család az 1670–
1690-es években származott be Magyarországra (81/b.). Egy másik helyen maga magát
cáfolja, amikor azt mondja, hogy ez a Kaminszky János 1645 és 1652-ben Kislipniken emlittetik mint pap és egy másik helyen pedig Simont nevezi első kislipniki papnak
1680–1725. Valószinünek tartom, hogy ez a Kaminszky János még a cholm-lembergi
egyházmegyének volt papja. Ezt bizonyitja már maga az is, hogy Dr. Kaminszky József
is állitja, hogy ﬁa Péter, a későbbi püspök Volinról származik. De nyomósabb okom
is van ennek feltevésére, igy: egy 1865-ből származó másolat szerint ez a Kaminszky
János kérte nemességének megerősitését, amit meg is erősitettek a XIII. könyv 129. oldalán Lembergben (84). Tehát még Galiciában volt és nem Magyarországon, mert akkor
itt kérte volna nemességének megerősitését. Ez tehát az első komoly adat ugy a család
nemességére, mint geneológiájára vonatkozólag. Ez a János tehát Mihály ﬁa és János
unokája, de vajjon annak a bizonyos Szulima Jánosnak-e ? még nem bizonyos.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

514.) szulimai Kaminszky Mihály. (1600–1650)

Született ismeretlen helyen 1600. körül. Apja Kaminszky-Szulima János pereszlávi ezredes volt. (9.)
Felesége Szozánszky Anna (81, 81/a) vagy Katalin (9.) volt
Pap volt (81/a), de nem a munkácsi egyházmegyében, hanem valószinüleg a
cholm-lembergi egyházmegyében müködött (81/b.)
Meghalt 1650. táján (81/a).
[pag. 132.]

515.) Kaminszky Mihályné,
Szozánszky Katalin Anna. ( – )

Keresztneve egyik helyen Katalin, a másikon Anna. Valószinübbnek tartom a
Katalin helyességét, mert mégis valami okmányban emlittetik ezen néven (84), mig
az Anna név csak egy privát feljegyzésben fordul elő (81.)

518.) Kaminszky-Szulima János. (1650– )

Szulima János kozák hetman, vagyis ezredes ﬁa.
Pereszljávszki (Kiev-Poltava) ezredes volt. A nemességet 1650-ben kapta
meg és felvette a Kaminszky nevet (82/c.)
94

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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526.) Szulima János. ( –1636)

Dr. Kaminszky József leirása igy szól: Trjasziló Tárász kozák hejtmán alatt
szolgált mint ezredes. Vezetése alatt 1634-ben a kozákok megtámadják a Fekete tenger partját és be-betörnek Törökországba. Lengyelország félve a török bosszutól,
igéretet tett Törökországnak, hogy megfékezi kozák alattvalóit, sőt, hogy többet ne
háborgassák Törökországot, kitelepiti őket a Dnyeper torkolatából és ebből a célból
kezdik a lengyelek épiteni ott a „Kodak” erősséget. Szulima vezetése alatt a kozákok
ezt az erősséget megsemmisitik. A lengyelek 2. ezred már behódolt (regesztrált) kozákot küldenek ellene, akik Szulimával tárgyalásokba bocsátkoznak. Szulima hit nekik és magasrangu tisztjeivel megjelenik táborukban. Itt azonban Szulimát és tisztjeit lefogják és átadják a lengyeleknek, akik 1636-ban Varsóban Szulimát és társait,
mint Lengyelország elleni lázadókat, kivégzik. Ezen dolgok leirásánál Kosztomárov
Miklós: „Ukraina története” című müvének 257. oldalára hivatkozik. (82/a)
Hrusevszky Mihály történetiróra hivatkozva (III. köt. 314–316. old) [pag.
133.] ugyanez az ügy egy kis változást szenved. Hrusevszky szerint Szulima János
1634–1635.-ben, Arendárenkó Timót után kozák hetmán volt. Épittetett egy templomot is Szulimovka községben (Kiev vidéke), amely mai napig fennáll. Hrusevszky
szerint maguk a lengyelek is protestáltak Szulima és társai kivégzése ellen, mert
ezeknek nagy érdemeik vannak ugy a krimi tatárok, mint a törökök elleni harcokban
és hivatkoznak arra is, hogy Szulima arany érdemrendet is kapott Pál pápától, mivel
egy török gályát, annak tengerészeivel és katonáival elfogva, Rómába küldött. Maga
a lengyel király is meg akarta menteni Szulimát, ki társaival együtt már be is jelentette a lengyel szojmban, hogy hajlandó uniálni, azaz a görögkeleti vallásról visszatérni
a görögkatolikus vallásra. Mindezek dacára kivégezték (82/b.). p.8.).
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.

542.) Nizsalovszky Gábor. (1719–1724)95
Malcón (Sáros vm.) müködött mint pap 1719–1724.

544.) bacsinai Bacsinszky János. (1690–1721)96
Életrajzát lásd I. kötet 198. oldalán.

546.) szenicei Paulovics Tódor. (1702–1739)97
Életrajzát lásd II. kötet 130. oldalán.

95
96
97

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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[pag. 134.]

548.) Gula Ignác. ( – )

Született ismeretlen időben Brusznicán (Zemplén vm.), ahol apja Bazil pap
volt. Anyja ismeretlen.
Csak annyit sikerült megállapitanom róla, hogy 1647–1690. között, pontosan
meg nem határozható időben müködött mint pap Brusznicán.

550.) Gula Bazil. (1647 – )

Brusznicán (Zemplén vm.) müködött mint pap. 1647-től.

Gulovicsok általában.
Dr. Kaminszky József szerint a Gulovics család eredetileg Gulovnak nevezte
magát s Magyarországra az 1600-as évek első felében jöttek Galiciából és mint nemesek, papok a zempléni gróf Pethő család emberei voltak. – (112). A családból Vojutinszky-Gulovics Szilveszter premislii görögkeleti püspök volt 1634–1645 (112.).

554.) Lubovszky Lázár. (1690–1720)98

Mint szabolcsi vikárius van emlitve 1690-ben. De Camellis József püspök diáriumában igy van ez feljegyezve: „Ex Comitatu Szabolcz Lazarus Labowski (sic!)
Vicarius, et Stephanus Napkorski hunc Munkaczinum missi die 25. Maji 1690. habet
dictus Vicarius sub se 90. Sacerdotes.” (1588 – 18. oldal)
Sztankócon (Zemplén vm.) volt pap 1720. előtt.
_________________________ . ________________________ p.9.)

98

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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[pag. 135.]

Pótlások.
1.) 150.) szulimai Kaminszky Simon. (1690–1715)99
Életrajzát lásd II. kötet 126. oldalán.
2.) 151.) Kaminszky Simonné, Nizsalóvszky Anna. ( – )
Életrajzát lásd II. kötet 126. oldalán.
3.) 1911. januárjában a vallás- és közoktatásügyi miniszter a VI. ﬁzetési osztályba léptette elő. (Görögkatolikus Szemle, 1911. 7. szám, 5. old.)
4.) Születésének rendkivüli körülményeiről (utazás közben született) szóló
családi feljegyzés másolatát lásd 2724. sz. alatt. Unokája Ödön, a szenátor téved,
amiko május 1-re teszi születése napját (2731. sz.)
5.) 1866-ban beadta kérvényét Nagylucska javadalmát illetőleg, de azt Boksay Mihály oroszvégi lelkész kapta meg.
6.) Az ungvár-ceholnyai anyakönyvben (I. köt. 1766–1810) a Tirpák-ok elég
gyakran szerepelnek, közöttük római katolikusok is, akiket azonban kihagytam az alábbi felsorolásból. Tekintettel arra, hogy a kapcsolatot a mi Tirpák Annánk és közöttük,
legalább is egyelőre megtalálni nem tudom, ide jegyzem mindazt, amit ott találtam:
Tirpák András és Vukszta Mária leánya Mária szül. 1777. III/5.
Tirpák János és Ugrai (Юграи) Julianna leányai: Borbála szül. 1804. II/20. és
Anna szül. 1801. XI/29.
Tirpák Anna férjhez ment Tazarovszky Simonhoz 1774-ben.
Tirpák Tamás mint özvegy elvette Eleni Annát, szintén özvegyet 1783-ban.
[pag. 136.] Tirpák Mária 24 éves korában férjhez ment Szlávik János özvegyhez 1808. VIII/25.
Tirpák Mihály özvegye, Anna, meghalt 1794. II/20.
Tirpák, alias Varga Katalin, mint özvegy férjhez ment Gembeczky Józsefhez,
szintén özvegyhez 1790. II/14.
7.) A Magyarország Vármegyéi és Városai sorozatban megjelent „Torontál
vármegye”-ben ez áll:
Balogh (Balkányi). A család birtokában levő adatok szerint Veres, máskép
Balogh István 1594-ben nyert címeres nemeslevelet. A család Zemplén, Ung és Szabolcs vármegyékre terjedt ki s tagjai leginkább a lelkész pályán tüntek ki. Közéjük
tartozott Miklós (†1887) gör. kath. esperes, ﬁai: Szilárd szintén gör. kath lelkész
Tokajban, Gyula debreceni kereskedő, József-Zsigmond jelenleg nyug. ezred-orvos,
nagyjécsai községi orvos és ennek gyermekei, Gáspár és Veronika.
Címer: kékben zöld alapon álló sodronyinges, sisakos, veresnadrágos magyar
vitéz, bal oldalán függő kardtokkal, jobbjában egyenes kardot, baljában levágott török főt tart varkocsánál fogva. Sisakdísz: paizsalak növekvően. Takarók: kékarany
– veresezüst.” (356. old.) (a címer is ábrázolva van.)
8.) Az Pallas Nagy Lexikona Ukrán Enciklopedia szerint: „Szulima, ukrán
nemesi család, amely család őse Iván záporozsi hetmán, 1635-ben Varsóban kivé99

Az évszámok a papi működése idejét jelölik.
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gezték Kodak feldúlása miatt.” ____ Majd alább: „Szulima. A Duna deltájánál levő
helység, amelynek 1932-ben kb. 8,000 lakosa volt.
Egy, annak idején általam meg nem jelölt orosz történelem könyv, így írja le
a történteket: „Szulima Iván Michájlovics (†1635), a záporozsi kozákok hetmánja.
Gyakran részese volt (1621, 1628, 1633) a kozákoknak a krimi tatárok és törökök elleni hadjáratainak. Beszervezte a nem regisztrált kozákokat, akikkel 1635-ben megtámadta a Kodak erősséget, amelyet a lengyel hatóságok a Dnyeper jobb partján, a
dnyeperi lépcsők (пороги) felett épitettek. A kozákok elfoglalták és lerombolták az
erősséget és annak helyőrségét megsemmisitették. De egy kozák vezető egyéniség
(старшина), a lengyel király megbizásából elfogta úgy őt, mint a vele levőket. Úgy
ő, mint társai 1635 decemberében Varsóban fel lettek négyelve.”
[pag. 137.]
9.) 556. Szulima Mihály. ( – )
Az előbbi, 8 számú pótlásban idézett forrás nevezi Szulima Ivánt Michájlovicsnak, azaz a Mihály ﬁának.
10.) 1944. dec. 16-án. Akkor az a terv vetődött fel, hogy Gabriella nálunk marad Felsőveresmarton addig, amit a zavaros idők elcsendesednek. Ez ellen azonban
kézzel-lábbal protestált anyósom, s meg is hozta a végső döntést, hogy Gabi Beregszászba fog menni… Ennek a határozatnak az alapján került Gabi 1945-ben Beregszászba, ahol az akkor alakuló és később konzervgyárrá fejlődött élelmezési űzemnél (hárcskombinát) másodkönyvelő lett és Katuséknál lakott, persze nem ingyen.
Ilyen előzmények után került 1950-ben Beregszászba kedvenc leányához. …
Majd keritettek egy rozoga egy szoba konyhás lakást a Kert utca 12 szám alatt, özv.
Kovácsné házában. Mivel Gabi élelmezési üzemben dolgozott, s igy jobban tudott
hozzájutni élelmiszerekhez az akkor szűkös világban, igy ha nem is éltek fényesen,
de nem is éheztek. … Rabságából visszatérő férje is itt huzta meg magát 1956-tól.
1961 okt. 25-én jobb lakáshoz jutottak, a Sevcsenkó utca 22 szám alatt lakó
özv. Szilágyi Jánosné Wladimir Irma bérbeadott nekik két szobát. Ezt, az előbbiek
után már kényelmesnek mondható lakást azonban már nem sokáig élvezhette. Az
utóbbi években ugyanis egészségi állapota megromlott. Szinte évenkint tüdőgyuladást kapott, és 1957-től az asztma is kinozta már.
Betegsége hosszas volt, s Beregszászon lakó két leánya, Katus és Gabi egyszerüen csak felüzentek az akkor még Felsőveresmarton lakó Mária nővérüknek,
hogy jöjjön ápolni édesanyját, mert ők mindketten munkába járnak, ott kimerülnek s
az éjszakai pihenésre szükségük van. Ez az eset fennállott Gabinál, aki egyidőben azt
is megtette, hogy déli egyórás ebédidejében hazakerékpározott a jó néhány kilométerre fekvő munkahelyéről, főzött valamit édesanyjának, leányának, később édesapjának is. … Feleségem ilyenkor hosszú hetekre is leutazott Beregszászba, magukra
hagyva gyermekeit, lakásat egy párszor fel is törték, kirabolták, amikor gyermekei
munkahelyükön, ill. iskolában voltak. Az is megtörtént, hogy húsvétra sem lehetett
otthon, persze nem szándékosan, de nem volt kinek felváltani. Amikor pedig 1958ban Beregszászba, saját házába költözött át, éjjelét és nappalát anyja mellett töltötte,
s hogy éjszakára lakása ne maradjon üresen, édesapja aludt az ő lakásán. S ez igy
folytatósott az én 1959 évi hazatérésem után is azzal a plusz munkával, hogy rövid
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időre haza-haza szaladt, hogy nekem és Dani ﬁunknak összekotyvasztjon valamit.
Ez annyira kimeritette, hogy édesanyja halálának napján összerogyott, szíve olyan
állapotban volt, hogy félő volt, hogy édesanyja kikisérésére sem lesz ereje.
Meghalt Beregszászon, 1962. november, 25-én reggel félhatkor tüdőasztmában. Eltemetve a római katolikus temetőben.
Temetését a görög szertartás szerint előző este, titokban, Legeza József, Kampó József, Paszulyka Jenő, Suba Viktor, Pochil László, Terbán Mihály, Harajda Dezső és Szabó József görög-katolikus lelkészek végezték, másnap, azaz 1961. nov.
27-én a nyilvános temetést Maczejkó János róm.kat. plébános végezte
A ravatalon fekve és a temetési menetről felvett fényképeket lásd 2733 szám
alatt. Első ideiglenes sírkeresztjét, valamint a férje által készittetett síremlékéről készült felvételeket lásd 2734 szám alatt. Itt már a férje neve is ki van vésve, csak
elhalálozásának éve van kihagyva.
11.) olyan értelemben, hogy a megmaradt részek, – legalább is 1978-ig – a
családhoz nem kerültek vissza. Fennmaradt egy levéltöredék a máriapócsi szerzetesektől, amelyben leírják, hogy mi maradt meg (2736), de azért sem ment soha senki
a családból. –
12.) Igaz, hogy Dani ﬁam pár hónappal előbb nősült meg, s ideiglenesen nálunk laktak, de ez nem lett volna akadály, hogy apósom óhaja teljesüljön, de az
óhaját Katus nem vette tudomásul, s egyenesen kiadta a parancsot: „és most előttem,
és hozzám.” (szószerint igy). S ezzel el lett intézve az átköltözés ügye. Természetesen Apósommal ment minden, amit Gabi nem vitt el és még valamire való volt,
de ugyanakkor, amire Katus kimondta, hogy „ez a lom nekem nem kell, az menjen
Babihoz”, azt útközben csak bedobálták (a mi udvarunkra) t.i. az átköltözés útvonala
a mi házunkat is érintette.
Közben 1970-ben, a Katuséknál folyó renoválások idejére, átengedték nekünk
Apósomat. … Mihelyt megtörtént a renoválás, nap-nap mellett jöttek utána, s végre
is hazaparancsolták…
Ezután már egészsége évről-évre romlott. Már a lágerből való visszatérésétől,
1956-tól csak csoszogva járt, húzta maga után a lábát kis mértékben, a lágerekben
szerzett felhűlések következményeképpen. Ezt még sulyosbitotta az egyre elhatalmasodó érelmeszesedés, amelynek következtében teljesen elvesztette járóképességét. Eleinte még el-elcsoszogott, széktől-székig, majd az asztal körül járogatott, de
1972. októberétől teljesen megbénult a lábára. Át kellett vinni reggel az ágyból a
karosszékbe, este pedig vissza az ágyba. A nappalt végig szundikálta, éjszaka pedig
nem tudott aludni, világosságot kivánt és szórakoztatni kellett.
Szegényke! már itt a földön levezekelte büneit. Itt a földön nagyobb részt
letudta a tisztitóhely kínjait…
Még megemlékezem arról, hogy az 1908. évi Мѣсяцословь-ban megjelent
egy Prámer Eleket, a budapesti László-gimnázium tanárát méltató cikke (58–61.
old.). Ez a Prámer Elek egy Kárpátaljai görögkatolikus pap ﬁa volt.
Az ő tulajdonában volt a világhírű orosz írónak, Gogolynak egy kéziratban
maradt műve, az olasz Giovanni Giro 1807-ben megjelent vigjátékának forditása
„Дядька в затрyднительном положении” cím alatt. Gogoly ezen kéziratának sorsa
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és holléte ismeretlen egész az 1920-as évekig. Ezen kézirat sorsa van leírva Kácsij
György cikkében, amely 1966-ban jelent meg az „Архіви Україны” folyóiratban.
(2740. sz.)
Halála 1973. május 21-én következett be. A halála okául, aterioszklerozisos
kardioszklerózist állapitottak meg. (2741. sz.). Temetésének előestéjén, éjszaka, titokban összejöttek a Beregszáson lakó görögkatolikus papos, korszerinti felsorolásban: Legeza József, Kampó József, Paszulyka Jenő, Suba Viktor, Pochil Bazil,
Terbán Mihály, Harajda Dezső és Vaszócsik Miklós, és elvégezték felette a keleti
szertartás szerinti papi- és világi temetést. Másnap a nyilvános temetést a beregszászi róm. kat. plébános, Lánczky István végezte el. A beregszászi róm. kat. temetőben
van elhantolva tizenegy évvel előbb elhunyt felesége mellett. Sírját és síremlékét
lásd 2734. sz. alatt. Temetéséről részletképek 2742 sz. és néhány kondoleáló levél
2743 sz. a. látható.
Leszármazottait lásd LXIV. sz. alatt.
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Családi képek Bendász István atya
eredeti számozásával és leírásaival1
II. Balogh Józsefné
Gulovics Zsuzsanna.
1840–1921

VIII. Litera armalis familiae
Kaminsky de Lulima

XII. A Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye 1775-ös papi névsorának
borítója
1

A Bendász-hagyaték renszerezése folyamatban van. A későbbiekben újabb képek is előkerülhetnek..
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XVIII. Bacsinszky Istvánné,
Firczák Erzsébet.
1859–1927
1906-ban

XVI. bilkei Gorzó Bálint.
1837–1891

XX. Bacsinszky Jenőné
Jaromisz Apollónia
1825–1911
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XXI. Bendász Mihály
1873–1928
Bendász Mihályné, Szabó Margit
1879–1979
Amerikában 1908-ban

XXIII. Szabó Elekné,
Gorzó Izidora
1861–1931
1900-ban

XXII. Bendász Mihály és
Bendász Mihályné, Szabó
Margit gyermekeikkel:
Béla 8 éves,
István 6 éves,
Ilona 5 éves,
Margit 2 éves.
A kép 1909-ben készült
Scranton Pa-ban (USA)
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XXX. Bendász István (a jobbról
álló) 3 éves korában testvéreivel:
Béla 5 éves, Ilona 2 éves. A kép
1906-ban készült Plymouth Pa.
(USA)

273. Bendász Mihály és Bendász
Mihályné, Szabó Margit
Amerikában 1907-ben készült képe.

XXXI. Bendász István
(a legalsó ülő sorban
jobbról a negyedik)
mint I. oszt. elemista a
scrantoni angol tannyelvü
iskolában osztálytársaival és
tanítónőjével.
A kép 1910-ben készült
Scranton Pa-ban (USA)
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XXXIV. A máramarosszigeti Kir. Kath. főgimnázium 1915. évi május hó
23-án a helybeli vöröskereszt egylet alapja javára rendezett Torna-athletikai
versenyen Bendász István II. oszt. tanuló dicsérő elismerésben részesült.
Máramarossziget, 1915 évi május hó 23-án.
Mondik Pál igazgató

- 387 -

XLIII. A Nemzetvédelmi kereszt adományozó oklevele

XLI. Bendász István
(az ülő sorban balról a második) mint
VI. oszt. gimnazista osztálytársaival és
osztályfőnökével.
Felső álló sor balról: Szabó János,
Taninecz Ede, Balogh László,
Kasztl János.
Alsó álló sor balról: Dunka Viktor,
Zékány Gábor, Körtvélyessy Antal,
Kozáky Dezső, Veisz Ernő, Borody
János, Fekete Sándor.
Ülő sor balról: Marczelly János,
Bendász István, Badzey Jenő, Hofman Kristóf osztályfőnök, Gerényi Pál, Béress
István, Kubán József.
Alsó ülő sor balról: Sztankaninecz István, Doros László, Tallián Béla, Singer Béla.
A kép 1919-ben készült Máramarosszigeten.
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XLIV. A máramarosszigeti piarista gimnáziumi generális érettségi találkozó
6. fénykép. 1943. VIII/8.

XLIV/1. Az üdvözlő
diszgyűlésen résztvett
hallgatóság egy része

XLIV/2. Volt osztálytársak
csoportképe.
Állók balról: Artner Géza,
Gyenge Béla, Stadler Miklós.
Ülők balról: Körtvélyessy
Antal, Béress István, Gerényi
Pál, dr. Egner Sándor volt
tanárunk, Bendász István,
Badzey Jenő, Tallián Béla
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XLIV/3. Menet a templomba.
Bendász István a második
pár Artner Gézával.

XLIV/4. A szentmisén.
Bendász István a tizedik,
azaz a legutolsó látható
sor szélén ül

XLIV/5. Ebéd részlet.
A fal alatt ülnek balról:
Bendász István, Kalenyuk
Péter, Hacskajló András,
Marina Béla, Chira Andor,
Egressy János, Egressy
György.
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XLIV/6. A görögkatolikusok egy
csoportja.
Állók balról: …, Bendász
István, Pákh Antal, …, Gerényi
Pál, Valkovszky…, Maszócsik
László, Toronszky…, Sztudényi
Sándor, Marina Béla, Lovaghy
István, Egressy György, Kétszery
Kálmán, …, …, Kelenyuk Péter,
Chira Andor, Hacskájló András,
…, Marina Elemér, Lyachovics
Gyula, Jurkucz Miklós.
Ülők balról: Possey Pál,
Medveczky Andor volt
hittanárunk, Minya Lajos, Egressy János.

XLV. Bendász István
Rajzolta Fiala Václáv cseh festőművész,
aki 1937-ben Taracujfaluban nyaralt.

LIII. Bendász István.
Készült Omszkban készült 1953. októberében,
lágeri téli öltözetben. A festő félt számokat
felfesteni, s így a mellen lévő számnak csak
a helye van jelezve és a sapkán lévő nincs is
feltüntetve. Festette Chomicsenkó Konstantin,
egy elég jónevü dnyepropetrovszki ukrán
festőművész.
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LV. Bendász Istvánné, Bacsinszky
Mária 10 hónapos korában.
A kép 1910-ben készült Tiszaborkuton.

LXIII. Bendász Mihály
egy gyermektemetés alkalmával.
A kép 1907–1910. között készült Pittston
Pa-ban (USA).

LVII. Bendász Istvánné, Bacsinszky Mária
(jobbról ülő) 4 éves korában, édesanyjával és 3
éves Katalin hugával.
A kép 1913-ban készült Máramarosszigeten.

LXII. Bendász Mihály
Ladomérszky Tivadar jessupi
pappal és annak kisleányával.
A kép készült 1907–1910. között
Jussup Pa.-ban
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Képek a Bendász család albumából

A „Podkárpátszká Rusz” csapata,
a szlovák bajnokság győztese 1936-ban.

Bendász András,
az SZK Rus futballcsapat tagja.
1940-es évek eleje
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Balról jobbra: Bendász István
görögkatolikus pap, leánya, Bendász
Magdolna (az ölében), Bendász
Istvánné, született Bacsinszky
Mária, Bendász Mihályné, született
Szabó Margit, Bendász Katalin
fehér ruhában, Bendász Mihály
görögkatolikus pap. Taracújfalu 1937

Bendász István
a kisfiával, Dániellel.
Taracújfalu, 1939

Balról jobbra: Bendász Katalin,
Bendász Mária és karján kisfia,
Dániel, Bendász Magdolna.
Taracújfalui parókia, 1939.
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Családi találkozó.
Felsőveresmart, 1943 nyara

Bacsinszky Gyula görögkatolikus pap,
Smer Ferencné, született Bacsinszky
Katalin (áll), Bacsinszky Gyuláné, született
Kaminszky Irén. Bacsinszky Gyula unokái
balról jobbra: Smer István, Smer Gabriella,
Májerszky Zsuzsanna.
Kőrösmező, 1948

Balról jobbra: özv. Bendász Andrásné,
született Polyánszky Ilona, gyermekei:
Mária és Vladimir. Özv. Bendász
Mihályné, Bendász Béla, Bendász Mihály,
Bendász István. Munkács, 1948
A kép azon a családi találkozón készült,
amikor Bendász István atya közölte a
családjával, hogy semmilyen körülmények
között nem fog aposztatává válni.
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Bendász Magdolna
(balról a második).
Felsőveresmarti
röplabdacsapat.
1950-es évek

Özv. Bendász Mihályné
és menye, Bendász Béláné,
Bendász Katalin, Bendász
Dániel. Munkács, 1951

Bendász Magdolna
(középen ül), Bendász
Dániel (Magdolna mögött).
Felsőveresmart, 1952.
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Bendász Dániel
Csonka András udvarán.
Felsőveresmart, 1952.

Bendász Katalin
és Bendász Dániel.
Munkács, 1952

Unokatestvérek balról jobbra:
Smer István, Bendász Dániel,
Májerszky Zsuzsanna, Bendász
Magdolna, Bendász Katalin
és Smer Gabriella.
Beregszász, 1953
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Családi fotó, melyet Bendász
Istvánnak küldtek a lágerbe.
Beregszász, 1953

Balról jobbra Bendász István
gyermekei: Dániel, Magdolna,
Katalin. Felsőveresmart, 1953

Bendász Dániel
Sárosoroszi, 1954

Bendász István lágerben
készült okmányképe.
Karaganda, 1954
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Balról jobbra: Májerszky
Marcellné, született Bacsinszky
Gabriella, Bendász Istvánné,
Bendász István, Bendász
Katalin, Szilágyi Jánosné, fehér
kabátban Májerszky Zsuzsanna.
Beregszász, 1955.

Bendász István
otthon a láger után.
Beregszász, 1955

Balról jobbra: Bendász
Katalin, Bendász
Dániel, Bendász
Magdolna. Beregszász,
1955
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Bendász István
görögkatolikus
pap Bóra György
házának tornácán.
Felsőveresmart,
1956

Bendász Dániel a munkácsi erdészeti kísérleti faiskolában. 1956
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Olsavszky Mihály püspök (1697–1767) által szentelt antimenzion. Ezzel végezte a
Szent Liturgiát Bendász István az illegalitás éveiben.

A Bendász István által használt liturgikon
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Bendász István atya illegálitásban használt liturgikus eszközei
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