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Ajánlás 
 
 

Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg 
olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb 
időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek által lakóhelyünk képe kezd 
akvarellesedni. 
Egyik korábbi könyvében Bodnár Tamás a falu történetét dolgozta fel, - 
monográfia formájában - a Rákóczi szabadságharcig. Most a szerző egy 
merész és merőben új műfajjal, egy szak-, úgynevezett életrajzi lexikonnal 
jelentkezik, melynek az Alsózsolcai életrajzi lexikon címet adta. 
E betűrendes ismerettár tartalmazza azoknak a már nem élő személyeknek a 
többségét, akik Alsózsolca 730 éves történetében valamilyen szerepet 
játszottak, vagy valamilyen módon közük lett e helyhez. A szerep a 
történelem, a szereposztó és a rendező a Mindenható. Alsózsolca történetében 
a szereplők sokaságát találjuk úgy, ahogy az egy nagy történelmi darabban 
lenni szokott. A lexikonban azonban kicsit másképp van, mint ahogy a való 
életben volt. Itt egymáshoz közel kerülhetett a püspök, a báró, a gróf, az első 
és második világháborús baka, a főrendház tagja, a királyi titkos tanácsnok, a 
tanácselnök helyettes vagy aljegyző, a megyei főispán és a falusi direktórium 
tagja, a himlőoltás, a szabadságharc orvosa és a falunyi gyermeket világra 
segítő bába, az országos hírű festő, mérnök. Egy oldalon kaphattak esetleg 
helyet a szobrászok, a népet évszázadokon át tanító, lelküket gondozó 
prédikátorok, római katolikus plébánosok, a kántortanítók, óvónők, állami 
nevelők és a történelem viharos eseményeinek évszázadról évszázadra 
növekvő számú, névről is ismert áldozatai, népi hősök, mártírok is. 
Kiknek szól ez a könyv? 
Mindazoknak, akiket érdekel Alsózsolca múltja, jelene és jövője. 
Az idős korban járó embereknek, akik a könyvet lapozgatva rádöbbennek, e 
szereplőket személyesen is ismerték, esetleg közös élmény köti egyikhez-
másikhoz, vagy hallottak róluk, hozzátartozójuk, rokonuk, ismerősük volt, 
általuk felidéződik a régmúlt. 
Azok kezébe is odakívánkozik ez a mű, akik eddig keveset tudtak 
Alsózsolcáról, de eddigi ismereteiket szeretnék kiegészíteni. 
Megszólíthatja e kiadvány az ifjabb korosztályt is, - minden iskolafokon, -mert 
belőle közvetlenül olyan ismeretekhez juthat, aminek megszerzése más módon 
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hosszas kutatómunkát igényelne, így viszont elég lehet a könyvespolcról 
levenni. 
Csak az marad meg, amit továbbadunk. 
Bodnár Tamás helyi életrajzi lexikonával ezt teszi: értékes ismereteket 
közvetít. A megtartás, szellemi értékmentés a jelen és a jövő emberének dolga. 
Ennek szándékával ajánlom e munkát jó szívvel mindenkinek. 
 
 
Alsózsolca, 2010. novemberében                                              
 
 

Farkas Ferenc 
                                        helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, 
                                                 a Vay Miklós Egyesület tagja 
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A lexikon használata 
 

 
A lexikonban található címszavak személynevek, amelyek ábécé sorrendben, 
félkövér betűkkel találhatók a szócikkek élén. Félkövér nagy betűkkel írtuk az 
adott személy által használt személynevet, kis betűkkel pedig az általa nem 
használt, de a keresztségben neki adott neveket. Zárójelben tüntettük fel azokat 
a névváltozatokat vagy megváltoztatott személyneveket, amelyeket a tárgyalt 
illető korábban használt, illetve azokat a felvett neveket, amelyek a használat 
során majdhogynem hivatalossá váltak. Egy családban azonos személynevek 
esetében, zárójelbe tett római számokat használtunk a megkülönböztethetőség 
érdekében. A számok sorrendje az időrendet követi. 
A nemesi előneveket és címeket, - báró, gróf, doktor – a személynévtől 
vesszővel elválasztva, ezek után tettük, hogy ne zavarják meg az ábécé 
sorrendet.  
Nők esetében, ha ki lehetett deríteni, mindig a lánykori név alatt szerepelnek a 
szócikkek. A házasság utáni, férjtől felvett névnél csak egy utalás található a 
lánykori névre, ahol nők esetén a teljes szócikk található. A leánykori névtől 
szintén vesszővel elválasztva következnek a leánykori névhez tartozó címek, 
ezek után vesszővel elválasztva a házasság utáni név, címek nélkül. 
A nevek után egységesen a születési és halálozási év dátuma következik, vagy 
egy közelítő évszázad a megnevezett illető életkoráról, abban az esetben, ha a 
két évszámot nem sikerült felderíteni. Kérdőjelet akkor alkalmaztunk, ha 
legalább az egyik adat felderíthető volt, vagy szorosan megközelíthetőek a 
dátumok. 
A címszóban ezután a tárgyalt személy életében betöltött legfontosabb 
pozíciók, foglalkozások, állások megjelölésével folytatódik a kiemelt 
szövegrész.  
Mindezeket követi maga a szócikk, amely a személyre vonatkozó adatot, vagy 
adatokat közöl. Olyan helyi lakosok, vagy távolabbi vidéken élő emberek 
életéről találunk e könyv oldalain kisebb-nagyobb feljegyzéseket, akik 
Alsózsolca területén, vagy Alsózsolcához köthetően valamilyen maradandót 
alkottak, illetve megpróbáltak alkotni akár szellemi munkával, akár a két 
kezük munkája által. Az életrajzi lexikonban nem feltétlenül csak azokat a 
személyeket szándékoztunk bemutatni, akik valamely elismerésre méltó tettet 
vittek véghez, vagy alkottak, esetleg jelentős állást, pozíciót foglaltak el 
településünk történetében. Megjelennek benne az itt élő, vagy legalább 
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Alsózsolcával valami módon érintkező birtokos családok tagjai is, akiknek 
szövevényes kapcsolatai e könyv segítségével könnyebben kibogozhatók.  
A szócikkben leírtakat legtöbb esetben néhány irodalmi hivatkozás követi, 
amelyek író és évszám szerint utalnak az irodalomjegyzékben felsorolt 
művekre.  
Kiadványunkba belekerült két vers Csokonaitól és egy levél Kazinczy 
Ferenctől. Mindegyik természetesen azért, mert településünkre, az egykor itt 
éltekre vonatkozik, velük foglalkozik. 
A lexikonban egyértelműen csak ma már nem élő személyek kaptak helyet.  
Előfordul, hogy bizonyos személyek nem szerepelnek a könyvben, pedig 
jóllehet Alsózsolcán is megtalálható emléktáblákon is ott van a nevük. Ők 
azért nem kerültek ide, mert kutatásaink során kiderült, nem kötődnek 
településünkhöz, vagy nevük tévesen szerepel ott.  
A lexikon magától értetődően nem teljes. Bárhogyan is igyekeztünk, nem 
sikerült minden adatot összeszednünk hozzá. A minél pontosabbá tételéhez, 
egy esetleges második kiadás reményében, kérnénk mindazokat, akik a 
közöltekről bővebb információval rendelkeznek, vagy további kiegészítéseket 
javasolnának, keressék meg észrevételeikkel a szerkesztőt, vagy a Vay Miklós 
Egyesületet. 
 

Bodnár Tamás 
       a Vay Miklós Egyesület  
                   elnöke 
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A 
 
 
ABA ERZSÉBET  
(1912 - ?) 
tanító 
 
1912. december 18-án született Kas-
sán. Képesítését a Miskolci Érseki 
Római Katolikus Tanítóképzőben 
szerezte 1932. június 28-án. Alsó-
zsolcán 1953. július 1-től volt alkal-
mazásban, nyugdíjazásáig 1968. 
január 1-ig. 
 
ADELSHEIM JOHANNA, báró, 
Vay Miklósné (I) 
(1776 – 1863) 
 
A németországi Báden őrgrófság 
Pforzheim városában született 1776. 
augusztus 5-én. Apja Adelsheim 
Kristóf bádeni őrgrófi főerdőmester 
és kamarás, anyja báró Ellrichhausen 
Lujza. Lánykorában a bádeni udvar-
ban nevelkedett az őrgróf hercegkis-
asszonyaival együtt. 
A francia forradalom lángra lobbaná-
sa után 1793-ban megindult a porosz 
és osztrák támadás a Rajnán túli ifjú 
Francia Köztársaság ellen. Az oszt-
rák hadsereg legalább fele részét 
magyar katonaság alkotta. Egy alka-

lommal a Rajnán túlról menekülő 
osztrák csapatokat egy magyar gráná-
tos kapitány mentette meg emberei-
vel. Ez a kapitány bizáki Puky And-
rás volt, akivel Johanna, kölcsönös 
szimpátia és szerelem ébredve ben-
nük egymás iránt, 1796. január 10-én 
Karlsruhéban házasságra lépett. Férje 
a folyamatosan tartó háborúban vett 
részt Francia- és Németországban. 
Meghűlve, 1797. április 18-án halt 
meg tüdőgyulladásban, felesége mel-
lett Linz an der Donauban, menekü-
lés közben. A Puky rokonság Ma-
gyarországra hívta, így érkezett 1797. 
szeptember 10-én Mérára a Puky 
kúriába. 
Kassán ismerkedett össze vajay báró 
Vay Miklóssal (I.) aki Alsózsolcán 
1799. július 1-én feleségül vette. 
Férje nagyon elfoglalt ember volt. 
Salétromtermeléssel, borkereskede-
lemmel foglalkozott. Ezen kívül 
országgyűlési követként, valamint 
folyamszabályozási mérnökként 
dolgozott. Emiatt házasságuk első 
éveiben sokat utaztak és éltek külön. 
Első fiuk Miklós 1802. április 29-én 
született, majd második gyermekük 
Lajos 1803. november 8-án. 
Fiait a legmodernebb európai mód-
szerrel, a Pestalozzi módszerrel taní-
totta. Ennek követői, tanítványai, 
Váradi Szabó János és Wilhelm 
Egger tanították gyermekeit. 
Gondot fordított a zsolcai Vay birto-
kon élő jobbágyok nevelésére, a 
családanyák gyermeknevelési és 
higiéniai ismereteinek növelésére.  
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Idősebb Dr. Bene Ferenc, aki a 
Vayak háziorvosa volt 1810 – 1820. 
körül, és feltételezhetően csomai Dr. 
Katona Mihály Borsod megyei főor-
vos segítségével és támogatásával 
megszervezte az alsózsolcai gyerme-
kek feketehimlő elleni oltását. 
Folyamatos levelezésben volt a 
bádeni uralkodócsaláddal, a Vay 
rokonsággal, a későbbiek során fiai-
val. 
Meghalt Golopon 1863. február 26-
án, Alsózsolcán a Vay kriptában 
nyugszik. Levelezését ifjabb Dr. 
Bene Ferenc rendezte. Németből 
Jókai Etelke fordította a báró Vay-
család emlékeiből című művet, ame-
lyet levelei alapján adtak ki. Magyar-
országon megjelent Báró Vay Mik-
lósné, sz. Adelsheim Johanna bárónő 
önéletrajza címmel. 
 
Róla: Jókai Etelke, 1888. 
 
ADLER IRÉN, 
Gellmann Árpádné 
(1904 – 1944) 
 
Férjével és fiával együtt deportálták, 
ahonnan csak férje tért vissza. 
 
ALMÁSI MIKLÓS  
(XVIII. század első fele) 
református tanító 
 
1722-1725 között tanított Alsó-
zsolcán, majd lelkésznek ment Ven-
csellőre 
 

Róla: Farkas Ferenc, 2000.; Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 
ALMÁSY Natália MÁRIA Anna, 
zsadányi és törökszentmiklósi, 
Vay Henrikné (I) 
(1833 – 1911) 
 
A Heves megyei Fügeden született 
1833. március 8-án Almásy Manó és 
ebeczki Blaskovicz Mária leánya-
ként. 1856. szeptember 29-én ment 
férjhez Vay Henrikhez (I). Három 
felnőtt kort megért gyermekük szüle-
tett. Meghalt 1911. december 10-én. 
Alsózsolcán a Vay kripta újabb bolt-
jába temettetett. 
 
Róla: Gudenus.  
 
ANTAL MÁRTON 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
ANTAL MIHÁLY 
(1891 – 1916) 
honvéd 
 
1891-ben született, a 34. gyalogez-
redben szolgált, mint népfelkelő. 
Elesett Dolje mellett az Osztrák Ten-
germelléken 1916. április 13-án. 
 
 
 
 
 
ÁRPÁD JENŐ  
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(1913 – 2001) 
étkezde vezető 
 
1913. január 1-én született az erdélyi 
Brassóban. Édesapját korán elvesz-
tette, édesanyjával az 1941-es bécsi 
döntés után telepedtek át Miskolcra, 
teljesen vagyontalanul, mivel a ro-
mán hatóságok minden ingóságuktól 
megfosztották őket. Kereskedelmi 
iskolát végzett Erdélyben, majd vas-
úti tiszti képzettséget szerzett. 
Alsózsolcán a BVM majd a Házgyár 
étkezdéjének vezetője volt. 
A sportot hosszú élete során mindig 
kedvelte és támogatta. A Miskolci 
VSC női kézilabda szakosztályának 
vezetőségéhez tartozott. Itt ismerke-
dett meg későbbi feleségével Lutter 
Zsuzsannával, aki az MVSC női 
kézilabda csapatának tagja volt, 
amely 1958-ban magyar bajnokságot 
nyert. 
Árpád Jenő a zsolcai sportéletet is 
támogatta. Szilágyi Dezsővel egye-
temben hozzájárultak ahhoz, hogy 
1968-ban a falu megyei I. osztályú 
labdarúgó csapata megfelelő anyagi 
és technikai körülmények között 
játszhatta le mérkőzéseit. 
Közéleti tevékenységét az emberek 
szeretete, humánum és a mindenkori 
segítőkészség jellemezte. 
A település vezetősége tevékenysé-
gének elismeréséül aranygyűrűvel 
jutalmazta. 
Meghalt 2001. augusztus 31-én. 
 
 
AZARY ZOLTÁN  

(1918 - 2002) 
iskolaigazgató 
 
Tokajban született 1918. július 7-én. 
Gimnáziumi tanulmányait a Lévay 
József Gimnáziumban végezte, ezt 
követően az Evangélikus Tanítókép-
zőben szerzett tanítói oklevelet. Ké-
sőbb Egerben magyar-történelem 
szakos tanári, majd Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen 
történelem szakos középiskolai tanári 
végzettséget szerzett.  
1937-1939 között a miskolci Palóczy 
úti Református Elemi Népiskolában 
helyettesítő tanítóként működött, s ez 
alatt az idő alatt a Kossuth utcai re-
formátus templom kántora is volt. 
1939-től Alsózsolcán előbb Szabó 
Andrást, majd Skultéthy Edét helyet-
tesítette. 1940-ben bevonult katoná-
nak, s onnan 1942-ben zászlósként 
szerelt le. Egy hónap múlva újra 
behívták, 1944. január 4-én pedig az 
orosz frontra került. 1945 májusában 
esett fogságba, ahonnan 1948 máju-
sában szabadult. Még ez éven házas-
ságot kötött Szabó Sarolta tanítónő-
vel. Eközben Alsózsolcán végleges 
tanítóvá nevezték ki. Előbb igazgató-
helyettes, majd Szabó András 1951-
évi nyugdíjba vonulásával igazgató 
lett.  
1956-ban az alsózsolcai munkásta-
nács egyik elnökhelyettesévé válasz-
tották. 
Az államosított Haller kastély iskolá-
vá alakításában, berendezésében 
óriási érdemei voltak. Irányításával 
az alsózsolcai iskola sportban orszá-



 16

gos sikereket ért el, és tanulmányi 
eredményeik is kiválóak voltak. 
Rengeteget fáradozott egy új iskola 
felépítésén. Ezt az új intézményt 
igazgatta 1969-ig, amikor a Pedagó-
gusok Szakszervezete Megyei Bi-
zottsága titkárává választották. Ezt a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
feladatát 1979-es nyugdíjazásáig látta 
el.  

 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
AZARY ZOLTÁNNÉ 
lásd Szabó Sarolta! 
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B 
 
 
BAKSA ILONA,  
Dr. Chlumentzki Ferencné 
(1899 – 1974) 
tanító 
 
Baksa Lajos és Milotai Nyilas Erzsé-
bet leánya, született 1899. február 6-
án. Tanítói oklevelet Debrecenben a 
Dóczy Tanítóképzőben szerzett 
1917-ben. Alsózsolcai alkalmazására 
úgy került sor, hogy a harmadik taní-
tói álláshelyre kinevezett, de hadi-
fogságban lévő Nemes Sándort he-
lyettesítő Géresy Zsuzsanna állásáról 
lemondott. 1918-tól már nem csak 
helyettesítő volt, hanem Nemes Sán-
dor távozásával pályázat útján el-
nyerte a harmadik tanítói állást. 
Feleségül ment Dr. Chlumentzki 
Ferenc állatorvoshoz, kitől két gyer-
meke született. Alsózsolcán 1938-ig 
tanított, amikor családjával Diós-
győrbe költözött. Ott élt haláláig. 
Alsózsolcán a családi sírboltban 
nyugszik. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
 
 

BAKSA LAJOS (1859-1947) 
tanító 
 
Tiszaoszláron született 1859. október 
6-án. Édesapja Baksa Sámuel refor-
mátus lelkész volt, aki Horváth Gá-
bor alsózsolcai lelkész halála után 8 
hónapot községünkben helyettesített. 
Korán árvaságra jutott, neveltetéséről 
nagyanyja és nagybátyjai gondoskod-
tak. A Sárospataki Református Kol-
légiumban teológiát végzett, de nem 
szentelték pappá. 1882-től Cserépfa-
lun tanított, ahonnan 1885-ben 26 
évesen került Alsózsolcára. Ekkor 
még nem volt végzett tanító, tanul-
mányait Debrecenben a Dóczy Re-
formátus Tanítóképzőben fejezte be. 
1887-ben csaknem lemondott hivata-
láról a helyi lakosság elégedetlensé-
gei, a magas gyermeklétszám és 
egyéb feltornyosuló akadályok miatt. 
Ezt a feszültséget azonban sikerült 
feloldania és 41 esztendőn át tanította 
a falu lakóit. Itt alapított családot, 
felesége milotai Nyilas Erzsébet volt. 
Itt épített családi házat, amelyről a 
lakosok Alsózsolca egyik legforgal-
masabb közlekedési csomópontját 
ma is Baksa-saroknak hívják.  
Ilona nevű lánya szintén helyi tanító 
lett. Alapító tagja és később jegyzője 
és könyvelője volt az Alsózsolcai 
Hitelszövetkezetnek, megszervezte a 
földbérlő csoportot. Működése egész 
ideje alatt jó kapcsolatban volt a Vay 
családdal. 1910-ben megszervezte az 
új iskola építését. Ugyanebben az 
évben közreműködött a helyi olvasó-
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egylet újjászervezésében. 1926-ban 
nyugállományba vonult. 
Az Alsózsolcán 1927-ben alakult 
„Falu” Országos Földmíves Szövet-
ség helyi tagozatának elnöke, az 
1936-ban alakult Mezőgazdák Köre 
helyi szervezetének alelnöke volt. 
Tagja volt az Országos és a Borsod 
vármegyei Tanítóegyesületnek, va-
lamint a Református Egyház Orszá-
gos Zsinatának. Egy ideig elnöke volt 
az Alsó Borsodi Református Tanító-
egylet miskolci járási tagozatának. 
1947. október 26-án hunyt el, sírja az 
alsózsolcai temetőben található. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
BAKSA SÁMUEL 
(XIX. század) 
református káplán, lelkész 
 
1849-ben Horváth Gábor lelkész 
mellett tevékenykedett, illetve az ő 
halála után 8 hónapig volt Alsózsolca 
lelkésze. Fia Baksa Lajos, későbbi 
alsózsolcai tanító. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára 
 
BALÁZSI JÓZSEF 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
 
 
 
BALOGH ANDRÁS 

(1909 – 1944) 
honvéd 
 
Született 1909. március 3-án Alsó-
zsolcán, anyja neve Blaha Borbála. 
Tartalékos honvéd, azonossági száma 
509000014. A 19. könnyűhadosztály 
13. miskolci gyalogezrede II. zászló-
aljának állományába tartozott. 1944. 
március 14-én tűnt el az orosz had-
műveleti területen. Feleségét 1944. 
április 29-én értesítették. (Iktatási 
száma: c-619307/22.v.1944.) 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
BALOGH BÉNI  
(1922 - ?) 
író 
 
Balogh Béni író, 1922-ben Neké-
zsenyben született. Itt töltötte gye-
rekkorának 13 esztendejét. A sáros-
pataki református tanítóképző után 
továbbtanult és magyar-történelem 
szakos tanári diplomát szerzett. Elő-
ször Ózdon, majd Pest megyében és 
Budán tanított. 1941 óta írt elbeszélé-
seket, regényeket, mondákat, mesé-
ket, mesejátékokat. Legtöbb írásában 
Észak-Magyarország változatos tája-
in játszódó történelmi eseményeket 
elevenített meg. Eddig tizenkét köte-
te jelent meg. Írásait tizenkilenc éves 
kora óta közölték a folyóiratok. Az 
első komoly elismerést az 1958-ban 
megjelent Gyöngyhúrú citera című 
regénye hozta meg.  
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Munkája és hivatása ugyan elszólítot-
ta e térségből, de szinte állandó ven-
dége volt az itt élő embereknek. Fá-
radhatatlan kutatómunkája eredmé-
nyeként művek sora született. Mon-
dáin, regéin, meseregényein keresztül 
nemzedékek sora ismerkedett meg a 
magyar történelemmel, vált rabjává 
az író humorának. Ő maga így val-
lott: "Mint nyugdíjas tanár végigjár-
tam az antik világ mondaemlékeit, 
amiket látva még jobban megerősö-
dött bennem az a kemény hivatástu-
dat, hogy a magyar gyermekeket a 
hazaszeretetre, a szülőföldhöz való 
mélységes ragaszkodásra neveljem." 
Ezt tette magyar-történelem szakos 
tanárként, íróként, mesemondóként, 
könyvtárosként. 
Önéletrajzi ihletésű művei a Vadócok 
a Bükkben vagy a Szivárvány a Sajó 
felett gyermekkora élményeinek 
állítanak emléket.  
A Szivárvány a Sajó felett című mű-
vének melléklete: „Zsolca regénye”. 
A nyolc oldalnyi terjedelmű mondát 
elbeszélése szerint Bőcsön gyűjtötte. 
A mű megeleveníti, és a kora Árpád-
korban élő emberek neveként emlé-
kezik meg Arnótról, Jenkéről, Csabá-
ról, Zsolcáról, Ongáról, Simárdról, 
Halickáról. 
 
BALOGH FERENC 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 

BALOGH RUDOLF  

(1939-1989) 
muzsikus 
 
1939. március 2-án született, Alsó-
zsolca egyik legnépszerűbb cigány 
muzsikusa volt. Szülei, három testvé-
rével együtt szűkös körülmények 
között nevelték, mindössze négy 
elemit végzett. Zenei tehetsége, a 
hangszerek iránt mutatott érdeklődé-
se már gyermekkorában megmutat-
kozott. Muzikális készségét apjától, 
Balogh Ferenctől örökölte, aki maga 
is kiváló zenész volt. 
A falu kedvenc Rudijának igazi 
hangszere a bőgő volt, amellyel kivá-
lóan tudott bánni. A hatvanas, hetve-
nes években bandájával együtt szám-
talan zenei rendezvényen, lakoda-
lomban, bálokon lépett fel. Öttagú 
zenekarával szinte egész Borsod 
megyét bejárta, mai szóhasználattal 
igazi örömzenét játszott. Meghalt 
1989. augusztus 10-én. 
 
BÁNHIDY SÁNDORNÉ, 
lásd Vay Klára! 
 
BÁNRÉVI ANDRÁSNÉ  
(XIX. – XX. század) 
óvónő 
 
Alsózsolca második név szerint is-
mert óvónője. 1902-től 1915-ig vé-
gezte a gyermekek okítását. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
 
BÁNRÉVI BALÁZS 
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(1908 – 1944) 
honvéd 
 
1908-ban született. 1933-ban 
alsózsolcai kisbíró volt. Feleségével, 
Virág Juliannával és családjával 
Felnémetiben élt, ahol bányászként 
dolgozott. Amikor 1942-ben bevo-
nult, családja hazaköltözött Alsózsol-
cára. A Don melletti harcokban tűnt 
el. 
 
BÁNRÉVI BALÁZSNÉ,  
lásd Virág Julianna!  
 
BÁNRÉVI GYÖRGY  
(1656-17??) 
kuruc hadnagy 
 
Alsózsolcán született, jobbágycsa-
ládban. Bizonyára részt vett az 1680-
as évek kuruc mozgalmaiban és a 
török elleni felszabadító háborúkban. 
Részese volt a Rákóczi szabadság-
harcnak. 1706-ban hadnagyságot 
viselt a Szendrő várát blokád alatt 
tartó, majd ezt bevevő seregben. 
Keze alatt tizennyolc zsolcai hajdú 
szolgált. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005. 
 
BÁNRÉVI KÁROLY H. 
(Halász Bánrévi) 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
BÁNRÉVI KLÁRA,  

Fodor Bertalanné  
(1914 - 1985) 
óvónő 
 
Hat elemit végzett. Férje fiatalon 
elhunyt. Mégis rá esett az egyházta-
nács választása, mert értett a gyer-
mekek „nyelvén”, tehetségesen ve-
zette a rá bízott intézményt. 
Az 1940-es évek végéig ő volt az 
óvónő. 1945 után nem csak a „Máté-
féle” telken a régi óvodában, hanem 
a Haller kastélyban, a Szalay kas-
télyban, és a mai öregek napközi 
otthonában is vezette az óvodát. 
1948-ban még óvónőként tevékeny-
kedett. A második világháború után a 
„hősi tér” rendben tartását szintén ő 
végezte.  
Óvónői tevékenysége után a Mező-
gép vállalatnál dolgozott. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
BÁNRÉVI LÁSZLÓ, H.  
(Halász Bánrévi) 
(1911 - 1980) 
tanácselnök helyettes 
 
Elnökhelyettes 1954. június 21-től. 
1959-ig. 
 
BÁNRÉVI MIHÁLY 
(1914 – 1945) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1914. február 
17-én, anyja neve Zsíros Eszter. 
Honvéd a II. világháború alatt. Isme-
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retlen helyen halt meg. Halálának 
becsült időpontja 1945. január 15. 
 
BÁNYAI JÁNOS  
(XVII. század) 
református prédikátor 
 
1647-ben szolgált Alsózsolcán. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003. 
 
BARÁCZIUS JÓZSEF 
(XIX – XX. század) 
római katolikus lelkész helyettes 
 
1888-ban az Egri Növendékpapság 
Magyar Egyházirodalmi Társulatá-
nak elnöke volt. Spórer Ignáccal 
1892-1905 között látta el a plébánosi 
hivatalt Bogácson. Közben 1893-
1894 között lelkész helyettes volt a 
sajóládi anyaegyházban. 1908-tól 
1915-ig Szendrőben szolgált. 1916-
ban írt a Szent István Társulat 
Népiratkák című sorozatába. Az Egri 
Népkönyvtár vallásos tartamú füzet-
sorozatának szerkesztője 1930-ban.   
Művei: Kegyelem-novéna, 1930.; 
Holtomiglan-holtodiglan. Barátságos 
beszélgetés a házasságról, 1930. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon, 
Balpataki Béla: 1987. 
 
BARANYAI PÉTER 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1747-1748-ban volt alsózsolcai lel-
kész. 

Róla: Árpád Jenő 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
BÁRCZAY MIKLÓS, bárczai 
(1825 – 1900) 
cs. kir huszárhadnagy, honvéd 
huszárszázados, országgyűlési 
képviselő 
 
Szuhogyon született 1825. február 
22-én, apja Bárczay László. 1845-
ben hadfi volt, 1848. január 1-jén 
hadnagy a 4. Sándor huszárezrednél. 
1848 szeptemberétől részt vett a 
Jellasics elleni harcokban, majd csat-
lakozott a honvédséghez. A szabad-
ságharcot a Feldunai hadtest kötelé-
kében küzdötte végig főhadnagyként. 
1849. január 9-től alszázados, majd 
főszázados századparancsnok. Ara-
don előbb halálra, majd 14 évi vár-
fogságra ítélték. Az általános am-
nesztia idején kegyelmet kapott, 
1867-68-tól a Borsod vármegyei 
Honvéd Egylet tagja, és országgyűlé-
si képviselő volt. 
Nagyon veszedelmes kalandja az 
isaszegi csatában akadt, amikor atak 
közben teljesen ellenséges ulánusok 
közé keveredett és majdnem levágta 
annak hősiesen küzdő parancsnoka a 
lováról. Ő is súlyosan megsebesítette 
őt a fején, de szintén fejsebet kapott 
és mindketten leesetek lovaikról. A 
földön tovább küzdöttek és már-már 
úgy látszott, hogy az ellenséges túl-
erő letiporja. De arra a kiáltásra, 
hogy „fiúk ne hagyjatok” hű emberei 
kivágták, sőt, az osztrák ulánus szá-
zadost, ki létét előbb veszélyeztette, 
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földre döntötték, és majdnem leszúr-
ták, ezt azonban a nemes lelkű ember 
nem engedte – észrevéve az ellensé-
ges katona ujján a karikagyűrűt, így 
kiáltott rá a nekivadult huszárokra 
„hagyjátok” mire emberei élve fogták 
el. Mindketten súlyos fejsérüléssel 
közös szekéren lettek a kötözőhelyre 
szállítva. Úgy látszik, a kórházban a 
két fiatal tiszt barátságot kötött, mert 
Bárczay Miklós Lajos nagybátyjának 
említette, hogy sokat segített a gróf 
századosnak a fogságban, amíg sebe-
sülten a kórházban voltak. De ő is – 
amint később kisült, sokat köszönhe-
tett lovagias ellenfelének, hogy az 
aradi várfogságból aránylag korán 
kiszabadult. Ezt a történetet írta le 
Jókai Mór a Kőszívű ember fiai című 
könyvében, ahol Bárczay Miklós 
Baradlay Richárd néven szerepel. 
1856. október 15-én vette feleségül 
vajai báró Vay Etelkát, Vay Lajos és 
széki gróf Teleki Erzsébet leányát. 
Gyermekeik nem születtek. Meghalt 
1900. február 13-án, a hejőcsabai 
református temetőben nyugszik. 
 
Róla: Bárczay János 1963. 
 
BÁRCZAY MIKLÓSNÉ, 
lásd Vay Etelka! 
 
BÁRIUS ANDRÁS, bánfalvai  
(XVI. század) 
borsodi alispán 
 
Apja Bárius Ferenc, anyja Ományi 
Ilona. Az alsózsolcai birtokos 1582-
től 1584-ig töltötte be az alispáni 

hivatalt. Felesége Pásztóhy Orsolya, 
kitől az a Demeter nevű fia született, 
aki továbbvitte a család leszármazá-
sát még három generáción keresztül.  
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005. 
 
BÁRIUS ANTAL, zsolcai  
(XIV-XV. század) 
udvari lovag 
 
Többek között ő az egyik Bárius, 
kinek neve szerepel azon az 1396-os 
adománylevélen, amellyel Alsózsol-
cát Zsigmond király a Bárius család-
nak adományozta. Azért az ő nevét 
emeljük ki, mert ő az, aki magát 
először „zsolcai” névvel különböztet-
te meg. Ebből következik, hogy ő 
volt az első Bárius, aki Alsózsolcán 
telepedett meg. A család tőle szárma-
zik le, egészen XVII. századi 
kihaltáig.  
1403-ban fiával ő is részt vett a 
Zsigmond király elleni felkelésben. 
A felkelés azonban bukásra volt ítél-
ve. A király amnesztiát hirdetett a 
fegyvereiket letevők számára. Antal 
és fia Damasa hazatértek, sőt ezután 
a király oldalán harcoltak tovább. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005. 
 
BÁRIUS JÁNOS, bánfalvai  
(XV. század) 
borsodi alispán 
 
Alsózsolca birtokosa 1446, 1450 és 
1452-ben töltötte be írásos dokumen-
tumok szerint az alispáni tisztet Bor-
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sod megyében. Minden bizonnyal a 
köztes időkben is ő volt a megye első 
embere. Miklós püspök testvére volt. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005. 
 
BÁRIUS LÁSZLÓ (I), bánfalvai  
(XV. század) 
országgyűlési követ, Szarvaskő 
várnagya 
 
1447-ben országgyűlési követ volt. 
Az 1460-as években az egri püspök 
hű embere. 1467 körül már a püspök 
várának, Szarvaskőnek a kapitánya. 
1466-ban alkapitánya, Keresztúri 
Lukács meglopta, feltörte Lászlónak 
a mondott várban őrzött ládáját és 
elvitt belőle 250 aranyat, valamint 
azokat az okleveleket, amelyek 
Bánfalva, Sáta és Zsolca birtokaira 
vonatkoztak 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005. 
 
BÁRIUS MIKLÓS, bánfalvai 
(1415 körül - 1459) 
pécsi püspök, titkos kancellár, 
királynéi kancellár 
 
Az alsózsolcát birtokló Bárius család 
sarja.  Először 1438-ban hallani róla 
egy Alsózsolcát érintő birtokper 
során.  
1441-ben jegyzőként tevékenykedett 
a királyi kancellárián. Karrierje in-
nentől kezdve folyamatosan ívelt 
fölfelé. 1443-1446 között székesfe-
hérvári őrkanonok volt. A címmel 
együtt megkapta az ezzel járó jöve-

delmeket, de munkáját továbbra is a 
kancellárián végezte.  
Kiemelkedő tehetsége és a király 
személyes szimpátiája indította el 
pályáját, ami miatt az ország uralko-
dóival szemben a későbbiekben is 
nagyfokú lojalitást mutatott. Ezért 
lett a Hunyadiak ellenében a királyhű 
Garaiak, Újlakiak híve a Mátyás 
uralkodását megelőző időkben. 
1447-ben, mint egri prépost beiratko-
zott a bécsi egyetem jogi karára. 
Ugyanezen esztendőben már a ferra-
rai egyetemen tanult. Itt találkozott a 
12 évesen ide érkező Janus Pannoni-
usszal, akivel ekkor szövődő barátsá-
ga a nagy korkülönbség ellenére 
életük végéig megmaradt.  
1448-ban már Padovában tanult. 
Tanulmányait barátja és pártfogója 
Vitéz János támogatásával végezte. 
1450. október 19-én kánonjogi dok-
torátust szerzett, amelyen Janus Pan-
nonius volt az egyik tanúja. Tanul-
mányai közben többször is járt Ma-
gyarországon és 1447-1450 között 
több oklevél hitelesítésénél jelen 
volt. 
Vitéz Jánossal együtt kapta meg az 
alkancellári kinevezést. Innentől 
kezdve fontos szerepet töltött be a 
királyi okleveles gyakorlat irányítá-
sában. A két főpap jó viszonyára utal 
Vitéz 1451. január 20-án kelt, az 
Olaszországból visszatért Bárius 
Miklóshoz intézett baráti levele.  
1451-ben az egri Szűz Mária oldal-
kápolna prépostja, majd egri vikárius 
lett. Fennmaradt V. László király 
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Bécsbe érkezésekor, 1452-ben mon-
dott beszéde. 
Munkájából és műveltségéből adó-
dóan hatottak rá korának humanista 
eszméi. Nem ismerünk tőle fennma-
radó munkákat, verseket, pedig bizo-
nyára voltak ilyenek. 1453. április 
27-én, mint magyarországi humanis-
tához intézett hozzá Enea Silvio egy 
levelet. Az az ember, aki III. Frigyes 
császár titkára, majd 1458-tól II. Pius 
néven pápa, a korszak egyik legna-
gyobb humanistája volt. 
1454 őszén a Német-Római Császár-
ság frankfurti birodalmi gyűlésére 
Bárius Miklós vezette a magyar kül-
döttséget, mint alkancellár. 
Szolgálataiért nem csak birtokado-
mányokat, hanem 1455-ben a pécsi 
püspöki széket kapta. Nemsokára 
titkos kancellárrá lett anélkül, hogy 
Vitéz Jánost leváltották volna. Egyút-
tal pedig megkapta a királynéi kan-
cellárságot is. 1456-ban Vitéz János 
elfogatásakor Váradi Istvánnal együtt 
töltötték be a titkos kancellári tisztet.  
A felfelé ívelő pálya azonban itt 
megtört. V. László halála után vége 
lett közéleti szereplésének, az ifjú 
Mátyás háttérbe állította. Erre azon-
ban nem sokáig volt szükség mivel 
1459. február 10-én meghalt. A püs-
pöki székben egykori iskolatársa 
Janus Pannonius követte. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005.; Fraknói 
Vilmos 1879.; Péter László 1994.; 
Veress Endre 1941.  
 
 

BÁRIUS PÉTER, bánfalvai 
(1650 – 1668) 
birtokos nemes, vitéz 
 
Apja Bárius Ferenc, anyja Ibrányi 
Anna. Ő az utolsó férfiága a Bárius 
családnak. Egyedüli fiú örökösként 
felhalmozódtak kezén a megyei és 
szomszédos megyékbeli Bárius bir-
tokok. Apjához hasonlóan elismert 
nemes és vitéz katona volt. Nem 
tartózkodott az akkor leromlott 
alsózsolcai kastélyban, hanem az 
erős Szendrő vár alatti palánkkal 
kerített Szendrő város Gerse utcájá-
ban lakott, ősei régi udvarházában. 
Fennmaradt a gyászszertartására 
meghívó levél. Eszerint halála is 
Szendrőn esett, tetemét pedig szintén 
ott, a várhegy oldalában álló temető-
be temették. Az akkor készült, címe-
res halotti zászlója csodák-csodájára 
a mai napig fennmaradt. A címer: 
zöld pajzsban fekete holló, csőrében 
arany nyílvesszőt tart. Sisakdísze a 
holló a nyílvesszővel. Takarók: vörös 
- zöld, vörös – ezüst. 
Halála előtt viszonya volt Szendrő 
legszebb özvegyével, Kis Pannával, 
ami miatt unokatestvére, Vay Ábra-
hámné, Ibrányi Anna be is perelte 
Kis Pannát, aki ellen a vád ember-
ölés, boszorkányság és méregkeverés 
volt. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005. 
 
BARNA LAJOSNÉ, 
lásd Hamzók Ágnes! 
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BARTHA ERN Ő  
(? - 1974) 
református tanító 
 
Miskolcon tanított eredetileg. 1946-
ban kinevezték az ötödik tanítói ál-
lásra. Rövid ideig tanított itt. A Mis-
kolci Járási Tanács Művelődési Osz-
tályán is dolgozott, mint munkatárs. 
Innen a felsőzsolcai iskolába került, 
ahol 1974-ben hirtelen bekövetkezett 
haláláig tanított. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
BÁTHORI LÁSZLÓ, (Ali bég) 
(1622 – 1693 után)  
egri alajbég1 
 
Eredetileg Ali nevű török, nemzeti-
ségére nézve valószínűleg bosnyák 
(délszláv) származású személy volt. 
Eger várának és az Egri vilajetnek 
második embere, az egri szpáhik 
vezetője, míg 1687-ben a várat kö-
rülvevő blokád megadásra nem kény-
szerítette a törököket. A blokád alatt 
többször is átszökött a császári tá-
borba Egerből és magántárgyalásokat 
folytatott a császári katonatisztekkel 
a kapitulációról. A tárgyalások alatt 
engedményeket ígértek neki, ha ked-
vezően befolyásolja a vár feladását. 
Ez így is történt, Ali bég pedig csa-
ládjával Magyarországon maradt és 
megkeresztelkedve az Olaj László 

                                                 
1 A legnagyobb török közigazgatási egység, a 
vilajet élén álló pasa, vagy beglerbég helyettese 
volt. A vilajet második embere. 

majd Báthori László nevet vette fel. 
Keresztény úrként igyekezett állandó 
birtokokat szerezni. Ezek között a 
kiszemelt területek között volt Alsó-
zsolca is. 1693-ban az ekkor itt birto-
kos Vay Ábrahámot felségárulással 
gyanúsította és a település birtokjogát 
megkérte a királytól, illetve el is 
foglalta azt. A király megerősítette 
ugyan birtokában, de Báthori László 
egy Pfeffershofen Ferdinánd nevű 
németnek továbbadta a falut. A tele-
pülést 1701-ben a király visszaadatta 
az akkor már özvegy Vay Ábrahám-
né Ibrányi Annának. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2005.; Sugár 
István, 2002. 
 
BENE FERENC, Dr. id. 
(1775 – 1858) 
Buda város főorvosa, az MTA tag-
ja 
 
Idősebb Bene Ferenc Mindszenten 
született 1775. október 10–én. A 
himlőoltás bevezetője volt Magyar-
országon. 1801. augusztus elsején ő 
kezdte meg Pesten a himlőoltást. 
Atyja, aki Sopron megyei nemes 
családból származott, jegyzői hivatalt 
viselt, később, mint megyei esküdt s 
számvevő Algyőre s végre Szegedre 
költözött, ahol fiát középiskolába 
járatta, s ez tanulását Budán folytatta. 
Az orvosi tanulmányokat Pesten és 
Bécsben végezte. 1798. szeptember 
4. Pesten doktori oklevelet nyert. 
1799-ben a polgári sebészeknek, 
mint korrepetitor orvosi leckéket 
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adott. 1802. december 24-től mint 
helyettes tanár a bonctant tanította az 
egyetemen és rendes tanárrá nevezték 
ki. 1803. január 31. foglalta el székét 
és 1840-ig a különös kór- és gyógy-
tant adta elő. Emellett 1806-ban a 
városi kórház igazgatójává és városi 
főorvossá választották. 1810-ben 
rektori hivatalt viselt. 1831-ben a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tagjává és 1841.-ben az orvosi kar 
igazgatójává nevezték ki. A pesti 
tudományegyetem 1848-ban ülte 
meg orvosi pályájának félszázados 
ünnepét. 1807-ben két hónapot töltött 
Párizsban, később Németországot 
utazta be. 1828-ban három hónapig 
időzött Angliában. 1834-ben beutazta 
Felső-Magyarországot. Egger Wil-
helmmel együtt a Vayak alsózsolcai 
alkalmazottai voltak. Bene Ferenc, 
mint háziorvos működött itt, össze-
fogva a felvilágosult Adelsheim Jo-
hannával. Egger 1825-ben arcképet 
festett róla, amely ma a Történelmi 
Képcsarnokban van. 
Munkái:   
A himlő veszedelme ellen való okta-
tás. Pest, 1800. (2. megbőv. kiadás. 
U. ott, 1801.) 
Rövid oktatás a mentő himlőnek 
eredetéről, természetéről és beoltásá-
ról. U. ott, 1802. (2. bőv. kiadás. 
Buda, 1816 és 17. E munkát a m. kir. 
helytartótanács 1817 és 18. német, 
tót, rumén és horvát nyelvre fordíttat-
ta s kiosztatta.) 
Az orvosi tudománynak rövid rajzo-
latja. U. ott, 1812–13. Két kötet. 
Ugyanez németül. 

 
Róla: Dr Kapronczay Károly, 1997.; 
Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig; 
Magyar Életrajzi Lexikon 
 
BENE FERENC, Dr. ifj.  
(1803 – 1881) 
orvos 
 
Idősebb Bene Ferenc fia volt. Pesten 
született. 1828-ban Párizsban járt, 
amelyről útinaplója kéziratban meg-
található az Országos Széchényi 
Könyvtárban. 1837-ben lett rendes 
tagja a Budai Királyi 
Orvosegyletnek, melynek utóbb alel-
nöke és több éven át pénztárnoka 
volt. 1875-ben az egylet tiszteletbeli 
tagjai közé emelte. 1840/1841 és 
1843/1844-ben a magyar királyi 
egyetemnél az orvosi rendőrség és a 
törvényszéki orvostan helyettes taná-
ra volt. Orvosi gyakorlattal nem fog-
lalkozott. 
Kapcsolatban volt a Vay családdal, ő 
rendezte Adelsheim Johanna halála 
után annak levelezését. 
Meghalt Budapesten 1881. április 29-
én. 
 
BENEDEK ZOLTÁN 
(1927 - 1975) 
tanító 
 
Rokonságban állt a nagybaconi Be-
nedek családdal. 1927. január 14-én 
született Alsózsolcán. Tanítói diplo-
mát Miskolcon kapott 1951-ben. 
Több helyen tanított. Alsózsolcán 
1970-től volt állományban. 
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BERECZ ISTVÁN 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
BERENCSI MIKLÓS 
(1930 – 19??) 
tanár 
 
1930-ban született Dombrádon. Ma-
tematika-fizika szakos középiskolai 
tanári diplomáját az Eötvös Lóránd 
Tudomány Egyetemen szerezte Bu-
dapesten. 1956-tól 1961-ig az Állami 
Általános Iskola tanára Alsózsolcán. 
1961-től a Zrínyi Ilona Gimnázium 
tanára volt. 
 
BÉRES JÁNOS 
(1895 -1915) 
honvéd 
 
1895-ben született, a 34. gyalogezred 
népfelkelője volt. 1915. március 17-
én esett el Jablonkánál, a Kárpátal-
ján. 
 
BERKI PÉTER  
(Berzi) 
(XVIII. század első fele) 
református tanító 
 
1738-1739 között Alsózsolcán taní-
tott. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000.; Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 

BERZEVICZY KELEMEN 
(XIX. – XX. század) 
római katolikus plébános, káplán 
 
1856-1857-ben volt sajóládi káplán. 
1859-1881-ig Bogácson, majd 1884-
től 1907-ig Bükkszenterzsébeten volt 
plébános. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987.; Magyar 
Katolikus Lexikon 
 
BIEDERMANN MARGIT, 
Spiegel Ignácné 
(? – 1944) 
 
Zólyom megyei születésű volt. Fia, 
mint munkaszolgálatos már 1942. 
október 2-án meghalt az orosz fron-
ton. Ő sem tért haza a koncentrációs 
táborból. 
 
BIHARY MIHÁLY 
(XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
1841-ben, ő volt Felsőzsolca plébá-
nosa, melyhez ekkor az alsózsolcai 
római katolikus hívek is hozzátartoz-
tak. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon  
 
 
 
 
BINDÁSZ DEZSŐ, BORSODI 
(1903-1979) 
szobrász 
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Gálospetriben született 1903. március 
4-én. Kisiskolásként Alsózsolcán 
végzett el néhány évet, ahol tanítója 
Géresy Ilona volt. 
1929-1931 között a Magyar Képző-
művészeti Főiskolára járt, mestere 
Sidló Ferenc volt. Tanulmányai vé-
geztével Miskolcon telepedett le. 
1934-ben készítette el Miskolc vá-
rosa számára első jelentősebb megbí-
zását, Lévay József költő szobrát. 
Ugyanebben az évben elkészítette 
alsózsolcai, majd 1937-ben ónodi 
hősi emlékművét. 1938-ban a Tokió-
ban megrendezett magyar-japán kul-
tuszkiállításon szerepelt, Habsburg 
József Ferenc bronzból készült büszt-
jével. 1945 után Budapesten műkö-
dött, de ebben az időszakban már 
nem kapott jelentősebb megrendelést. 
A 30-as években elsősorban emlék-
műveket készített hivatalos megbí-
zásra. Nagyméretű történelmi alakjait 
szívesen jelenítette meg kőben. A 
formákat geometrikus szellemben 
kissé leegyszerűsítve fogalmazta 
újra. Bronzból készült portrébüsztjeit 
jó karakterizáló készséggel mintázta. 
Ő tervezte a Fasching Antal emlék-
plakett 1970-ben, mely a legjelentő-
sebb geodéziai elismerés. Meghalt 
Budapesten 1979. március 15-én. 
Jelentősebb miskolci művei még: 
Csengey Gusztáv, a Miskolci Evan-
gélikus Templom udvarán. Szent 
István szobra Hámorban, 1938-ban 
készült. Géresy Ilona, egykori tanító-
nőjének sírköve Miskolcon. Az 
alsózsolcai temetőben Palocsai Em-

ma síremléke. Az Alsózsolcai Város-
házán Ősmagyar fej c. alkotása. 
 
Róla: Kárpáti Béla, 1989.; Kortárs 
magyar művészeti lexikon. 
 
BODNÁR JÓZSEF György, vitéz 
(1893 - ?) 
tartalékos őrmester 
 
Hernádszurdokon született 1893. 
április 23-án. Anyja neve Urbán 
Klára, felesége Hain Erzsébet. A 34. 
gyalogezredhez vonult be Kassára az 
első világháború idején. Kitüntetései: 
kis- és nagyezüst valamint bronz 
vitézségi érmek, Károly csapatke-
reszt és sebesülési érem. Fogházi 
őrmester volt 1931-ben. Alsózsolcán 
házasodott és itt élt egy ideig.  
 
Róla: Vitézek albuma, 1938. 
 
BÓDI LAJOS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
BÓDOGH JÁNOS 
(XIX. század) 
református prédikátor 
 
Mezőcsátról került településünkre 
választás útján. 1852-től 1859-ig volt 
Alsózsolca református lelkésze. Az ő 
idejében, 1853-ban repedt meg az 
1649-ben öntött nyolcvan fontos 
kisharang, amelyet az egyháztanács 
80-100 kg-os formában újraöntetett. 
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Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
BONCSÉR LÁSZLÓ  
(1929 - ?) 
tanár, szakfelügyelő 
 
Külsőbőcsön született 1929. július 
27-én. Miskolcon a Nehézszerszám 
gépgyárban dolgozott 1949-1950-
ben, majd 1952-ben képesítés nélkül 
tanított Borsodnádasdon és Arlón. Az 
Egri Állami Pedagógiai Főiskolán 
végzett magyar-történelem szakot 
1953. augusztus 25-én. Alsózsolcára 
1955. július 1-től került, ahol egy 
tanév megszakítással (1966-1967.) 
nyugdíjazásáig 1985. október 23-ig 
tanított. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében magyar és történelem 
tantárgyak szakfelügyeletét látta el. 
Azok közé a felügyelők közé tarto-
zott, akik humánumukért, szelíd de 
szakszerű tanácsaiért kollégái szeret-
tek, tiszteltek és becsültek. A fel-
ügyeleti rendszer megszűnése után 
(1984) nyugdíjazásáig az Alsózsolcai 
1. számú Általános Iskolában tanított. 
Szülőhelyén Bőcsön alussza örök 
álmát. 
 
BRAUN LAJOSNÉ, 
lásd Stark Olga! 
 
BRAUN MIKLÓSNÉ, 
lásd Forgács Etel! 
BRINZEY ARTÚR, temesszlatinai 
(1871 - 1939) 

ezredes, a Máltai Lovagrend tiszte-
letbeli lovagja 
 
Felesége Hámos Lilla, kivel 1903-
ban házasodtak össze. Későbbi 
zsolcai kastélyukat és birtoktestüket 
Lilla nagyanyjának halála, 1936 után 
örökölték meg. 
Lányuk Katalin 1903. december 22-
én született. 
Brinzey Artúr nemességét 1904. 
július 28-án nyerte Árpád testvérével 
együtt. A címerkép kísértetiesen 
hasonlít a Vay címerhez: kék pajzs-
ban, zöld halmon lépkedő szarvas, 
melynek jobb szemébe felülről haránt 
ezüst nyíl fúródik. Az egész címer-
képen át balharánt pólya, benne fenn 
aranykelyhű, ötszirmú két rózsa, 
alatta pedig két liliom. Sisakdísz: 
kardot tartó könyöklő páncélos kar. 
Takarók: kék-arany, vörös – ezüst. 
A „temesszlatinai” előnév adomá-
nyozása 1905. február 3-án történt. 
Egyéb magasabb kitüntetései: hadidí-
szítményes Ferenc József Rend 
tisztikeresztje, hadidíszítményes 
Vaskorona Rend III. osztálya kar-
dokkal, hadidíszítményes Vörös 
Kereszt Rend I. osztálya. 
1939. augusztus 13-án hunyt el, a 
Rákoskeresztúri hősi temetőbe temet-
ték. 
 
Róla: Kempelen Béla, 1911.; OSZK.                    
 
 
 
BRINZEY ARTHÚRNÉ, 
lásd Hámos Lilla! 
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BRINZEY KATALIN Jozefa, 
temesszlatinai, 
Szalay Pálné 
(1903 – 1976) 
 
1903. december 22-én született Sze-
geden, temesszlatinai Brinzey Artúr 
és pelsőci Hámos Lilla leánya.  
Férje almásy Szalay Pál. Gyermekük 
Attila 1925. február 25-én született 
Szolnokon. Egészen 1944 márciusá-
ig, a német megszállásig Szolnokon 
éltek, ekkor költöztek Zsolcai kasté-
lyukba. Korábban Zsolcán a Vay 
nagyszülőkhöz csak nyaralni jártak. 
Majd a nyilas hatalomátvétel után az 
abaúji Tengeri tanyára, amely ekkor 
is Szalay birtok volt. A Felvidéken 
keresztül menekültek férjével és 
Csaba fiával Ausztrián keresztül 
Bajorországba, amerikai megszállási 
övezetbe. Itt Dettendorfban voltak 
1945. november 17-től egészen 1947. 
május 13-ig. 
1947. május 23-án érkeztek haza 
Alsózsolcára. Addigra a kastélyba 
nagyszámú embert költöztettek be. A 
mai sportpálya helyén lévő gyümöl-
csöskertjüket, ami a front után meg-
maradt belőle, bérelték ki a község-
től. 
Az alsózsolcai Vay kriptában nyug-
szik. 
 
Róla: Szalay Attila, 2003. 
 
 
BURONY ISTVÁN 
(1911 – 1943) 

honvéd 
 
Született Gesztelyben 1911. február 
17-én, anyja neve Plósz Mária. Tarta-
lékos honvéd, azonossági száma 
2877110014. 1942. augusztus 1-én 
vonult be Kassára ahol a kassai 23. 
könnyűhadosztály 21. gyalogezred-
ének II. zászlóaljába tartozott, mint 
páncéltörő ágyú kezelő. Október 
elején Miskolcra irányították az ezre-
det, amikor lehetőség nyílt arra, hogy 
a lépésben guruló szerelvényt Alsó-
zsolcától Miskolcig kísérő feleségé-
től és gyermekeitől búcsút vehessen. 
November másodikán bevagoníroz-
tak és indultak a keleti hadszíntérre. 
A január 14-i scsucsjei áttöréskor 
páncéltörő ágyújukat egy órán belül 
kilőtték, a hét fős személyzet három 
tagja elesett. Másnapra Ilinka köz-
ségbe húzódtak vissza, mínusz 37 
fokos hidegben, folyamatos harcok 
között, de ekkorra már csak ketten 
voltak életben a kezelők közül. 
Burony István, Walujki (Volcsje?) 
településnél este fél tízkor súlyosan 
megsebesült, tüdőlövést kapott. Tár-
sa, Gintner István kassai honvéd 
sokáig vitte magával a hátán, amíg 
mindkettőjük erejéből futotta. Egy 
falu határáig jutottak, ahová már nem 
tudta az onnan is támadó oroszok 
miatt bevinni, és kénytelen volt az 
egyre kevesebb életerőt mutató 
Burony Istvánt sorsára hagyni. A 
hivatalos jelentés szerint 1943. január 
14-én eltűnt Oroszországban 
Chrestiki (Hresztiki) településnél. 
Apját 1943. július 9-én értesítették. 
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(Iktatási száma: c=751992/22.v.1943.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
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CS 
 
 
CSÁJI ISTVÁN 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1748-tól 1758-ig alsózsolcai refor-
mátus lelkész volt. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
református egyház levéltára 
 
CSIGER SÁMUEL  
(1889 – 1953) 
községi bíró 
 
Sajóhídvégen született Csiger Imre és 
Turóczy Eszter gyermekeként. Me-
zőgazdasági szakiskolát végzett 
Jászberényben, Breznóbányán, Csík-
szeredán és Tarcalon, ahol oklevelet 
is szerzett. 1919-ben tagja volt a 
helyi direktóriumnak, amiért bírósági 
eljárás is folyt ellene, de nem ítélték 
el. 1935-től az Alsózsolcai Polgári 
Lövészegyesület alelnöke volt. 1939-
ben 60 holdon folytatott intenzív 
gazdálkodást, kapás kaszás növénye-
ket termelt, haszonállatokat tenyész-
tett. Két hold szőlőjének borát maga 
mérte ki. 1933-tól volt községi bíró. 
A Tiszaparti és Országos Mezőgaz-

dasági Kamara tagja, a helyi Hangya 
ügyvezető igazgatója 1920-tól, az 
Országos Központi Hitelszövetkezet 
alelnöke volt. 1945-től tagja a helyi 
nemzeti bizottságnak, és községi 
képviselőtestületi tag volt. Kedvelte a 
sportot, főleg a labdarúgást. Játékve-
zetői képesítést is szerzett. A világ-
háború végén egy helyi szovjet – 
magyar barátságos mérkőzésen, me-
lyet ő vezetett, az egyik szovjet tiszt 
agyonlövéssel fenyegette.  
Neje Farkas Teréz, kitől egy gyerme-
ke született.  
Elhunyt 1953-ban, az alsózsolcai 
temetőben nyugszik. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939.  
 
CSILLAG OLGA,  
lásd Stark Olga! 
 
CSIPKÉS JÓZSEF 
(? - ?) 
őrvezető 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
CSISZÁR JENŐ  
(1919 - 1999) 
tanár 
 
Nagybózsván született 1919. január 
6-án, anyja neve Kulcsár Margit. 
1939. augusztus 21-től a Szentendrei 
Polgári Iskola internátusában dolgo-
zott 1940. június 30-ig. Ezután On-
gán a községi elöljáróságon dolgozott 
1940. július 15-től, 1940. szeptember 
15-ig. Majd 1940. november 23-tól 
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Lónyán tanított az általános iskolá-
ban 1948. augusztus 31-ig. Közben 
az orosz fronton volt, ahol fogságba 
esett. Alsózsolcán 1948. szeptember 
1-től tanított, mint orosz nyelvtanár. 
Az Egri Állami Pedagógiai Főiskolát 
1953. augusztus 31-én végezte el. Az 
iskola úttörővezetője volt, aki az 
1970-es évek végéig a nyári táboro-
zásokat is szervezte a Harica-
völgybe. A hajdani miskolci járás 
legkiválóbb csapatvezetője volt. 
Programjai évtizedeken át maradan-
dó, sokaknak életre szóló élményeket 
nyújtottak az alsózsolcai gyerekek 
közül. Táborozó gyerekeivel még a 
Szovjetunióban is járt. Kiváló gyer-
mekvezetői munkájáért ő és úttörő-
csapata számos kitüntetést kapott. 
Nyugdíjba vonult 1987. június 30-án. 
Elhunyt 1999. október 25-én. 
 
CSÓKA KÁROLY 
(1881 – 1914) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán 1881-ben, 
anyja Hegedűs Julianna. A 34-es 
gyalogezredben szolgált. Krakkó 
mellett esett el 1914. november 21-
én. 
 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
(1773 – 1805)  
költő 
 
Csokonait a magyar irodalom egyik 
legjelentősebb költőjeként tartják 
számon. A XVIII. és a XIX. század 
fordulójának magyarországi viszo-

nyai közepette lenyűgöző tájékozott-
sággal rendelkezett a kor gondolko-
zását, irodalmát, politikáját illetően 
egyaránt. A református főiskolai 
tanár, nemes Csokonai Vitéz József, 
jóhírű borbély felcser (seborvos) és 
Diószegi Sára fia. A Debreceni Re-
formátus Kollégium Gimnáziumában 
tanult. Elvégezve 1788-ban a gimná-
ziumot, még ezéven az akadémiai 
tanfolyamot kezdte el. A 
Békaegérharc-ot már 18 éves korá-
ban írta. 1793-ban Kazinczy Ferenc 
barátai között említi. Az 1795–96. 
tanévet a sárospataki kollégiumban 
töltötte, de itt Kövy Sándor sem volt 
képes vele a jogtudományt megked-
veltetni, úgyhogy rendetlenül látogat-
ta az előadásokat. 1797 nyarán is-
merkedett meg Vajda Pál komáromi 
kereskedőnek Julianna nevű leányá-
val, aki iránt ifjúsága egész hevével 
szerelemre gyúlt. Ekkor születtek 
nagyrészt Lillát dicsőítő dalai, szere-
lemvalló levelei. E boldog élet kilenc 
hónapig tartott, amikor a kilátás nél-
küli viszony Lillának férjhez adásá-
val megszakadt.  Már korán levele-
zésben állott Kazinczyval, Földivel, 
Horváth Ádámmal és másokkal. 
1800-tól Debrecenben elvonultan s 
kizárólag az irodalomnak élt, de 
innen is kirándult néha a barátaihoz. 
1801. június 11-én roppant tűz pusz-
tította Debrecent, és elhamvasztotta 
Csokonai házát is. 1804. április 10-én 
indult Nagyváradra Rhédeiné temeté-
sére, mikor tüdőgyulladást kapott. 
Betegsége mindinkább rosszabbra 
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fordult, és 1805. január 28-án el-
hunyt.  
Alsózsolcával a Vay család révén 
került kapcsolatba. A családból két 
testvér, Miklós tábornok és József 
királyi tanácsos is ellátta időnként 
versek megrendelésével. Emellett is, 
mint Csokonai alább közölt verséből 
kitűnik, jó viszonyt ápolt a családdal. 
Az alábbi verset 1800-ban írta a költő 
Miskolcon Vay Jeanette (Zsanét) és 
roffi Borbély Gábor esküvőjére. 
Jeanette mint ahogyan a verset meg-
előző levélben olvashatjuk, régebbi 
ismeretséget ápolt Csokonaival. 
 
Questo fu il premio del mio lungo amore. 
Vicini.2  

A szép Jeanettéhez  
 

Kisasszony!  
     Sem a hiú kacéroknak, minémű ama 
záporbeszédű Stutzer s amaz agyatlan szép 
coquette, sem a mély lelkek számára nem 
írok én: mert ezeket meg nem érdemlem, 
amazok meg nem érdemlenek. A múzsák-
nak legjobb baráti a gráciák: én is ezeknek 
képviselőit keresem fel akik éreznek, akik 
gondolkodnak, akik valódi nyájasok, és 
szép orcájokból a szép lélek mosolyog ki, 
szóval: akik olyanok, mint a kisasszony, 
hogy itt is az én kedves Wielandom szavai-
val éljek.  
Die mit dem Gürtel der Venus geschmückt, 
Die Seelen fesselt, die Augen entzückt3,  
Ami egyszer szép, hogy ne tudná, mi a 
szép? s ki ítélhetné meg jobban a mások  
érzéseit, mint akik magok csupa érzéke-
nyek? Úgyis az asszonyszemélyekkel vélek 
születik s a szerencsés nevelés által inger-

                                                 
2 Ez volt a hosszú szeretetem jutalma. 
3 A Venus övével feldíszített lelkek szemet 
gyönyörködtetnek. 

lőbbé tétetik valamely kellemetes bizarria, 
mely a poétákat férfitársaiktól megkülön-
bözteti. Így tehát az érzékeny szépeknek 
tetszését ha megnyerem, a természet maga 
szól énmellettem, s még előre számot 
merészlek tartani a poéták borostyánjára.  
Me iuvat in gremio doctae legisse puellae, 
Auribus et castis scripta probasse mea.  
Ha jelenlétemkor nem elég vagyok az ő 
múlattatásokra, kirepűl lelkem testemnek 
gyarló kalitkájából, s mint a magános 
filemile, Látatlanúl zeng őkörűltök. És a 
kisasszony, tudom, oly jó érzésű lesz, 
hogy néha a kűlfőldi kanárikról nem átalja 
figyelmét az itthoni bokrok madárkái felé is 
fordítani. Mostan pedig e kis ajándékot 
méltóztassa tőlem kegyesen elfogadni, s 
megjutalmazni azzal, amit nevesszívű 
Borbély-ja, ezerekért nem adna életadó 
pillantásával. Úgy igyekeztem, hogy belső-
je, külsője méltó légyen a gráciákhoz, 
méltó a kisasszonyhoz.  
Magamat ami illet: az én kűlsőm olyan, 
mint a magának hagyott természet; belsőm 
hasonló a tavaszhoz, mely mikor borongós 
is, játszik és teremt. Csókolom kezeit!  

Miskolc, júl. 25. d. 1800. 
 

A szépség ereje a bajnoki szíven 

Megúnta Márs a harcoknak 
     Orrprüszköltető porát, 
S elhagyá a bajnokoknak 
     Vérbe fördött táborát.  

Ama zőld hegyek mellyékén,4  
     Hol a nektár csordogál, 
Hol a Sajó szép vidékén 
     Sajó végig folydogál,  

                                                 
4 A miskolci s több magyar nektárt termő hegyek 
alján fekszik Zsolca, a Sajó vize mellett. (A 
veshez kapcsolódó lábjegyzeteket Csokonai 
készítette.) 
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Széjjelnézett egy szép este 
     És oly helyet keresett, 
Hol elfáradt vitéz teste 
     Nyúgodjon egy keveset.  

Úgyis Vayt5 jól esmérte 
     E hazánk nagy emberét, 
Ki felkötötte volt érte 
     A nemesség fegyverét.  

És aki most azért vájja 
     Debrecennek dombjait, 
Hogy bő étekkel táplálja 
     Az ágyúk éh gyomrait.  

Itt akart hát megpihenni 
     A hadaknak istene, 
Únalmára kezdvén lenni 
     A feldúlt várak szene.  

Ruháját leterítette 
     A Sajó zőld partjain, 
Fegyverét a szél lengette 
     Egy vén fűzfa gallyain,  

Melynek ritkás árnyékára 
     A hold ingó fényt vetett, 
S a Márs füstös bajusszára 
     Irtózva tekingetett.  

Nyúgodj, szelídíthetetlen 
     Isten! nyúgodj egy kicsint, 
Majd a trombiták kegyetlen 
     Hangja ismét kardra int.  

Nyúgodj! ím a lármás hadnak 
     Fegyvere most nem zörög, 

                                                 
5 Zsolcán lakik üres napjaiban mélt. vajai báró 
Vay Miklós ő nagysága, cs. k. ingenieur kapi-
tány, 1797-ben a szabolcsi insurgens ns. sereg-
nek óbestere, most a debreceni és vidékebéli 
salétromfőző helyeknek birtokossa 

Csak e patak zúg s álmadnak 
     Únszolására csörög.  

De ébredj fel! a cserébe 
     Egy szép szűz megszólala, 
Jön a kedves-kellő Hébe!6  
     Az ifjúság angyala.  

Ébredj! ím, zőld pálmaágot 
     Tart kezében s hozzád jő, 
Hogy a vitéz bátorságot 
     Benned megtisztelje ő.  

Úgy van: Mársnak homlokára 
     Tábori koszorút fűz, 
Bíbor szájával szájára 
     Egypár csókot vét a szűz.  

Megkötözi friss rózsával 
     Vasba burkolt karjait, 
S Vénus övszorítójával7 
     Megbékózza lábait.  

"Kelj fel, vitéz! (úgymond néki) 
     Esmérd meg érdemedet, 
Ím, a Vénus ajándéki 
     Megtiszteltek tégedet."  

Felkél a táborok atyja 
     E szókra az álomból, 
Hébét gyengén szorítgatja 
     És a szép szűznek így szól:  

"Légyen Borbély kapitányé8 
     Ez a pálmakoszorú, 

                                                 
6 Hébe az ifjúság istenasszonya, ki az istenek 
asztalán adogatja fel a halhatatlanító nektárt és 
ambróziát 
7 A görög elmének szép találmányja a Vénus 
övedzője, szépen leírja Tasso is, mikkel piperézte 
fel Vénus quel cinto, de quello ella avea il bel 
fianco succinto 
8 T. n. v. roffi Borbély Gábor úr, becsűletből 
nyugvó cs. k. kapitány. Itten mint vőlegény 
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Rózsád a legszebb leányé: 
     Engem vár több háború.  

Most jőjj velem." E szavára 
     Elhagyák a patakot, 
És béindúlnak Zsolcára, 
     Hol az a Vay9 lakott,  

Ki hajdan mint politikus 
     Tűndöklött a hazába. 
Most, mint egy magyar Atticus,10  
     Nagyobb önnön-magába,  

Kinek szárnya alá vonja 
     A magyar Pindus magát, 
A Hegyalja Hélikonja 
     Úgy nézi, mint csillagát.  

Borbélyt, ki már Zsanétjával11 
     Szép reményjét érlelé, 
Nemesszívű barátjával12 
     Mávors éppen itt lelé.  

Jósa tartá a leánynak 
     S a vitéznek karjait; 
Szól Márs és a kapitánynak 
     Nyújtja pálmaágait:  

                                                 
9 Mélt. vajai Vay József úr, cs. k. tanácsos, 
ezelőtt a fels. Helytartó-tanács tanácsossa, most a 
fő t. Tiszamellyéki Superintendenciának és a ns. 
sárospataki Ref. Kolléigomnak fő kurátora 
10 Atticus, római főember, az akkori világ legna-
gyobb embereinek s a tudományoknak barátja. 
Egy házi hérós. Midőn az ő élete leírását olvas-
suk, alig hihetjük, hogy ő ember volt íly gyarló, 
ily Hobbes ideájához szító ember, mint a mi 
világunk fiai 
11 T. n. vajai Vay Jeanette (olv. Zsanét, magyaro-
san Johanka), a mélt. cons. úr kisasszonya s a 
kapitány úr mátkája 
12 T. n. n. és v. pankotai Jósa Gábor úr, aranysar-
kantyús vitéz, több t. vármegyék táblaűlője, 
Tiszafüreden 

Hozzám mindenkor hív voltál, 
     Érdemed már elég nagy, 
Hazádért sokat harcoltál; 
     Munkát győztél: ember vagy!  

Felhágtál a becsűletnek 
     Oly polcára már te is, 
Hová sokan nem érhetnek 
     Késő vénségekbe is:  

Mondj tehát válét a hadnak, 
     Érdemes vitéz személy! 
Hogy hazádnak és magadnak 
     És a békességnek élj.  

Nesze ez a véres pálma, 
     Amelyért fáradt szablyád; 
De díszesebb kincs is száll ma, 
     Óh nemes bajnok, terád.  

Zsanét ez, kinek szemében 
     Ragyogva olvashatod, 
Hogy a boldogság ölében 
     Arany időd várhatod.  

Letörli bársony hajával 
     Poros izzadságodat, 
Csókolván rózsaszájával 
     Gondlepte homlokodat.  

De még, hogy próbára végyem 
     Férfi-szíved várfokát 
S annál édesebbé tégyem 
     Íly szép kincsed birtokát,  

Kerengést hányok célodba,13  
     Meggátolom útadat, 
Ha nem csüggedsz szándékodba, 
     Elnyered várt váradat.  

                                                 
13 Két esztendőnél tovább várakozni csak egy 
Borbély tud, s csak egy Zsanét érdemli azt. 
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Tűrve méltó feltalálni 
     Egy halandó gráciát, 
S katonadolog kiállni, 
     Fiam, a strapáciát."  

Hébe a fűzér rózsával 
     Mindjárt öszveköti hát, 
A vitéz pardupéjával 
     A szép kisasszony haját,  

Sőt kezeket is kezekkel 
     A rózsanyűgbe veti 
S mond: "Nem cserél istenekkel, 
     Aki egymást szereti!14  

Truccoltok a halandóság 
     Nyomorúlt határain, 
A kölcsönös hajlandóság 
     Hord a menny tornácain.  

Kérdjétek meg a hazának 
     Terhétől fáradt Vayt, 
Ki adott erőt vállának, 
     Édesítvén bajait?  

Nem az ő szíve felének15 
     Ritka tálentoma-é? 
Nem a Zsanét szép képének 
     Szép originálja-é?  

Úgy van: az eltikkadt virtus 
     Megújítja erejét, 
Midőn egy szerelmes mirtus 
     Hűsíti forró fejét.  

És te, szép szűz, örűlj néki, 
     Hogy vitézhez kapcsolnak, 
Mert leghívebb martaléki 
     A vitézek Ámornak.  

                                                 
14 Mann und Weib, und Weib und Mann Grinzen 
an die Gottheit an. Die Zauberflőte 
15 Mélt. bocsári Motsáry Erzsébet asszonyság, a 
mélt. cons. úrnak hitvese 

Lám, hogy a szép asszonyságnak 
     Róma is lágy rabja volt, 
Aki előtt fél világnak 
     Térde hajdan meghajolt.16  

Te is e hódíthatatlan 
     Szíven uralkodni fogsz, 
Mihelyt hasonlíthatatlan 
     Képeddel rá mosolyogsz.  

Szeresd; mert akik becsűlni 
     Tudják a vitézeket, 
Tudnak a hazának szűlni 
     Ők is vitéz gyermeket.  

Kívánom is, díszesedjen 
     Két nemes ház véletek. 
S országunk egykor kérkedjen, 
     Hogy hérókat szűltetek,  

Kedves nevetek dícsérjék 
     Annak késő fiai, 
És ebben is megesmérjék, 
     Hogy közjóra élt Vay!"  

Jósa pedig, hogy szent célját 
     A két pár elérheté, 
Barátját és barátnéját 
     Csókokkal hintegeté.  

Mondván: "Húgom, ma rád szálla 
     A boldogság, úgye jó? 
S úgye drusza, nincsen nála 
     Szebb kapitány-penzió?"  

*  

                                                 
16 Holberg elmés jegyzése, hogy a régi rómaiak 
feleségeiknek szolgálván, mind e világon ural-
kodtak: a mai olaszok azokon uralkodván, rabjai 
sok nemzeteknek 



 38

Dieux! De quels doux plaisirs s'enyvrent 
deux époux. 
Dont l' Amour a formé la chaine fortunée!17  
Berquin  
 
A következő vers Vay Miklós tábor-
nokot köszönti: 
 
Tisztelő versezet 
 
Nem közönséges szokásból, mely csak 
kűlsőn tartódzik, 
Nem sovány hízelkedésből, melytől szívem 
irtódzik, 
Nem azért, hogy Dubronovszky mára tette 
nevedet; 
Hanem belső tiszteletből köszöntlek meg 
tégedet. 
Mert ha mind Miklós-nap volna, mikor 
temjénezlek én, 
Úgy háromszázhatvanötször esne ez min-
den idén: 
Nincs hát időre kiszabva, nincs az én tiszte-
letem, 
Csakhogy külsőképpen azt is most jobb 
móddal tehetem. 
Óh, mennyiszer óhajtottam néked udvarolni 
már: 
De jaj egy kis Ikarusnak, ha a naphoz közel 
jár! 
Szent réműlés tartóztatván kerűltem torná-
codat, 
Csak munkáidban szemléltem halhatatlan 
voltodat. 
Nemes lélek! légyen szabad Múzsácskám-
nak szóllani, 
Sokszor tud egy kis halandó halhatatlaníta-
ni. 
Hadd zengjem Osszián lantján hérósba 
szállt lelkedet, 
Mely a múlandók sphaeráján már 
feljűlemelkedett, 
És nevét béróva hagyván a gyémánt oszlo-

                                                 
17 Oh Istenek! Mely édes örömöktől részegedik 
ez a pár, kiket a szerelem összeláncolt! 

pokon, 
Dicsőségét lobogtatja a testvér csillagokon. 
Engedd meg, hadd kívánhassak néked örök 
napokat. 
Mit mondok? hiszen te bírod örökre már 
azokat. 
Engedd meg, hogy minden jókkal áldjalak, 
míg élni fogsz, 
Míg velünk az eloszlandó főldi ködök közt 
ragyogsz: 
Ez is minek? Óh, nap vagy te, kit néz e 
szűk szegelet, 
Ki a bőlcsesség tűzszárnyán jársz 
horizonunk felett; 
Engedd meg hát, hogy párodnak helyetted 
udvaroljak, 
S a nap hevét ki nem állván, e szelíd hold-
nak szóljak: 
De itt is lantom húrjai gyarlón 
leszállonganak; 
Mert a testvérjekről magok a gráciák 
dallanak. 
Mit szóljak hát? Rajta mégis, gyenge lan-
tom felveszem 
És csekélységem truccára udvarlásom 
megteszem. 
Emelkedj, Múzsám, amint tudsz. De mit 
látok, istenek! 
Minémű öröm lármája, amelyre megrezze-
nek? 
Ki az, akit hozzánk hoznak kelet felől az 
egek, 
Mint pompás napot késérvén aranyos kék 
fellegek? 
Tüzet, fényt, elevenséget terjeszt városunk 
felett, 
Sűrűn bámúl a halandó, csudát kűld a nap-
kelet. 
Óh! esmérem, Károlyi ez és hazám 
bajnokjai, 
Most, most örűlj; mert népgyőző a te nagy 
neved, Vay! 
Adj ételt a leventáknak, érdemes hazámfia! 
Salétromot ágyújoknak; hadd vesszen a 
francia.  
1801. december 10. 
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CSONGOR ERZSÉBET 
(XX. század) 
református tanítónő 
 
Az 1946 és 1946/1947-es tanévben is 
tanított Alsózsolcán. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
CSONTH ENDRE 
(1861– 1948) 
római katolikus esperesplébános 
 
1882-től volt áldozópap. 1894-1902 
között volt lelkész első alkalommal a 
sajóládi anyaegyházban. 1902-től 
1910-ig kisvárdai, 1910-1924-ig 
jászkiséri plébános volt, majd újra 
visszatért Sajóládra, ahol 1944-ig 
szolgált. Itt 1929-ben a Hitelszövet-
kezet, a Hangya és a Levente Egye-
sülete elnöke. A miskolci Midszenti 
Temetőben nyugszik. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon; 
Balpataki Béla, 1987.  
 
CSORBA JÁNOS 
(1889 - 1967) 
kereskedő 
 
1911-ben urasági parádés kocsis volt. 
1929-ben községi képviselőtestületi 
tag, a Hangya üzletvezetője volt. Az 
I. világháborúban az orosz fronton 
szolgált, ahol megsebesült. Kitünte-
tései: sebesülési érem, bronz- és 
kisezüst vitézségi érem, Károly csa-
patkereszt. 
 

Róla: Halmay Béla – Leszih Andor, 
1929. 
 
CSORBA LAJOS 
(1914 után – 1943/44) 
honvéd 
 
Szülei neve Csorba János és Orosz 
Margit. Nőtlen fiatalember volt. El-
esett a második világháborúban. 
Családja ma már nem ismeri halálá-
nak körülményeit. 
 
CSÖBÖR FERENC, Dr.  
(1929 – 1992) 
körzeti állatorvos 
 
1929. szeptember 15-én született a 
dunántúli Ukk községben, paraszti 
családban. Elemi iskoláit ott végezte, 
majd Sümegen érettségizett. Fafaragó 
tehetsége miatt a Képzőművészeti 
Egyetemre jelentkezett, ahol a festé-
szeti szakra nyert felvételt. A szocia-
lista realista képzési irány és a kor 
diktátorainak portréfestészeti kény-
szere miatt az egyetemet otthagyta. 
Ezután jelentkezett az állatorvosi 
egyetemre, ahová szintén felvették, 
1954-ben diplomázott. Első állását 
Mezőkövesden nyerte el, ahol higié-
nikusként működött, majd 1955-ben 
Bükkszentkeresztre került körzeti 
állatorvosnak. Itt 1956 novemberé-
ben élelmiszert szállított motorral a 
Bükkben bujkáló forradalmároknak. 
Egy alkalommal utánuk is lőttek, de 
csak a motorkerékpárt találták el. Az 
ügy kitudódott, megfenyegették, és 
ezért minél távolabbi áthelyezését 
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kérte. Így került 1957-ben Abaúj-
szántóra, ahol egy szintén hegyvidéki 
körzetet kapott meg. Itt ismerkedett 
össze későbbi feleségével, a helyi 
lelkész lányával Nagymáté Zsuzsan-
nával. 1958 őszén már megkapta az 
Alsózsolcai állatorvosi körzetet, 
amely Alsózsolca, Felsőzsolca, Ar-
nót, Sajópálfala falvakból állt. Dr. 
Gombos Gyulát követte az 
alsózsolcai körzetben. Feleségével 
1959. december 12-én házasodtak 
össze, házasságukból két gyermekük 
született. 1962-63-tól, a TSZ-ek 
megszervezése idejétől a települések 
négy darab TSZ-ének is állami állat-
orvosa volt. A hetvenes évek elején a 
„Marhatenyésztés és betegségek” 
szakállatorvosa lett. 1976-ban a me-
zőgazdaság kiváló dolgozója megyei 
elismerést nyerte el.  
Hobbiból képeket festett, fafaragott. 
1990-ben nyugdíjazták, de magán-
praxisát kisállatokkal még egy fél 
évig folytatta.  
1990-től haláláig tagja volt Alsó-
zsolca rendszerváltás utáni első kép-
viselőtestületének.  Gyorsan  lezajló, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

súlyos betegség után 1992. november 
25-én hunyt el. 
 
CSÖTÖRI JÁNOSNÉ, 
lásd Fleck Malvin! 
 
CSURILLA ISTVÁN  
(1901 - ?) 
segédjegyző 
 
1901-ben született Hídvégardón. 
Gimnáziumi érettségit majd községi 
közigazgatási tanfolyamot végzett. 
1929. szeptember 15-től írnok volt 
Szirmán, a községházán 1935. szep-
tember 1-ig. Alsózsolcára 1939. au-
gusztus 27-én került segédjegyzőnek. 
A második világháború előtt tagja 
volt a Szociáldemokrata Pártnak, 
amiért zaklatások érték. A front elől 
Hídvégardóra menekült, de 1945. 
február 15-én újra elfoglalta állását. 
1946-ban tagja volt a helyi nemzeti 
bizottságnak. 1947-ben „B” listázták, 
elbocsátották, kizárták a helyi nem-
zeti bizottságból. 1948. május 31-én 
a képviselő testület nyugdíjazta se-
gédjegyzői állásából. 
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D 
 
 
DABÓCZY ILONA  
(1920 - 2007) 
tanító 
 
1920. november 29-én született Deb-
recenben. A Miskolci Érseki Római 
Katolikus Tanítóképzőben nyert 
képesítést 1941. június 9-én. Nemes-
bikken, majd Bolyokon tanított. Al-
sózsolcán 1955. július 1-én állt mun-
kába. Innen vonult nyugdíjba 1986. 
szeptember 1-én. Haláláig Alsózsol-
cán a Gagarin utcán lakott. 
 
DALLOS ISTVÁN 
(?  - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
DALLOS JÓZSEF  
(1894 – 1915) 
honvéd 
 
Alsózsolcai születésű, apja Dallos 
József, anyja Orbán Borbála. A 10. 
honvéd gyalogezred honvédje volt. 
Galíciában, Zagrod mellett esett el 
1915. augusztus 3-án. 
 

DALLOS LÁSZLÓ 
(1907 – 1943) 
honvéd 
 
Született 1907. november 11-én Al-
sózsolcán, anyja neve Karsza Zsu-
zsanna. A 13. gyalogezred II. zászló-
aljának távbeszélő szakaszához tarto-
zott, mint honvéd. 1943. március 30-
án szívbénulás következtében 
Csepcsevicsinél elhunyt. Ott is te-
mették el a magyar katonai temető-
ben. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
DEÁK JÓZSEFNÉ , 
(? -?) 
nevelőnő 
 
Németországból származott. A Haller 
család német nevelőnője volt. Neve-
lőnői alkalmazása férjhezmeneteléig 
tartott. 
 
DEMJÉN JÓZSEF  
(1902 - 1983) 
munkástanács alelnök 
 
1902. május 12-én született Alsó-
zsolcán, apja Demjén Károly, anyja 
Kis Julianna. 1929-ben Miskolcon, a 
Vörösmarty úton tűzifa és szénkeres-
kedést nyitott, ahová 1932-ben öccsét 
is társnak fogadta. A kereskedést 
1944-ben bombatalálat érte, ami 
miatt a háború után a cég megszűnt. 
A háború előtt és után a helyi szoci-
áldemokrata párt elnöke volt. Az 
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Alsózsolcai Földigénylő Bizottság 
elnöke volt, nagy területeket mért ki 
a lakosság részére. 1945 után saját 
maga is gazdálkodásba fogott, de 
később nem lépett be a helyi TSZ-be. 
1956. október 27-én az alsózsolcai 
munkástanács egyik alelnökévé vá-
lasztották. A forradalom után fia 
összeköttetései révén kerülte el a 
nagyobb mértékű megtorlást.  
 
DEMJÉN LÁSZLÓNÉ, 
lásd Tornai Magdolna! 
 
DEMJÉN KÁROLY  
(1919 - 2005) 
nemzeti bizottság alelnöke 
 
1919-ben született Alsózsolcán. Mis-
kolcon a Fa- és Fémipari Techni-
kumban érettségizett. Nyugdíjazásáig 
MÁV dolgozó volt. Aktívan bekap-
csolódott a község sportéletébe. A 
két világháború között az alsózsolcai 
csapat kapusa volt, később szakosz-
tályvezető és játékvezető is. 1945-
ben az Alsózsolcai Nemzeti Bizott- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ság alelnöke volt 1946 januárig. 1945 
júniusában, mint alsózsolcai alelnök, 
a magyar hadifoglyok érdekében 
kéréssel fordult a vármegyei nemzeti 
bizottsághoz. 1947-1948 között kép-
viselő testületi tag. 
 
DOBÓCZKY ANDRÁSNÉ,  
lásd Lóránt Klára! 
 
DÚZS LÁSZLÓ  
(1940 – 1956) 
tanuló 
 
1956. október 26-án, Miskolcon a 
tüntető tömegre rálőttek az ÁVH 
megyei főosztályának épületéből. A 
sortűznek 16 halálos áldozata volt, 
köztük egy mindössze 16 éves 
alsózsolcai fiatalember Dúzs László, 
aki éppen munkahelyének ajtaja előtt 
a rolót igyekezett lehúzni.  
A szerencsétlenül járt fiút nagy tö-
meg kísérte Alsózsolcán utolsó útjá-
ra. Nevét felvésték az első világhábo-
rús hősi halottak közé a szobor talap-
zatára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

E 
 
 
EGGER, WILHELM  
(Egger Vilmos) 
(1792 – 1830)  
festő, tornatanár 
 
Svájcban, St. Gallenben született 
1792. május 13-án. Pestalozzi iskolá-
jában tanult, majd Yverdonban taní-
tott. 
A Vay gyerekek házitanítója lett. 
Váradi Szabó János ismerte meg 
Svájcban azt a Wilhelm Eggert, akit 
később Magyarországra, a pataki 
iskola egyik legfőbb támogató csa-
ládjának, a Vayaknak zsolcai birtoká-
ra hívott tanítani. Egger Zsolcán 
hazánkban először vezette be a Pesta-
lozzi-féle gimnasztikai elemek gya-
koroltatását. Működésére ugyan a 
közeli Patakon is felfigyeltek, de 
érdemi lépést nem tettek elveinek 
érvényesítése érdekében. Nagyon jó 
kezű festő volt. Ő készítette Alsó-
zsolca legrégebbi, 1815-ös ábrázolá-
sát, amelyen a református templom, a 
régi Vay kastély és körülöttük álló 
épületek látszanak. A Bene Ferencről 
készült képét a Történeti Képcsarnok 
őrzi. 
 

EMŐDI ISTVÁN  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
 
1759-ben Alsózsolcán tanított. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000.; Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 
EÖTVÖS JÓZSEF, vásárosnamé-
nyi báró  
(1813 – 1871) 
író, miniszter, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Kisfaludy Tár-
saság elnöke 
 
Báró Eötvös Ignác és báró Lilien 
Anna fia 1813. szeptember 3-án szü-
letett Budán. Alsóbb iskoláit ott vé-
gezte, egyetemi tanulmányait pedig a 
pesti egyetemen bölcselet és történe-
lem szakokon, 1826-tól 1831-ig. 
Jelen volt az 1832. évi országgyűlé-
sen Pozsonyban, itt ügyvédi vizsgát 
tett. Már 1831-ben aljegyző volt 
Fejér megyében, 1835-ben pedig a 
magyar udvari kancelláriához került, 
ahol 1836-ban fogalmazói állást 
kapott. 1837-ben az eperjesi kerületi 
tábla közbírája lett. Közhivatalnoki 
pályája innen egészen kultusz- és 
közoktatási miniszterségéig megsza-
kadt. 
1836–1837-ben beutazta Németor-
szágot, Svájcot, Hollandiát, Francia-
országot és Angliát. Már utazásának 
megkezdése előtt levelező tagjává 
választotta az Akadémia. Rendes 
tagjává 1839-ben választotta. A ké-
sőbbiekben 1855-ben másodelnökké, 
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1866. március 18-án pedig elnökké 
nevezték ki. 
1840-ig a Borsod megyei Sályon élt, 
apja birtokán, és szinte teljes egészé-
ben az irodalomnak szentelte magát.  
Ebből az időszakból származhat a 
zsolcai Vay családdal barátsága. 
Ennek eredményeként több alka-
lommal járt Alsózsolcán. 1841. má-
jus 20-án keresztapja lett Vay Lajos 
és Teleky Erzsébet lányának, Iloná-
nak. Az eseményt a református egy-
ház anyakönyvébe jegyezték le.  
Az 1840-es országgyűlés előtt előbb 
Budára, később Pestre tette át laká-
sát. 
Irodalmi munkásságának kezdete, 
kiváltképp a „Karthausi” című regé-
nye nagy elismerést szerzett neki. 
1838. november 25-én a Kisfaludy 
Társaság is tagjának választotta, 
amelyet 1847-ben megújított, végül 
1860. május 24-én elnökké választot-
ták. 
1840-ben az országgyűlésen, mint 
felsőházi tag szerepelt az ellenzék 
soraiban. Többnyire pártolta és szó-
noklataival támogatta az alsóház 
előterjesztéseit.  
1841-ben, amikor gróf Széchenyi 
István a frissen induló Pesti Hírlap 
ellen heves támadásba lendült, Kos-
suth Lajos védelmére kelt, s megírta 
a „Kelet népe és Pesti Hírlap” című 
röpiratát. Az 1843-as országgyűlésen 
ismét megjelent. Ekkor a magyar 
ellenzéknek már országos tekintélye 
volt, Batthyány Lajos és Teleki Lász-
ló grófok mellett ő volt a főrendi 
ellenzék egyik vezéralakja. Amikor a 

Pesti Hírlap 1844 közepén a közpon-
tosítás egyik fő közlönyévé vált, 
Szalay Lászlónak egyik legfőbb, 
legtekintélyesebb munkatársa lett. Itt 
fejtette ki, hogy Magyarország fel-
lendítésére az egyetlen biztos rend-
szer a parlamentáris kormányzat.  
1848-ban, amikor az első magyar 
felelős minisztérium megalakult, neki 
a vallás- és közoktatási tárca jutott.  
Ezután mindig a birodalmi kormány-
nyal való kiegyezést pártolta, az 
események azonban egyre inkább 
forradalmi színt kezdtek ölteni. A 
szeptember 28-i véres események 
után Bécsbe utazott családjához, 
majd továbbment Münchenbe, ahol 
folytatta történelmi és bölcseleti 
tanulmányait, és kizárólag az iroda-
lomnak élt. 
1853-ban tért haza, s budai villájába 
vonult vissza. Még ez évben kiadta 
német nyelven azt a munkáját, amely 
Ausztria nagyhatalmi szerepének 
valódi biztosítékait tárgyalja. E 
könyvét sokan félreértették: azzal 
vádolták, hogy az ország ősi jogait 
akarja feláldozni, hogy Ausztriának 
engedményeket tegyen. 1855-től 
szinte csak az Akadémiának és a 
Kisfaludy Társaságnak élt, amelyet a 
forradalom után ő szervezett újjá. 
1861-től ismét komolyan részt vett a 
politikai életben. Pest városa ország-
gyűlési képviselővé választotta, má-
jus 17-én mondta el híres beszédét a 
válaszfelirati vitában, amelyben eu-
rópai álláspontról határozta meg 
teendőinket. Az országgyűlés azon-
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ban sikertelen volt, feloszlott, Eötvös 
pedig újra visszatért az irodalomhoz. 
Mint Pest város országgyűlési képvi-
selő-testületének tagja megjelent a 
közgyűléseken. A provizórium évei 
alatt már az Akadémia elnöki széké-
ből intézte szózatait a nemzethez. 
Még egyszer megszólalt nemzetiségi 
kérdésekben, s mikor kihirdették az 
1865-ös országgyűlést, lapot alapított 
(Politikai Hetilap címmel) a felmerü-
lendő, főképp a kiegyezést érintő 
kérdések megvitatására. A kiegye-
zésben közvetlenül közreműködött. 
Az új minisztériumban ismét a val-
lás- és közoktatási tárcát vállalta el. 
Most már kedvezőbb körülmények 
közt dolgozhatott, meghozta a népis-
kolai közoktatásról szóló törvényt. 
Megindította a közép- és felső isko-
lák reformját is. 
Az 1840-es években már írt a zsidók 
emancipációjáról, s amikor a tör-
vényhozás 1867-ben ismét lehetővé 
vált, az egyik legelső törvény a zsi-
dók egyenjogúsítása volt. Létrehozta 
az izraelita kongresszust, hogy a 
zsidók saját kezükbe vehessék egy-
házi és iskolai ügyeik vezetését. Az 
ortodox egyházat is teljes önkor-
mányzathoz juttatta a szerb és a ro-
mán kongresszussal. Végül a legna-
gyobb horderejű kérdést, a katolikus 
autonómia ügyét is ő mozdította el a 
holtpontról. 
Az 1870. évi költségvetés tárgyalá-
sakor az ellenzék heves támadásokat 
intézett ellene, melynek hatása alatt 
összeroppant. Karlsbadba ment fel-
épülni, ám decemberben ismét súlyo-

san megbetegedett, és Pesten meghalt 
1871. február 2-án. Ercsiben temették 
el, a családi sírboltban. 
 
Róla: Magyar Életrajzi Lexikon 
 
ERDEI BARNA  
(? - ?) 
tanácselnök helyettes 
 
1953. szeptember 9-től, 1954. április 
19-ig. 
 
ERDEI GIZELLA 
(XX. század) 
református tanító 
 
Miskolci lakos. Azary Zoltánt helyet-
tesítette 1941. március 3.-tól 1939. 
június 30-ig. Ekkor kinevezték az 
erdélyi Etéd nevű község tanítójának. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
ERDEI NAGY BÉLA 
(1914 – 1983) 
zenész 
 
Cigány származású férfi. A második 
világháborúban sorkatonaként harcolt 
és fél szemét elvesztette. Magas ter-
metéhez jól illett kedvenc zeneszer-
száma a bőgő. Négy tagú bandával 
járták a település és a környék zenés 
összejöveteleit, táncmulatságait. 
Felesége Zsíros Ilona volt. „Kupa” 
Béla volt a ragadványneve, mert 
vízhordással foglalkozott és viccesen 
szólítgatta kupáját: „Gyere kupa 
menjünk vízért”. A „Kupa” ragad-



 46

ványnév családján is rajta maradt. 
Unokája idősebb Erdei Nagy László. 
Sajópetriben vannak feleségével 
együtt eltemetve. 
 
ERDEI NAGY JÓZSEF 
(1898 – 1917) 
honvéd 
 
1898. március 15-én született Alsó-
zsolcán, apja Erdei Nagy Ferenc, 
anyja Bódi Zsuzsanna. A 34. gyalog-
ezredben szolgált. 1917. szeptember 
20-án esett el a Jan Gabrick körüli 
csatatéren. 

ERDEI NAGY LÁSZLÓ, id. 
(1944 - 2010 
laikus metodista igehirdető 

Már az 50-es években versmondással 
is szolgált egy-egy vasárnapi meto-
dista istentiszteleten. 1972-ben jutott 
komoly döntésre, ettől kezdve meg-
változott az élete és példa értékűen 
élt tovább. A metodista istentisztele-
teket 1974-től kezdve hosszú ideig az 
ő házában tartották. A 80-as években 
elvégezte a gimnáziumot, majd a 90-
es években a biblia iskolát. Kezdet-
ben Sajópetriben, Girincsen, Köröm-
ben és Kiscsécs falvaiban végzett 
szolgálatot. 1991-től 2001-ig volt 
aktív szolgáló, volt olyan időszak, 
hogy naponta tartott bibliaórákat. 
Sztupkai Mihály lelkész teljes jogú 
munkatársának tartotta, az úrvacsorai 
istentiszteletet és a temetéseket is 
vele celebrálta. A továbbiakban be-

tegsége megakadályozta az igehirde-
tés folytatásában. 

 
ERDŐDY ISTVÁN, 
monyorókeréki és monyoszlói gróf 
(1813 – 1896) 
titkos tanácsos, császári és királyi 
kamarás 
 
Bécsben született 1813. szeptember 
27-én. Apja gróf Erdődy György, 
anyja gróf Aspremont-Linden und 
Baindt Mária. Erdődy István valósá-
gos belső titkos tanácsos, császári és 
királyi kamarás volt már 1839-ben. 
Elnyerte a lovászmesteri rangot és az 
Aranygyapjas rend lovagja volt, 
amelynek a világon egyszerre csak 
51 tagja lehet. A rend elsősorban a 
katolikus vallás védelmében tevé-
kenykedik. 1835-ben vette feleségül 
báró Müller-Hörnstein Jusztinát, kitől 
két gyermeke született. Második 
felesége Altmann Rozália volt. A 
XIX. század második felében tulaj-
donában volt a Sajólád melletti 
Gyömrő puszta, ahol 1872-ben egy-
kor gyönyörű, eklektikus stílusban 
vadászkastélyt építtetett. Ma az épü-
let leromlott, lakatlan, elhanyagolt 
állapotban van. Már 1866-ban 
Gyömrővel együtt a később felvirág-
zó Kemely tanyához tartozó földek is 
az ő kezelésében voltak. Tőle bérelte 
aztán Munk Soma, az Alsózsolcán 
megtelepedő Munk család őse, majd 
vásárolta meg ezeket tőle.  
Meghalt Vörösváron 1896. február 
20-án. 
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ERDŐS LÁSZLÓ 
(1915 - ?) 
honvéd 
 
1915. augusztus 19. Felsőzsolcán 
született, anyja neve Juhász Eszter, 
felesége Palocsai Erzsébet. 1939-ben 
drótgyári munkás volt. A második 
világháború alsózsolcai katonai áldo-
zata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉZIK BENJÁMIN 
(1889 - ?) 
csendőr főtörzsőrmester 
 
Tornyospákán született. Alsózsolcán, 
mint törzsőrmester szolgált a csend-
őrőrsön 1920-1925 között. 
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F 
 
 
FÁBRY KÁROLY 
(XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
Alsózsolca 1817-től felsőzsolca 
filiája volt. 1829-1841-ig ő látta el 
Alsózsolca katolikus híveinek gon-
dozását. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
FARKAS GYULA 
(XIX – XX. század) 
római katolikus plébános 
 
A sajóládi anyaegyház plébánosa 
1902-1923 között. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
FARKAS ILONA 
(1929 – 1945) 
 
Farkas János és Gál Zsófia lánya. 
1945. március 19-én este 10 órakor 
érte fejlövés a 16 éves lányt Alsó-
zsolcán. 
 
 
 

FARKAS ISTVÁN 
(1906 – 1944) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1906. április 1-
én, anyja neve Huszár Zsófia, felesé-
ge Mádi Magdolna. 1944 elején vo-
nult be Miskolcra, innen Feledre 
került, ahol felesége és legnagyobb 
gyermeke még meglátogathatta. In-
nentől kezdve megszakadt vele a 
kapcsolat. Bizonyos információk 
szerint hadifogolytáborba került, ahol 
vérhasban hamarosan meghalt. A 
hivatalos adatok halálát ismeretlen 
helyre teszik. Halálának becsült idő-
pontja 1944. szeptember 15. 
 
FARKAS KÁLMÁN 
(1910 – 1943) 
honvéd 
 
1910-ben született Alsózsolcán, há-
rom fiú és három lánytestvére volt. 
Érettségizett, művelt, de család nél-
küli férfi volt. 1942-ben vonult a 
miskolci 19. könnyű hadosztály 13. 
gyalogezrede II. hadosztályának 
kötelékében a Don mellé, ahol János 
nevű bátyjával egy alakulatban szol-
gáltak. Az 1943. január közepén 
történt magyar vonalak összeomlása 
után, maradék egységeikkel menekü-
lésre kényszerültek az orosz tél kö-
zepette. A visszavonulás alatt történő 
harcokban Farkas Kálmán megsebe-
sült és ereje egyre fogyott. Bátyja és 
bajtársai, kérésére, egy falucska há-
zában voltak kénytelenek sorsára 
hagyni az erőtlen férfit. Többet soha 
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nem hallottak róla. Bátyja élete végé-
ig nem tudta kitörölni emlékezetéből 
a tragikus eseményt. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
FAZEKAS BÉLA 
(1909 – 1945) 
honvéd 
 
Fazekas János fia, született Alsózsol-
cán 1909-ben. Egysége: 23. határva-
dász hadosztály. Budán esett fogság-
ba 1945. március 28-án, mint hon-
véd. A Tatárországi Köztársaságban, 
Zelenodolszkban, a 119-es fogolytá-
borban őrizték, ahol 1945. december 
10-én meghalt. Temetésének helye: 
119/4 temető, ahol az 1842 eltemetett 
közül 42 magyar nyugszik. Hamvaik 
fölött a Magyar Honvédelmi Minisz-
térium 1999-ben emlékművet állított. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
FEJÉRVÁRI JÓZSEF 
(XVIII. száza) 
református prédikátor 
 
1781-től 1792-ig volt prédikátor 
Alsózsolcán. Az ő idejében, 1780-
ban tették le az alapjait az újonnan 
épülő református templomnak. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
FEKETE MÁRIA, 

Zsíros Andrásné 
(1907 – 1944) 
 
Néhai Fekete Mihály és néhai Szabó 
Julianna lánya volt. Az orosz meg-
szállás után német – magyar részről 
aknatámadások érték Alsózsolcát. 
1944. november 21-én, férje után 
három nappal a 37 éves asszonyt is 
egy aknarobbanás ölte meg. 
 
FENYŐ EMIL 
(1926 - 1994) 
tanár 
 
1926. március 21-én született Buda-
keszin. Hosszú ideig Boldogkőváral-
ján tanított. Alsózsolcán, családjával 
a régi tanítói lakást kapta meg szol-
gálati lakásul. Az általános iskolában 
1974-től nyugdíjazásáig 1986-ig 
tanított. Hátralévő életét településün-
kön töltötte. 
 
FÉSZKI GYULA  
(1886 - 1952) 
direktóriumi tag 
 
Ongán született 1886. november 8-
án, anyja neve Mészáros Zsuzsanna. 
A Tanácsköztársaság alatt direktóri-
umi tag volt Alsózsolcán. Amikor 
1919. május 4-én a csehek elfoglalták 
Miskolcot, szolgabírói rendelet érke-
zett, hogy adják át a hatalmat a régi 
rendszer vezetőinek. Ezt egy nyilvá-
nos falugyűlés előtt sem volt hajlan-
dó megtenni. Ezért, illetve helyi la-
kosok, karhatalommal történő, foga-
tos szolgálatra való kényszerítése 
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miatt augusztusban bíróság elé állí-
tották.  
 
FILÁTZ LÁSZLÓ Dr.  
(XIX. – XX. század)) 
állatorvos 
 
1920. körül lett helyi állatorvos, miu-
tán feleségül vette Géressy Zsuzsan-
na tanítónőt. Tagja és alapítója volt 
az alsózsolcai első futballcsapatnak. 
1927-ig működött Alsózsolcán, ami-
kor feleségével elköltöztek a faluból. 
 
FILÁTZ LÁSZLÓNÉ, Dr., 
lásd Géressy Zsuzsanna! 
 
FIRITZ JÓZSEF 
(XVIII – XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
1815-1820 között volt a sajóládi 
anyaegyház vezetője. Az alsózsolcai 
leányegyház 1817-től már Felsőzsol-
cához tartozott, innentől kezdve 
Polana István felsőzsolcai plébános 
volt a katolikus hívek pásztora. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
FLECK MALVIN, 
Csötöri Jánosné 
(XIX. – XX. század) 
bába 
 
1905-1918 között szülésznőként 
működött Alsózsolcán. 
 
FODOR BERTALANNÉ, 
lásd Bánrévi Klára! 

 
FODOR ISTVÁN 
(1915 – 1943) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán 1915-ben. 
Orosz fogságba esett, mint honvéd. 
Meghalt 1943. április 1-én. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
FODOR JÁNOS 
(1892 – 1917) 
honvéd 
 
1892-ben született, szülei Fodor Já-
nos és Bánrévi Julianna voltak. A 34. 
gyalogezredben szolgált. Elesett 
1917. december 31-én. 
 
FODOR JÁNOSNÉ  
(XIX. – XX. század) 
gyermekmenhely vezető (óvónő) 
 
Az első név szerint ismert „óvónő” 
Alsózsolcán. Özvegyasszony, a Vay 
család alkalmazottja volt. Eleinte, a 
Vay Béláné által alapított óvodában a 
bárói család alkalmazottai tevékeny-
kedtek. 
1897-től 1902-ig működött. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
 
 
 
FODOR JULIANNA, 
Dr. Kovács Józsefné 
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(1932 - 2008) 
tanítónő 
 
1932-ben született Alsózsolcán. A 
Miskolci Állami Tanítóképzőben 
szerezte diplomáját 1952-ben. 1951-
től 1962-ig a helyi iskolában tanított 
magyar nyelv és irodalom, valamint 
földrajz tantárgyakat is. 
 
FODOR KÁROLY 
(1911 – 1943) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán, 1911. szep-
tember 29-én, anyja neve Hideg Bor-
bála, felesége Palocsai Jolán. A 20. 
könnyű hadosztály huszárszázadánál 
szolgált, mint honvéd. 1943. január 
13-án esett el, akna telitalálat követ-
keztében. Halála után címzetes őrve-
zető. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
FODOR SÁNDOR  
(1903 - 1995) 
TSZ elnök 
 
Alsózsolcán született, apja Fodor 
Károly, édesanyja Hideg Borbála 
volt. Sikeres mezőgazdálkodó, a 
Gazdakör tagja. A két világháború 
között aktív részese a község műve-
lődési munkájának. Több népszín-
műben is szerepelt, melyeket Szabó 
András kántortanító vitt a közönség 
elé. 

1945-1949 között tagja volt az Alsó-
zsolcai Nemzeti Bizottságnak. 1947-
1948 között képviselőtestületi tag 
volt.  
1960-ban őt választották a frissen 
alakult TSZ első elnökévé. A pozíci-
ót 1964/65-ig viselte. Utána elnökhe-
lyettes volt nyugdíjazásáig.  
 
FODOR SÁNDOR 
(? -?) 
munkástanács elnökhelyettes 
 
1956. október 27-én választották a 
munkástanács egyik elnökhelyettes-
évé. A helyettesek közül ő volt a 
legaktívabb. Október 30-án részt vett 
a gépállomás üzemi munkástanácsá-
nak választásán. November 8-án 
részt vett a miskolci járási tanács vb. 
alakuló ülésén, ahol nem ismerte el a 
Kádár kormányt. 
1957 elején még részt vehetett a 
községi tanács vb. ülésein, majd a 
későbbiekben mellőzték a munkásta-
nács tagokat.  
Fodor Sándort július 14-én internál-
ták, majd előzetes letartóztatásba 
helyezték. A bíróság szervezkedés-
ben való részvétel miatt 1 év 2 hóna-
pi börtönbüntetésre ítélte. 
 
FORGÁCS ANDOR 
(? - ?) 
önkéntes tizedes 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
FORGÁCS ETEL, 
Braun Miklósné 
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(1898 – 1944) 
 
1944-ben Auschwitzba hurcolták, 
ahol meghalt. Férje túlélte a deportá-
lást és 1955-ben hunyt el Budapes-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORGÁCS RÓZA, 
Goldstein Hermanné 

(1889 – 1944) 
fűszerüzlet tulajdonos 
 
Férje szatócsüzletét vezette annak 
halála után. 1944-ben Auschwitzba 
deportálták, ahonnan nem tért vissza. 
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G 
 
 
GÁL ANTAL 
(XIX. század - 1881) 
református tanító 
 
Diósgyőrből jött településünkre. 
Hosszú ideig, majd harminc évig 
töltötte be a tanítói állást Alsózsol-
cán, 1852 és 1881 között. A vizitáci-
ók alkalmával folyamatosan elisme-
réssel szóltak róla iskolalátogatói. Itt 
halt meg és a helybeli temetőbe te-
mették el. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
GÁL BALÁZS 
(1896 – 1915) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán 1896-ban. 
Népfelkelő, a 34-es gyalogezred 
honvédje. Elesett Kolonicznál Galí-
ciában 1915. március 17-én. 
 
GÁL JÓZSEF 
(1915 – 1943) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán 1915. decem-
ber 9-én, anyja neve Csorba Zsófia. 

A 23. kassai könnyűhadosztály 51. 
kassai ezredének I. zászlóaljában volt 
honvéd. A Doni összeomlás után, 
1943. május 5-én esett el az oroszor-
szági, Brjanszki területen található 
Navljánál, haslövés következtében. A 
magyar katonai temetőben 
sírjelszáma 7797. volt. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
GALAMB BERTALAN 
(1879 – 1917) 
honvéd 
 
Felesége Balog Angyél. Polgári fog-
lalkozása sártapasztó. A cs. és kir. 
34. gyalogezred népfölkelő gyalogo-
sa volt. 1917. július 3-án esett el az 
északi harctéren.  
 
GÁLYÁSZ LÁSZLÓ 
(XX. század) 
római katolikus plébános 
 
1945-1947 között a sajóládi anya-
egyház plébánosa volt. Majd 1947-
1953-ig Borsodbótán, 1953-1955-ig 
Felsőzsolcán, 1957-1959-ig Mező-
csáton szolgált. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987.; Magyar 
Katolikus Lexikon 
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GELLER KÁROLY 
(1875 - 191?) 
honvéd 
 
Született 1875. január 14-én, anyja 
Dallos Julianna. 1910 előtt Ameriká-
ban volt, mint vasgyári munkás. Fe-
lesége Lúczi Eszter volt. Elesett az 
első világháborúban. 
 
GELLER MIHÁLY  
(1747 – 1811) 
református tanító 
 
1798-tól 1811-ig tanított Alsózsol-
cán. Felesége Demeter Borbála volt. 
1811. július 27-én gutaütés érte, ami-
be belehalt. A helyi temetőbe temet-
ték el. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 
GELLMANN ÁRPÁDNÉ, 
lásd Adler Irén! 
 
GELLMANN JOLÁN, 
Stark Lajosné 
(1893 – 1944) 
 
Alsózsocai születésű. Szülei: 
Gellmann Mór és Kohn Juci. Férjével 
mindkettőjüket Auschwitzba érkezé-
sük után azonnal gázkamrába küld-
ték. 
 
Róla: Csillag Olga 1969. 
 
 
GELLMANN MARISKA 

(1885 – 1944) 
 
Apja Gellmann Mór, anyja Kohn 
Judit. Auschwitzban halt meg erő-
szakos megsemmisítés során. Halála 
becsült időpontja június 15. 
 
GELLMANN MÓRIC 
(1879 – 1915) 
honvéd 
 
Apja Gellmann József, anyja 
Czukermandl Rozália. Felesége 
Fauber Berta. A magyar királyi 10. 
honvéd gyalogezred népfelkelő gya-
logosa volt. 1915. március 15-én 
Galíciában Prezmyslnél esett el 
 
GELLMANN OTTÓ GÁBOR 
(1934 – 1944) 
 
Apja Gellmann Árpád, anyja Adler 
Irén. Deportálásuk után csak apja tért 
haza. 
 
GERGELY LÁSZLÓ 
(1910 – 1943) 
honvéd 
 
1910. november 3-án született Alsó-
zsolcán, anyja neve Jámbor Katalin, 
felesége Plósz Terézia. Második 
gyermeke születésének bejelentése-
kor, a községházán, 1942. május 1-én 
kapta kézhez a sas behívót. A mis-
kolci Rudolf Laktanyába vonult be, 
innen egységével, amely bizonyára a 
13. gyalogezred II. zászlóalja volt, a 
keleti hadszíntérre vonult. Eltűnt a 



 55

scsucsjei és urivi orosz áttörések 
után, 1943. január 19-én.   
 
GERGELY MIKLÓS 
(XIX. század) 
református tanító 
 
1891-1893 között volt településün-
kön tanító. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
GERGELY RÓBERTNÉ, Dr., 
lásd Munk Margit! 
 
GEYMÜLLER KATALIN, báró, 
Vay Miklósné (II) 
(1809 – 1880) 
 
Hollenburgban született 1809. októ-
ber 3-án báró Geymüller Henrik 
bécsi bankár és Schmid Barbara lá-
nyaként. 1828. április 13-án ment 
férjhez Vay Miklóshoz (II). A testi és 
lelki szépségekben gazdag, nagy 
műveltségű nő, amint Magyarország-
ra megérkezett, első kötelességei 
egyikének tekintette, hogy magyar 
nővé legyen. S valóban azzá is lett és 
ötven évnél tovább boldogította férjét 
és családját. Dísze volt a társadalom-
nak s bőkezű pártfogója minden fele-
baráti intézménynek. Több általa 
alapított kisdedóvó hirdette emlékét. 
1878. április 13-án a tisztelők és 
barátok meleg részvétele mellett ülte 
meg férjével aranylakodalmát. 
Öt gyermekük született. 1880. októ-
ber 13-án halt meg Budapesten. Az 

alsózsolcai Vay kriptában helyezték 
örök nyugalomra. 
 
GÉRESY ILONA, 
Kőváry Józsefné 
(XIX. – XX. század) 
református tanító 
 
Sajnos nem tudni mikor született. A 
Máramaros megyei Visk községből 
jött Alsózsolcára 1896-ban, élete 
delén a második tanítói állás betölté-
sére. 1921-ben saját maga kérte 
nyugdíjazását. Ezt követően elköltö-
zött Alsózsolcáról. Miskolcon halt 
meg, sírkövét Borsodi Bindász Dezső 
készítette. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
GÉRESSY ZSUZSANNA, 
Dr. Filátz Lászlóné 
(XIX – XX. század) 
református tanító 
 
Nemes Sándor tanító egyik helyette-
sítője volt 1914-1917 közötti hadi-
fogsága alatt. 1920-ban kénytelen 
volt szülőhelyéről Erdélyből elmene-
külni. Ekkor 1920. október 3-án ne-
vezték ki tanítónak a második tanítói 
állás betöltésére, Alsózsolcára. 1927. 
augusztus 31-én mondott le állásáról. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
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GLOGYÁK BÉLA 
(XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
1853-1859 között volt a sajóládi 
anyaegyház plébánosa. Az ő idejében 
tért vissza Alsózsolca a felsőzsolcai 
anyaegyháztól ismét a sajóládihoz. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
GOLDSTEIN ERZSÉBET  
(1912  – 1944) 
 
Apja Goldstein Hermann, anyja For-
gács Róza. Nem tért vissza a deportá-
lás után. 
 
GOLDSTEIN HENRIK 
(1895 – 1917) 
honvéd 
 
Apja Goldstein Sámuel, anyja Weisz 
Pepi. A miskolci 10. honvéd gyalog-
ezred honvédje volt. Eltűnt az orosz 
harctéren. Halálának becsült időpont-
ja 1917. december 31. 
 
GOLDSTEIN HERMANNÉ, 
lásd Forgács Róza! 
 
GOLDSTEIN KLÁRA 
(1916? – 1944) 
 
Apja Goldstein Hermann, anyja For-
gács Róza. Nem tért vissza a deportá-
lás után. 
 
 
 

GOMBOS GYULA, Dr.  
(XX. század) 
állatorvos 
 
Dr. Lippai Nándort követte Alsózsol-
cán az állatorvosi székben. Körülbe-
lül egy-két hónapot töltött itt. Őt Dr. 
Csöbör Ferenc követte. 
 
GOSZTONYI KÁROLY 
(XVIII – XIX. század) 
 
1810-ben ónodi plébános volt, de 
még ezen az éven Sajóládra ment és 
ott szolgált 1815-ig. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
GOTTFRIED JÓZSEF 
(1891 – 1915) 
zászlós 
 
Született Alsózsolcán, 1891-ben. A 
34. gyalogezred zászlósa volt. Elesett 
1915. március 13-án a „Jabloniki” 
melletti csatában, amikor az oroszok 
a Kárpátokon átkelve Ung, Ugocsa, 
Máramaros és Zemplén megyékbe 
törtek.  Jablonka a Kárpátalján volt. 
Anyja még 1920 előtt síremléket 
állított a falu legszélső háza melletti 
sírja fölé. Az emlékhely 1945-ben 
már nem volt meg. 
 
GOTTFRIED SZERÉN, 
Grósz Izidorné 
(? – 1944) 
 
Alsózsolcai születésű, de Felsőzsol-
cán éltek férjével. Férje 1899-től 
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önállóan, majd ezer bérelt holdon 
gazdálkodott. Deportálása után nem 
tért vissza. 
 
GÓZON LAJOS,  
(1819 – 1874) 
honvéd alezredes 
 
Drávapalkonyán született, vagyonta-
lan nemesi származású családban. 
Jogot végzett és ügyvéd, majd 1845-
től fizetés nélküli jegyző volt a pesti 
királyi ítélőtáblánál. 1848. szeptem-
ber 10-én hadnagy lett a Pest megyei 
önkéntes nemzetőr zászlóaljnál. 
Manswört alatti bátor tettéért, amikor 
a zászlót kiragadva a zászlótartó 
kezéből magával ragadta a tétovázó 
honvédeket, hadnagyi, majd decem-
ber 10-től századosi rangot kapott. 
1849. március 6-tól őrnagya a 66. 
honvéd zászlóaljnak, a Görgey vezet-
te Feldunai hadsereg VII. hadtest-
ében. 1849. július 25-én részt vett a 
zsolcai csatában. Alsózsolca térségé-
ben helyezkedett el zászlóaljával.18 A 
Sajó túloldalán Cseodajef orosz tá-
bornok egy ágyúütege mintegy két 
zászlóaljnyi gyalogos és egy század 
kozák védelme alatt a parti fűzesek-
ben egészen közel jött a folyóhoz. 
Onnan lőtte a magyar tüzérek egyik 
tapasztalatlan tüzérekből álló ütegét. 
A magyar ágyúk és fiatalemberek 
egymás után hullottak. Gózon ezt 
látva, lóháton gázlót keresett, és ezen 
átgázolva kikémlelte az oroszokat. 

                                                 
18 A zászlóalj létszáma rendszerint 400-800 fő, 
parancsnoka az őrnagy. 

Visszatérve a parancs ellenében nem 
mehetett egész zászlóaljával, hanem 
egy századnyi önkéntest választott ki, 
a többieket pedig csatárláncban a 
Sajó bal partján helyezte el. Átkelve 
a gázlón a századdal olyan sortüzet 
és szuronyrohamot intézett az oro-
szok ellen, hogy azok azonnal visz-
szavonultak. Görgey hősiességéért 
alezredessé léptette elő, majd augusz-
tus 10-én 2. osztályú katonai érdem-
renddel tüntette ki. 
A világosi fegyverletétel után két 
évig nem hagyhatta el szülőfaluját, 
megfigyelés alatt, házi őrizetben 
tartották. Élete végéig ügyvédként 
tevékenykedett, a jobbágyfelszabadí-
tást követő földbirtokrendezés ügyei-
vel foglalkozott. A kiegyezés után, 
1867-68-ban a Baranya megyei hon-
védegylet tagja volt. 
Meghalt 1874-ben Siklóson. 
 
Róla: Bona Gábor, 1987.; Jókai Mór, 
1898. 
 
GÖNCZY JENŐ Zoltán 
(1917-2004) 
nevelőotthon igazgató 
 
1917-ben született Tarcalon. 
Tanulmányait a Miskolci Evangéli-
kus Tanítóképzőben 1936-ban fejezte 
be. A Felvidék visszatérése után 
Csécsen 1938-1939 között, majd 
Lónyán 1939-1940 között tanított. 
Beregsomban 1940-től 1944-ig a 
tanítás mellett már az igazgatói állást 
is betöltötte. A háború után Mezőcsá-
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ton 1946-tól 1947-ig tanított, majd 
Ongán 1949-ig iskolaigazgató volt.  
Ezután Szikszón 1949-1950-es évek-
ben Abaúj Megye Tankerületi Fő-
igazgatója volt. Miskolcon 1950-ben 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Tanács Oktatási Osztályának vezető-
je lett 1957-ig.  
Göncön 1957-1967 között tanított, 
egyben a művelődési ház vezetője 
volt. A Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskola magyar-történelem szakát 
1967-ben végezte el.  
Alsózsolcán 1967-től a Nevelőotthon 
igazgatója lett. Kinevezésének az 
első évében feladata az intézmény 
működési feltételeinek biztosítása 
volt. 1968 szeptemberétől a Haller 
kastélyban 60 első-, második osztá-
lyos fiúgyermek lelt otthonra. A 
kislétszámú gyermekotthon – azóta 
felnőtté váló – „visszajáró gyerme-
kei”, a jól irányított igazgatói munká-
ról tanúskodnak.  
1974-ben újabb feladatot kapott a 
Nevelőotthon bővítésére. A 200 fé-
rőhelyes, koedukált ifjúsági otthon, - 
építéssel és a működés beindításával 
járó – igazgatói teendőit ő végezte el.  
1978-ig, nyugalomba vonulásáig, - 
fáradtságot nem ismerve, lelkiismere-
tesen tevékenykedett. 
Nyugdíjazása után Sárospatakra köl-
tözött gyermekeihez és unokáihoz. 
2004. március 17-én hosszú szenve-
dés után hunyt el. A Sárospataki 
Református Temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 
 
 

GÖNCZY SAROLTA, 
Haller Istvánné 
(1915 - ?) 
 
Orchard Fields-ben Angliában szüle-
tett 1915. január 31-én. Apja Dr. 
Gönczy Dénes, anyja diósgyőri Cza-
kó Ella. Hallerkeői Dr. gróf Haller 
István első felesége volt. Házasságot 
kötöttek 1939. július 5-én, Budapes-
ten. Részben az alsózsolcai családi 
birtokon éltek. Csillag Olga könyve 
szerint Munk István feleségének 
felajánlotta, hogy elbújtatja lányát, 
Máriát 1944-ben. Munkné nem hagy-
ta otthon gyermekét, amit később 
nagyon bánt. 
Férjétől egy gyermeke született. A 
háború után az Egyesült Államokba 
emigráltak, ahol férjétől 1950. októ-
ber 13-án elvált. 
 
Róla: Csillag Olga, 1969.; Gudenus. 
 
GÖRGEY ÁRPÁD, görgői és 
toporczi 
(1876 – 1919) 
őrnagy 
 
Nyugalmazott katonatiszt, aki felesé-
gével Alsózsolcán lakott a Pást kör-
nyékén. 1919. május 19-én cseh ka-
tonák szállták meg a települést. Más-
nap, május 20-án vöröskatonák ér-
keztek Sajólád irányából és általános 
harc és lövöldözés közepette szorítot-
ták ki a cseheket a faluból. Egy 24 
éves helyi lakosnak karabélyt nyom-
tak a kezébe, húsz darab tölténnyel, 
hogy álljon közéjük. A fiatalember-
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nek azonban más jutott eszébe. Az a 
hír járta, hogy a cseheket Görgey 
Árpád hívta a faluba, ezért sógorának 
is fegyvert kerített, és együtt indultak 
a Görgey portára. Útközben csatla-
kozott hozzájuk egy diósgyőri vörös-
katona is. A Görgey-féle házban 
azonban csak a katonatiszt idős any-
ját találták, akit feltűzött szuronnyal 
fenyegettek, hogy adja elő a fiát. 
Közben körbejártak a házban, ciga-
rettát és ezüst cigarettatárcát „zabrál-
tak”, italt követeltek és kaptak. A 
kertben is szétnézve vették észre a 
menekülő őrnagyot és feleségét. 
Sietve utánuk mentek, és mindhár-
man mintegy négy-öt lövést tettek 
irányukba. Ennek ellenére nem sike-
rült őket megsebesíteni. A szeren-
csétlenek a vasút irányában menekül-
tek, és az útközben található kubik-
gödörben bújtak meg. Az üldözők 
nem adták fel, hanem utolérve őket, 
agyonlőtték az életükért könyörgő 
házaspárt.  
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára; Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár  
 
GÖRGEY ÁRPÁDNÉ, 
lásd Korpalics Viktória! 
 
GÖRGEY ARTÚR, görgői és 
toporczi 
(1818 – 1916) 
tábornok, az 1848-1849-es szabad-
ságharc alatt a magyar seregek 
fővezére, hadügyminiszter 
 

Toporcon született 1818. január 30-
án. Elszegényedett középnemesi 
családból származott. 1832-ben a 
tullni utászkari iskolában kezdte 
katonai tanulmányait. 1837-ben had-
nagy a magyar nemesi testőrségnél, 
1842-ben főhadnagy a Nádor-
huszároknál. 1845 nyarán leszerelt és 
a prágai egyetemen vegyészetet ta-
nult. Ő fedezte fel a laurilsavat. Az 
1848. márciusi események után fel-
ajánlotta szolgálatait a kormánynak. 
1848. június 13-án századossá, majd 
őrnaggyá nevezték ki az 5. honvéd-
zászlóaljhoz. 1848 szeptemberében 
elfogatta és a rögtönítélő haditör-
vényszék ítélete alapján felakasztatta 
Zichy Ödön grófot, Jelačić kémjét. 
Része volt az ozorai győzelemben. 
Határozott magatartása miatt az Or-
szágos Honvédelmi Bizottmány Kos-
suth javaslatára tábornokká léptette 
elő és november elején a Feldunai 
honvédsereg vezérévé nevezte ki. 
1848 őszén és telén kitűnt kiemelke-
dő katonai képességeivel, a gyors 
manőverezésre, a tüzérség koncent-
rált felhasználására való készségével, 
rendkívüli személyes bátorságával és 
hidegvérével. Kossuth határozott 
követelése ellenére sem bocsátkozott 
nyílt ütközetbe, majd Pest kiürítése 
után az 1849. januári váci nyilatko-
zatban kinyilvánította megegyezési 
készségét az 1848-as alapon és elha-
tárolta magát a Honvédelmi Bizott-
mánytól. Téli hadjáratával – amely-
nek kiemelkedő eseménye volt a 
branyiszkói ütközet – kivonta seregét 
a forradalmi kormány hatásköréből, 
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tavasszal azonban a bányavárosokon 
át csatlakozott a felső-tiszai sereghez. 
A kápolnai vereség után a tiszafüredi 
haditanácson maga mellé állítva a 
katonai vezetők többségét, közreját-
szott Dembinszky lemondatásában; a 
tavaszi hadjárat jelentős sikerére 
támaszkodva a békepárttal szövet-
ségben nyíltan Kossuth és a radikáli-
sok ellen fordult. 1849. május 7-től 
július 14-ig hadügyminiszter. 1849. 
május 27-én kinevezték altábornagy-
gyá. Egyúttal megkapta a Magyar 
Katonai Érdemrend I. osztályát is 
(ezt rajta kívül csak Bemnek adták 
meg), de egyik jutalmat sem fogadta 
el. 
Komárom alatt július 2-án az ácsi 
csatában sebet kapott. Utóbb nagy 
kerülővel a Tisza–Maros-szögletbe 
vonult, de közben tárgyalásokat foly-
tatott, a kormány tudomásával, a cári 
hadvezetéssel. A temesvári vereség 
után lemondatta Kossuthot és a kor-
mányt, majd a teljhatalom birtokában 
Világosnál, augusztus 13-án feltétel 
nélkül letette a fegyvert a cári csapa-
tok előtt. Az ezután bekövetkezett 
súlyos megtorlás, a sorozatos kivég-
zések idején kegyelmet kapott. Kla-
genfurtba internálták, ahonnan 1867-
ben hazatért és Visegrádon élt 1916. 
május 21-én bekövetkezett haláláig. 
Negatív megítélése egyre inkább 
pozitív irányba fordult. 
Alsózsolcán két napig tartotta főhadi-
szállását, a Sajó menti ütközet idején, 
1849. július 25-én és 26-án. A tiszti-
kar a Vay „nagykastélyban” foglalt 
szállást. 

Saját szavaival: „Nem volt énbennem 
semmi katonai zseni. Az csak mese, 
magyar legenda, mint annyi más. 
Rendet tartottam a katonáim között, 
ez az egész, és a fickók derekasan 
viselték magukat néhányszor. A töb-
bi lárifári.” 
Rüdigernek írt leveléből: „Elég volna 
talán, ha mint áldozat, egyedül én 
hullanék el!” 
 
Róla: Görgey Arthur, 1911.; Magyar 
életrajzi lexikon 
 
GREGA GÁBOR 
(1917 – 1944) 
honvéd 
 
1917-ben született Alsózsolcán. A 3. 
gyalogezred II. honvéd hadosztályá-
nak alakulatában szolgált. Elesett a 
Varsó keleti előterében lévő Zabki 
településnél 1944. szeptember 12-én. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
GRÓSZ IZIDORNÉ 
lásd Gottfried Szerén! 
 
GROSZMANN DEZSŐ 
(1890 – 1944) 
kereskedő, könyvelő 
 
Apja Groszmann Sámuel, anyja Gott-
fried Zsanét, Keszthelyen született. 
Felesége Róth Rózsi volt, akivel 
1920-ban kötöttek házasságot. Az 
Alsó- és Felsőzsolca közötti, állo-
másépülettel szembenálló csárda volt 
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a tulajdonuk. Ismeretlen helyen 
hunyt el deportálása után. Halálának 
becsült időpontja 1944. július 15. 
 
GROSZMANN DEZSŐNÉ,  
lásd Róth Rózsi! 
 
GROSZMANN ILONA 
(1900 – 1944) 
 
1900. január 15-én született, apja 
Groszmann Sámuel, anyja Gottfried 
Zsanét. Deportálása után ismeretlen 
helyen halt meg. Halálának becsült 
időpontja július 15.  
 
GROSZMANN JÓZSEF 
(1907 - ?) 
nemzeti bizottsági elnök 
 
Apja Groszmann Sámuel, anyja Gott-
fried Zsanét. 1944-ben családjával 
együtt deportálták, de túlélte a holo-
kausztot. A kezdetektől az Alsózsol-
cai Nemzeti Bizottság tagja volt. 
1948. szeptember 26-án választották 
elnöknek, Orosz Károly lemondása 
után. A nemzeti bizottságok feloszla-
tásáig töltötte be posztját. 1947-1949 
között képviselőtestületi tag volt. 
 
GROSZMANN KATÓ 
(1928 – 1944) 
 
Apja Groszmann Dezső, anyja Róth 
Rózsi. A fiatal lányt családjával 
együtt Auschwitzba deportálták, ahol 
elveszítette szüleit és öccsét. Majd 
Csillag Olgához hasonló hányattatá-
sokon ment keresztül 1944 decembe-

réig. Grodnóban erőtlensége miatt 
egyszerűen belelőtték egy tömegsír-
ba. 
 
Róla: Csillag Olga 1969. 
 
GROSZMANN LÁSZLÓ 
(1935 – 1944) 
 
Apja Groszmann Dezső. Gyermek 
volt még amikor deportálták. 
Auschwitza érkezése után nem sok-
kal meghalt. 
 
Róla: Csillag Olga 1969. 
 
GROSZMANN MARGIT, 
Moskovitz Pálné 
(1896 – 1944) 
 
Apja Groszmann Sámuel, anyja Gott-
fried Zsanét. 1896. szeptember 2-án 
született. Házasságot 1920-ban kö-
tött. Férje villanyszerelő és bádogos 
szakmában dolgozott, kivel Alsó-
zsolcán, majd az 1940-es években 
Egerben laktak. Deportálása után 
ismeretlen helyen halt meg. Halálá-
nak becsült ideje július 15. 
 
GROSZMANN SÁMUEL 
(1898 - ?) 
uradalmi gazdatiszt, ispán 
 
A Munk birtokon, Kemelyben volt 
ispán. 
 
 
 
GROSZMANN SÁRI 
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(1931 – 1944) 
 
Apja Groszmann Dezső, anyja Róth 
Rózsi. A fiatal lányt családjával 
együtt Auschwitzba deportálták, ahol 
elveszítette szüleit és öccsét. Majd 
Csillag Olgához hasonló hányattatá-
sokon ment keresztül 1944 decembe-
réig. Ekkor a Grodnóból induló eről-
tetett menet során, amit nem bírt 
sokáig, agyonlőtték. 
 
Róla: Csillag Olga 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUBCSI ERZSÉBET,  

Kövesdi Béláné 
(1934 - 1998) 
tanító 
 
1934. augusztus 16-án született 
Nyírkarászon. A Kisvárdai Állami 
Tanítóképzőt 1954. július 5-én vé-
gezte el, de már egy évvel korábban 
munkába állt Alsózsolcán. 1991. 
október 11-én vonult nyugdíjba és 
haláláig Alsózsolcán lakott. 
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GY 
 
 
GYENGE MIHÁLY 
(1882 – 1944) 
kéményseprő mester 
 
Békésben született 1882-ben Gyenge 
Mihály és Suta Eszter fiaként. Iskolá-
it szülőhelyén végezte, majd a ké-
ményseprőipart tanulta ki. Szentesen, 
Győrött majd 22 évig Szászvároson 
működött. Ott születtek gyermekei is. 
Az I. világháború alatt a szerb, orosz 
és olasz fronton harcolt és meg is 
sebesült. Kitüntették a bronz vitézsé-
gi éremmel, a Károly csapatkereszt-
tel, sebesülési- és harctéri emlékér-
meket kapott. A trianoni béke utánel 
kellett hagynia otthonát. 1930-ban 
került Alsózsolcára, ahol kéménysep-
rő kerületéhez 13 község tartozott. 
Az Alsózsolcai Iparos és Polgári 
Kört, mely 1931-ben alakult, ő szer-
vezte meg. A kör célja a hasonló 
gondolkodású és mentalitású embe-
rek összefogása volt. Előadásokat, 
bálokat rendeztek, jótékonysági 
adományokat gyűjtöttek. Az Iparos 
Kör egy szép zászlót is csináltatott, 
amely a mai napig fennmaradt.  
Rendszeresen tartottak színjátszóköri 
előadásokat, amelyeket a „Rózsa-

kocsmában” tartottak. (Ma  a Bajcsy-
Zs. utca 2. sz.) 1939-ben a tűzoltó és 
légvédelmi testület osztagparancsno-
ka és képviselő testületi tag is volt. 
Neje Balogh Eszter, kitől két gyer-
meke született. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
 
GYÖNGYÖSI BALÁZS 
(1912 – 1944) 
honvéd 
 
1912. október 14-én született Alsó-
zsolcán, anyja neve Lutherán Erzsé-
bet. A 13. ezred II. számú tábori 
pótzászlóalj honvédje volt. Elhunyt 
1944. szeptember 24-én, aknaroncso-
lás következtében a tordai csatában a 
Szindi tetőn. Temettetett ugyanott a 
760. magassági ponton. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
GYÖNGYÖSI GERGELY  
(? - 1791) 
református tanító 
 
Ongáról került Alsózsolcára 1787-
ben. 1791-ig tanított itt, amikor janu-
ár 19-én puskával véletlenül keresz-
tül lőtte a térdét. A zsolcai temetőben 
nyugszik. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 
 
GYULAFFY BORBÁLA, rátothi, 
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Vay Ábrahámné (II) 
(? – 1743) 
 

Rátothi Gyulaffy György és kölcsei 
Kende Éva leánya. Vay Ábrahám (II) 
első felesége. Két felnőtt gyermekük 
maradt: István és Dániel. 1743. no-
vember 17-én halt meg Olaszliszkán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekkor a kripta még nem állt, tetemét 
a korábbi temetkezési szokásoknak 

megfelelően Alsózsolca romos kö-
zépkori templomában helyezték örök 
nyugalomra, akárcsak korábban el-
hunyt gyermekeit, Józsefet és Feren-
cet. Fiai mégis a Vay kripta felső 
szintjén állítottak neki emléktáblát 
1806-ban. 
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H 
 
 
HALLER ELEMÉR, hallerke ői 
gróf 
(1909 – 1922) 
 
1909. december 6-án született Mis-
kolcon Haller József és Harangi Ilona 
gyermekeként. Bizonyára többször 
megfordult Alsózsolcán a családi 
birtokon. Miskolcon a református 
főgimnáziumban tanult. 
Meghalt Miskolcon 1922. április 11-
én, a Deszka temetőbe temettetett. 
 
HALLER ILONA Sarolta, 
hallerkeői gróf 
(1940 - ?) 
 
1940. augusztus 4-én született Buda-
pesten, Haller István és Gönczy Sa-
rolta gyermekeként. A második vi-
lágháború végéig részben az 
alsózsolcai kastélyukban éltek. A 
háború után szüleivel az Egyesült 
Államokba emigrált. 1961. július 14-
én férjhez ment Ganrts Robert Mon-
te-hoz, az amerikai hadsereg katona-
tisztjéhez. Elvált 1966-ban. 
 
 

HALLER ISTVÁN Menyhért, 
hallerkeői Dr. gróf  
(1905 - ?) 
gyámhatósági bíró, a clevelandi 
Recreation City and 
Radiodirectory igazgatója 
 
1905. december 25-én született Mis-
kolcon hallerkeői gróf Haller József 
és Harangi Ilona fiaként. Középisko-
láit Miskolcon végezte, a jogi diplo-
mát Budapesten szerezte meg. 1928-
tól állt a megye szolgálatában, ahol 
1939-ben árvaszéki ülnök volt. Örö-
kös főrendiházi választó, a reformá-
tus egyház főjegyzője, képviselőtes-
tületi és vármegyei törvényhatósági 
bizottsági tag. A Tisza István Kör, a 
Lévay József Kör és a Miskolci 
Nemzeti Kaszinó alelnöke. 
Az Alsózsolcán 1936-ban alakult 
Mezőgazdák Körének díszelnöke, a 
Polgári Lövészegyesületnek 1935-től 
fővédnöke volt. 
Első feleségével, Gönczy Saroltával 
Budapesten kötött házasságot 1939. 
július 5-én. Részben az alsózsolcai 
családi birtokon éltek, ahol a 800 
holdas birtokon belterjes gazdálko-
dást folytattak.  
Egy gyermekük született. A II. világ-
háború után az Egyesült Államokba 
emigráltak, ahol 1950. október 13-án 
elváltak. Második feleségével, Bisits 
Erzsébettel 1952. június 28-án kötött 
házasságot Clevelandban. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
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HALLER ISTVÁNNÉ, 
lásd Gönczy Sarolta! 
 
HALLER JÁNOS, hallerke ői gróf 
(1852 – 1928) 
Maros-Torda, Udvarhely és Há-
romszék vármegyék és Marosvá-
sárhely főispánja 
 
1852. július 5-én született Erzsébet-
városban, apja hallerkeői gróf Haller 
József, anyja timafalvi Kis Anna. 
Házasságot kötött Alsózsolcán 1875. 
december 5-én vajai báró Vay Anná-
val. Házasságukból hat gyermek 
született. Felesége révén örökölte 
családja a legrégebbi Vay kastélyt és 
hozzá tartozó birtokot. 
Meghalt 1928. január 17-én, temette-
tett Olthévízen. 
 
HALLER JÁNOSNÉ, 
lásd Vay Anna! 
 
HALLER JÓZSEF, hallerke ői Dr. 
gróf 
(1876 – 1935) 
miskolci járási főszolgabíró, bor-
sodi főtáblabíró, a főrendiház örö-
kös tagja, a református egyházke-
rület és az Alsó-Borsodi reformá-
tus egyházmegye tanácsbírája 
 
Hallerkeői gróf Haller János és Vajai 
báró Vay Anna fia, 1876. szeptember 
4-én született Székelykeresztúron, 
Erdélyben. Felesége egy miskolci 
virilista lánya Harangi Ilona, kivel 
1905. március 22-én kötött házassá-
got Budapesten. Miskolcon és az 

alsózsolcai birtokon éltek. Két gyer-
mekük Miskolcon született. 
Pályafutását a XIX. század utolsó 
éveiben kezdte Borsod vármegyében. 
Először a miskolci járás 
főszolgabírájának választották meg. 
Itt egy évtizeden keresztül szolgált, 
majd politikai pályára lépett. A 
szirmabesenyői körzetet képviselte 
az országgyűlésben A tanácsköztár-
saság bukása és a trianoni békediktá-
tum után a megyei és a városi mene-
kültügyi hivatal élén állt. Feladata az 
elüldözött, szülőföldjükről kitelepül-
ni kényszerülő magyarok befogadása, 
elhelyezése volt. A felsőházi örökös 
tagság mellett Borsod megye képvi-
selőtestülete is örökös tagjává válasz-
totta. Évtizedeken keresztül kötődött 
a Tiszáninneni Egyházkerülethez és 
az Alsóborsodi Egyházmegyéhez. 
Miskolcon a református egyház fő-
gondnoki teendőit is ellátta. Elnöke 
volt a miskolci Kálvin Szövetségnek, 
alapítója a Tisza István Körnek, alel-
nöke a Borsod-Gömör vármegyei 
Gazdasági Egyesületnek és a Miskol-
ci Hitelbank igazgatóságának. 1931-
ben Vay Elemér halála után a zsolcai 
800 holdas Vay birtok egy része reá 
szállt, másik része Vay Mariskára. 
Miskolcon a „Haller ház” a Rákóczi 
út 9. szám alatt állt. 
Meghalt Alsózsolcán 1935. október 
12-én, sírja a miskolci Deszka teme-
tőben van. 
Kitüntetései: Ferenc József rend hadi 
ékítménnyel díszített lovag és tiszti 
keresztje. A magyar vöröskereszt I. 
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osztályú hadi ékítményes érdemke-
resztje.  
 
Róla: Balogh Judit – Dobrossy István 
szerk.: Fából és deszkából, Miskolc 
1999. 
 
HALLER JÓZSEFNÉ, 
lásd Harangi Ilona! 
 
HALMOS GYÖRGY 
(1920 – 1943) 
munkaszolgálatos honvéd 
 
1920. január 31-én született. Anyja 
neve Grósz Erzsébet. Mint munka-
szolgálatos tűnt el a scsucsjei és urivi 
áttörés után, 1943. januárjában a 
keleti hadműveleti területen. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
HÁMOS ALADÁR, pelsüci 
(1852 - 1916) 
földbirtokos 
 
1852. október 8-án született, Pelsőczi 
Hámos József és márkus- és 
batizfalvi Máriássy Malvin fia. 
Gömör megyei birtokos.  
A század végén Dusán volt nagyobb 
birtokteste. 1877. február 26-án vette 
feleségül Vay Mariskát, minek révén 
leszármazottai örökölték az 
alsózsolcai Vay kastélyt, és a birto-
kok egy részét. 
Dédunokája Szalay Attila szerint 
mindent megtett, hogy saját és fele-
sége vagyonát mind elfogyassza. 

Fényűző életmódja miatt a „dusai 
nábob” nevet adták neki. 
Meghalt mielőtt felesége megörököl-
te volna a zsolcai birtokokat. 
Meghalt 1916. július 16-án Rima-
szombaton.  
A család címere: Négyelt pajzsnak 1. 
és 4. vörös mezejében fehér szikla 
előtt térdelő fehér ruhás, vörös nad-
rágos, fekete föveges bányász, fel-
emelt jobbjában kalapácsot, baljában 
vésőt tart. A 2. és 3. kék mezőben, 
zöld alapon öt fenyőfa, jobbról arany 
nap, balról ezüst holdsarló által kí-
sérve. Sisakdísze: darumadár fel-
emelt jobbjában kövecset tart. Taka-
rók: vörös – ezüst, kék – arany. 
 
Róla: Forgon Mihály, 1909.; Szalay 
Attila, 2003. 
 
HÁMOS ALADÁRNÉ, 
lásd Vay Mária! 
 
HÁMOS LILLA, pelsüci, 
Brinzey Arthúrné 
(1880 – 1967) 
 
Pelsőci Hámos Aladár és vajay Vay 
Mariska lánya. Feltehetően Dusa 
községben született Gömör megyé-
ben.  
Brinzey Arthúrhoz ment feleségül 
1903-ban. Vay Béla halála után, 
1931-ben örökölték meg a zsolcai 
Vay birtok töredékét, de ezt sem 
közvetlenül ők, hanem Hámos Lilla 
anyja Vay Mariska örökölte, aki 
haláláig, 1936-ig rendelkezett a kas-
tély és a birtok felett. 
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Lilla és férje csak ezután lettek tulaj-
donosok Alsózsolcán. 
Férje csak 1904-ben kapott nemessé-
get és címert. Lánya Brinzey Katalin 
1903. december 22-én született Sze-
geden. 
Meghalt 1967-ben. A zsolcai Vay 
kriptában nyugszik. 
 
HAMZÓK ÁGNES, 
Barna Lajosné. 
(XX. század) 
laikus metodista igehirdető 

Kistokajban született cigány család-
ban. Alsózsolcára jött férjhez, ahol 
„Hankó” néni19 ragadványnéven 
szólították. Gyakran hazajárt Kisto-
kajba dolgozgatni, ahol a munkája 
révén kapcsolatba lépett a metodista 
gyülekezettel is. Így ismerkedett meg 
Kistokaj metodista lelkészével id. 
Szuhánszki Jánossal, akit megkért, 
hogy a Jézusról szóló szép történetet 
mondja el az alsózsolcai cigányok 
között is. A lelkész a kérésnek eleget 
tett, így indult el az alsózsolcai ci-
gánytanyában 1952. szeptember 19-
én a metodista vallásgyakorlat. Az 
istentiszteletek kezdetben Hankó 
néni házában, a tanya elején, egy 
néhány négyzetméteres épületben 
voltak megtartva hetente egyszeri 
alkalommal. A ház falára függesztett 
képeken mutatta be Szuhánszki János 

                                                 
19 A Hankó ismert alsózsolcai cigány vezetéknév 
volt. Bizonyára a Hamzókhoz való hasonlatossá-
ga miatt kapta ezt a nevet. 

és Wladár Antónia Jézus szenvedés-
történetét és a húsvéti ünnep örömeit.  

 
HANKÓ GYULA 
(1878 – 191?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
HANKÓ ORGON JÓZSEF 
(1883 – 1914) 
honvéd 
 
1883-ban született, anyja Hankó 
Orgon Mária. A 10. magyar honvéd 
gyalogezredben szolgált. 1914. au-
gusztus 31-én esett el Oroszország-
ban, a Tarnavoska melletti harctéren. 
 
HARANGI ILONA,  
Haller Józsefné 
(1877 – 1935) 
 
Született 1877. május 1-én Harangi 
(Leitner) Menyhért és Rainer Karoli-
na leányaként Mezőkövesden. Apja 
miskolci virilista volt. 1905. március 
22-én, miután kikeresztelkedett, fele-
ségül ment Haller Józsefhez, kinek 
két gyermeket szült. Házasságuk után 
Miskolcon és az alsózsolcai kastély-
ban éltek.  
Az első világháború kitörésétől an-
nak befejezéséig a katonai kórházak-
ban és segélyhelyeken dolgozott. 
Számos jótékonysági egyesületben, 
így a Filléregyletben, a Stefánia Szö-
vetségben, a Kálvin Szövetségben és 
a Borsodmegyei Nőegyletben is dol-
gozott.  
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Meghalt Alsózsolcán 1935. október 
8-án. Férjével és Elemér fiával egy 
sírban a Deszka temetőben nyugsza-
nak. 
 
HARKAI JEN ŐNÉ, lásd 
Mondovits Katalin! 
 
HEGYALJAI GYULA 
(Hlavács) 
(1912 – 1973) 
tűzoltóparancsnok, kerékgyártó 
 
Édesapja kerékgyártó volt a Munk 
uradalomban a Kemely tanyán. Ő 
szintén ezt a mesterséget tanulta ki. 
20 éves kora körül önkéntes tűzoltó 
lett. A tűzoltóságot 40 éven keresztül 
folytatta, ebből 30 éven át ő volt a 
helyi tűzoltóparancsnok. Felesége 
Orosz Piroska. Nevét már 1945 janu-
ár előtt Hlavácsról Hegyaljaira vál-
toztatta. 
 
HERBÁLY GABRIELLA 
Murányi Gusztávné 
(1923 – 2010) 
tanító 
 
Egerben született, édesapja vállalko-
zó asztalosmester volt, aki az Angol-
kisasszonyok intézetébe íratta. Ide 
járt az elemitől a polgárin keresztül a 
tanítóképzőig. A tanítói képesítőt 
1942-ben szerezte meg. Még ezen a 
nyáron Apc községbe ment 
idénynapközi vezetőnek. Édesapja 
eközben a Don mellett harcolt. 
1942 őszén pályázat útján elnyerte 
első állását, ahol nyugdíjazásáig 

szolgált, az alsózsolcai római katoli-
kus egyház két tanerős iskolájában. 
Eskütétele után kollégáját, Kajzer 
Károlyt behívták katonának, így 
egyedül maradt a hat osztályos isko-
lában 120 gyerekkel. A fiatal tanító-
nő alig győzte a munkát: egész napos 
tanítás, vasárnap kántorkodás, lány-
egylet vezetés, színdarabok betanítá-
sa volt a feladata. 
1944 őszén ismerkedett össze későb-
bi férjével, aki légvédelmi ütegpa-
rancsnok volt Alsózsolcán. (Az 
ágyúk a még el nem készült vasúti 
felüljáró töltéseire voltak felállítva.) 
A nyilas hatalomátvétel után haza-
ment Egerbe, ahonnan csak 1946-ban 
tért vissza állásába. Ebben az évben 
ment férjhez, az amerikai hadifog-
ságból visszatért Murányi Gusztáv-
hoz. 
1964-ig tanított ténylegesen az isko-
lában, majd 1981-ig napközis neve-
lőként dolgozott, ekkor nyugdíjazták. 
20 évig volt iskolai szakszervezeti 
titkár. Ezután szerződéses munkavi-
szonyban dolgozott a miskolci 1. 
számú kisegítő iskolában, mint nap-
közis nevelő, majd Ónodban, ahol a 
kisegítő iskola 1-4 osztatlan osztályát 
vezette két évig. Utána újra Alsó-
zsolcán dolgozott, ahol a kisegítő, 
majd a korrekciós osztályokat vezet-
te. 
1991. november végén, úgy érezve, 
hogy megtette amit az életpálya ki-
szabott rá, elbúcsúzott a katedrától. 
Hosszú, csendes tényleges nyugdíjas 
évek után 2010-ben távozott az élők 
sorából. 
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HERMAN JÁNOS 
(1913 - ?) 
csendőr törzsőrmester 
 
Ricsén született. 1939-től 1944-ig 
teljesített Alsózsolcán szolgálatot. A 
hadifogságból 1948. júliusban tért 
haza. 
 
HERNÁDI LAJOS  
(? - ?) 
segédjegyző 
 
A két világháború között Alsózsolca 
egyik segédjegyzője és anyakönyv-
vezető helyettese volt. A sportot, 
különösen a labdarúgást szívügyének 
tekintette, a sportegyesületet támo-
gatta. Az egyik fotón Alsózsolca 
csapata mellett, síppal a kezében, 
mint játékvezető látható. Nem tudjuk 
mikor és hová távozott. 
 
HERNÁDI LÁSZLÓNÉ,  
lásd Palánkai Klára! 
 
HORNER MÁRIA,  
Munk Istvánné 
(1894 -1944) 
 
Horner Sámuel és Lichtig Malvin 
lánya. Dr. Munk István felesége volt, 
kinek két gyermeket szült. Életének 
nagy részét házassága után az 
alsózsolcai Munk kastélyban töltötte. 
Református volt, de a család zsidó 
származása miatt 1944 májusában 
Miskolcra, a téglagyárba hurcolták, 
majd Birkenauba. A család hányatta-
tásairól Csillag Olga írt. Nem az 

eredeti nevüket használta könyvében, 
mert Munk János, Horner Mária fia 
hazatért. Férje, erős cukorbaja és a 
bántalmazások miatt már Birkenauba 
érkezésekor nem tudott leszállni a 
vagonból, amiben ide szállították 
őket. A nácik a helyszínen végeztek 
vele.  Munkné, lányával és több 
alsózsolcai, környékbeli nővel né-
hány hét múlva Auschwitzba kerül-
tek. Innen Stutthofba (Stutovo) az 
Északi tenger közelébe két hétre. 
Majd Botten nevű településre. Az 
egykor derék asszony lefogyva, lelki-
leg és testileg megtörve, itt halt meg 
a Stutthofba való visszaszállítása 
napján. Csillag Olga elbeszélése 
szerint ez 1944 novemberében, a 
hivatalos holttányilvánítás szerint 
1944. október 15-én történt. 
 
Róla: Csillag Olga, 1969. 
 
HORVÁTH GÁBOR,  
(1780 - 1851) 
református prédikátor 
 
Ároktőről került Alsózsolcára prédi-
kátornak. Ápolva elődei hagyomá-
nyait, a konzisztórium határozatait, a 
fontos eseményeket gondosan papírra 
vetette. 1810-tól egészen 1851-ben 
bekövetkezett haláláig szolgálta pré-
dikátorként az alsózsolcai gyülekeze-
tet. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
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HORVÁTH LAJOS,  
(1824 – 1911) 
politikus, főrendiházi tag 
 
Alsózsolcán született 1824-ben. Alsó 
iskoláit helyben, középiskolai és jogi 
tanulmányait Miskolcon, Debrecen-
ben és Pozsonyban végezte. Az 
1843-44-es országgyűlésen jurátus-
ként vett részt. 1845-től a Helytartó-
tanács gyakornoka, 1847-től fogal-
mazó, majd István főherceg mellett 
tollvivő. 1848-tól a magyar Belügy-
minisztériumban titkárként dolgozott, 
majd Szemere miniszterelnök titkára 
lett.  A kormánnyal együtt Debrecen-
be költözött, Lévay Józseffel ott 
szerkesztette a hivatalos közlöny 
utolsó két számát. 1849-ben tagja 
volt annak a kis csapatnak, amely a 
koronát kalandos körülmények kö-
zött Aradra vitte, majd Orsován elrej-
tette. A szabadságharcot követően a 
megtorló intézkedések őt nem érin-
tették. 1850-ben ügyvédi irodát nyi-
tott Miskolcon. A politikai életbe 
viszont csak 1865-ben kapcsolódott 
be ismét. Országgyűlési képviselő a 
Deák pártban a szabadelvűek között, 
és egy ideig a képviselőház jegyzője 
is volt. Ekkor került barátságba 
Arany Jánossal, melyről több levél 
tanúskodik. Ő szövegezte a nemzeti-
ségek egyenjogúságáról szóló 
1868/44. tc.-t, a köztörvényhatóság-
okról szóló 1870/40. tc.-t, a közsé-
gekről szóló 1871/18. tc-t és azok 
indoklásait. A boszniai politika miatt 
kilépett a Szabadelvű Pártból és a 
Nemzeti Párthoz csatlakozott. 1896-

ban visszavonult a nagypolitikától, 
de Miskolc közügyeit élete végéig 
szolgálta. Sok érdeme volt abban, 
hogy Miskolc 1909-ben elnyerhette 
az önálló törvényhatósági jogú város 
címét. A Miskolci Nemzeti Színház 
Rt., a Miskolci Takarékpénztár és az 
Önkéntes Tűzoltó Egylet elnöke volt. 
1898. április 12-én Ferenc József a 
főrendiház tagjává nevezte ki. 1910-
ben Lévay Józseffel választották 
Miskolc díszpolgárává. Család nélkü-
li lévén, hatalmas vagyonát Miskolc 
város intézményeire, a múzeumra, 
iskolákra, a református egyházra, 
városrendezésre, közművelődési 
célokra hagyta. Elhunyt 1911. febru-
ár 28-án. Sírja az Avasi református 
temetőben található. 
 
Róla: Miskolci életrajzi lexikon; 
Dobrossy István, 1996. 
 
HORVÁTH SÁNDOR 
(1926 – 1945) 
 
Horváth Sándor és Rontó Julianna fia 
volt. A 19 éves fiatalembert 1945. 
augusztus 25-én érte baleset, minek 
következtében meghalt. Alsózsolca 
község területén érte haslövés. 
 
 
 
 
 
HORVÁTH ZSÓFIA,  
Oláh Bertalanné  
(1895 - 1963) 
óvónő 
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Budapesten kapott csecsemőgondo-
zói képesítést, a Park Szanatórium-
ban. A Győr megyei Tét községből 
jött Alsózsolcára 1919-1920 körül. 
1920-ban már itt kötött házasságot 
Oláh Bertalan cipészmesterrel. Téten 
a Bay család nevelőnője volt, akikkel 
több alkalommal utazott 
Klágenfurtba és a Wörthi-tó mellé. 
Alsózsolcán Román Ernő lelkész és a 
presbitérium 1921-ben óvónőnek 
alkalmazták a református templom-
mal szemben álló óvodában. Ő volt 
az első, akinek az „óvó néni” meg-
szólítás kijárt.  
Egyike volt a leghosszabb ideig szol-
gáló óvónőknek. 1941-ben távozott 
az állásból. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUSZÁR JÓZSEF 
(? - ?) 
szakaszvezető 
 

Elesett az első világháborúban. 
 
HUSZÁR KÁLMÁN 
(1914 – 1942) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1914. február 
17-én, anyja neve Fodor Eszter. 
Honvéd a II. világháborúban. Isme-
retlen helyen halt meg. Halálának 
becsült időpontja 1942. március 15. 
 
HUSZÁR SÁNDOR 
(1919 – 1942) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1919. október 
1-én, anyja neve Fodor Eszter. Hon-
védként harcolt a II. világháborúban. 
Ismeretlen helyen halt meg. Halálá-
nak becsült időpontja 1942. március 
15. 
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I 
 
 
IBRÁNYI ANNA  
Vay Ábrahámné (I) 
(XVII-XVIII. század) 
 
Ibrányi Ferenc és Bárius Katalin 
leánya. Férje Vay Ábrahám (I) volt, 
kitől László gyermeke született. An-
na jó viszonyt ápolt unokatestvérével 
Bárius Péterrel, aki családjának utol-
só férfisarja volt. Péter hirtelen halála 
után, mint egyedüli leányági örökös, 
ő kapta meg a teljes Bárius 
birtokegyüttest, amely félszáz birtok-
ból és településből állt. Ezek között 
volt Alsózsolca is. Bárius Péter meg-
gyilkolásával 1675-ben, ennek szere-
tőjét, a szépséges szendrői özvegy-
asszonyt Kis Pannát vádolta meg. A 
vádak között emberölés, méregkeve-
rés és boszorkányság volt.  
A birtokokat csak a török kiűzése 
után, annak 10%-os fegyverváltságá-
nak lefizetésével vehették véglegesen 
a kezükhöz. 
 
 
 
 
 
 

ILLÉNYI MAGDOLNA,  
Imregh Istvánné 
(1913 - ?) 
tanító 
 
Szomolnokon született 1913. február 
22-én. Az Egri Érseki Tanítóképző-
ben 1934. június 29-én végzett. Al-
sózsolcán 1950. február 5-től tanított 
nyugdíjazásáig, 1968. szeptember 1-
ig. 
 
IMREGH ISTVÁNNÉ, 
lásd Illényi Magdolna! 
 
ÍRÓCZKI GYÖRGY 
(1919 – 1946) 
honvéd 
 
1919. április 27-én született Ládbe-
senyőn. Anyja neve Tarjáni Borbála. 
Feleségével, Katona Ilonával Alsó-
zsolcán éltek. Íróczki György a ma-
gyar hadseregbe vonulása előtt a 
MÁV dolgozója volt. A háború kitö-
rése után többször vonult be és sze-
relt le, míg 1944. november 30-án 
egységével Szekszárdon, a város 
megszállásának napján, orosz fog-
ságba nem esett. Oroszországban a 
Szverdlovszki terület Atkarszt nevű 
településén volt hadifogoly, ahol 
1946. június 7-én meghalt. Sírja a 
település mellett eltemetett 792 hadi-
fogoly sírja között van. A sírok a 
szabad mezőn vannak. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
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IVÁNKÓ ANDRÁS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZSVÁK MÁRTON 
(1884 – 191?) 
honvéd 
 
Polgáron született, felesége Tálas 
Eszter. Elesett az első világháború-
ban. 
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J 
 
 
JAKKEL GYÖRGY 
(1911 – 1945) 
 
Született 1911-ben Alsózsolcán. Az 
oroszok, mivel németes hangzású 
neve volt fogságba, „málenkij ro-
bot”-ra hurcolták 38 falubelijével 
együtt. A Donyec–medence bányáiba 
kerültek dolgozni. Közelebbről Uk-
rajnában a Luganszkai terület 
Perevalszkij járásában, Buhaivka 
község hadifogolytáborában őrizték 
az 1207. fogolytábor 1. hadifogoly-
századában. Itt a ma is létező Delta 
bányában dolgoztatták. Ezt megelő-
zően német hadifoglyok dolgoztak 
itt. Meghalt 1945. április 30-án. Az 
itt álló 51. számú hadifogoly temető-
be temették, amely a bányától 300 
méterre található. Temetésének helye 
ma műveletlen mezőn van, ahol 311 
hadifogoly, köztük 82 magyar nyug-
szik. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
 
 
 

JÁNOS plébános 
(XIV. század) 
 
A pápai tizedjegyzékek szerint 1332-
1335 között ő volt Alsózsolca katoli-
kus papja. A régi, Árpád-korban 
épült, ma már nem létező templom-
ban misézett. 
 
JÁNOSI LAJOS  
(1878 - ?) 
direktóriumi tag 
 
Helyi gazdálkodó, az 1919-es Ta-
nácsköztársaság alatt az alsózsolcai 
direktórium tagja volt. 1946-ban a 
helyi MKP titkára, illetve tagja a 
nemzeti bizottságnak is. 
 
JEFREMOVA KATALIN  
(1919 - 1989) 
tanár 
 
1919. december 7-én született a 
Szlavgorodban a Szovjetunióban. 
1949-től dolgozott, de Alsózsolcára 
csak 1956. július 1-én került tanítani. 
1960. szeptember 6-án elvégezte az 
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem 
bölcsészettudományi karának orosz 
nyelv szakát, ahol középiskolai tanári 
diplomát kapott. Igen nagy hatásfok-
kal tanította az orosz nyelvet, minek 
következtében a középiskolát végzet-
tek nagyon szép eredményeket értek 
el.  Nyugdíjazásáig itt tanított és 
haláláig településünkön lakott. 
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JELENÓCZKI ISTVÁN 
őrmester 
(1888 – 1915) 
 
1888-ban született, a 34. gyalogez-
redben szolgált. 1915. október 21-én 
esett el az Osztrák Tengermelléken, a 
Krn körüli csatatéren. 
 
JÓKAI ETELKA, (Jókay Etelke) 
ásvai,  
Ihász Lajosné 
(1852 – 1939) 
író, műfordító 
 
Ásvai Jókai Károly és Csontos Klára 
leánya, Jókai Mór unokahúga, szüle-
tett 1852. október 22-én. Férjével 
Hathalmon, Lovászpatona melletti 
birtokukon laktak. Meghalt 1939. 
július 19-én. 
Több regényfordítása jelent meg. 
Számunkra legjelentősebb az ifjabb 
Dr. Bene Ferenc által rendezett 
Adelsheim Johanna levelezése, és 
ennek alapján német nyelven írt  A 
báró Vay-család emlékeiből című mű 
fordítása. Magyarországon megjelent 
Báró Vay Miklósné, sz. Adelsheim 
Johanna bárónő önéletrajza címmel. 
Külön is megjelent: Emlékek b. Vay 
Miklósné Adelsheim Johanna báróné 
leveleiből. Bp. 1888.   
 
Róla: Szinnyei József, 1891. 
 
 
 
 
 

JUHÁSZ ÉVA,  
Nyilánszki Györgyné 
(1920 - ?) 
óvónő 
 
Budapesten született 1920. december 
18-án. A Nyírbátori Dolgozók Peda-
gógiai Gimnáziumának óvónői sza-
kán végzett 1951-ben. Alsózsolcán 
mint körzeti vezető óvónő dolgozott 
1957-től. Szaktanácsadói, felügyelői 
feladatokat látott el. 
  
JUHÁSZ FERENC  
(1908 - ?) 
tanár 
 
1908. október 8-án született Felső-
zsolcán. Az Egri Érseki Tanítóképzőt 
1928. június 20-án végezte el. Még 
ezen az éven munkába is állt, de 
Alsózsolcán csak 1951. augusztus 1-
től tanított. Az egri Állami Pedagógi-
ai Főiskolát 1955. október 3-án vé-
gezte el biológia-földrajz szakon.  
 
JUHÁSZ ISTVÁN, vitéz 
(1890 - ?) 
 
Komáromban született, anyja neve 
Horváth Erzsébet. 1922-ben vette 
feleségül Bánrévi Annát.  
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K 
 
 
KAJZER KÁROLY  
(XX. század) 
római katolikus tanító 
 
A helyi római katolikus iskola első 
állomáshelyén szolgált. Egy 1931-
ben készült elsőáldozókat ábrázoló 
képen látható.  
A Polgári Lövészegyesület titkára 
1935-től, a Mezőgazdák Körének 
jegyzője 1936-tól. A második világ-
háború alatt katonai szolgálatot telje-
sített. A háború után itt tanító neve-
lők között nem szerepel. További 
sorsát nem ismerjük. 
 
KALAS LENKE 
(XX. század) 
református tanító 
 
Mezőcsáti tanítónő volt, aki 1935. 
november és 1936. június között 
helyettesítette Baksa Ilonát. 
 
Róla: Farkas Ferenc: Az alsózsolcai 
református népiskola története az 
államosítás végéig Alsózsolca, 2000. 
 
 
 

KÁLLAY LAJOS 
(XIX. század - 1869) 
református prédikátor 
 
Bükkábrányból érkezett Alsózsolcá-
ra. 1859-től haláláig, 1869-ig szolgál-
ta az alsózsolcai református gyüleke-
zetet. Az ő idejében, 1864-ban avat-
ták fel a Bárány Lajos és Bakos Já-
nos mesterek által készített orgonát a 
református templomban. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
KANDEL EDIT 
(1927 - 1944) 
 
Apja Kandel József, anyja Pfeffer 
Erzsébet. Auschwitzban halt meg. 
Halálának becsült időpontja 1944. 
július 15. 
 
KAPOSI GÁBOR  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
 
A XVIII. század közepe táján tanított 
községünkben. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 
 
 
 
 
 
KARAY MIKLÓS 
(XIX. század) 
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református tanító 
 
1893-1894 között működött Alsó-
zsolcán. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
KARDINÁL PÁL 
(1891 – 1916) 
honvéd 
 
Született 1891-ben. A 34. gyalogez-
redben szolgált. Meghalt 1916. októ-
ber 19-én Özydon melletti csatatéren. 
 
KARSZA ISTVÁN 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
KARSZA JÓZSEF 
(XIX. – XX. század) 
községi bíró 
 
1925-ben már bíró. Ezt a tisztséget 
1929-ben és 1931-ben is betölti való-
színűleg 1933-ig, amikor Csíger 
Sámuel váltotta fel. Az 1926-ban 
alakult önkéntes tűzoltó egyesület 
elnöke, az 1930-ban alakult Polgári 
Lövészegyesület alelnöke volt. Az 
első világháborúban az orosz fronton 
harcolt, ahol megsebesült. Kitünteté-
sei: sebesülési érem, bronz- és kis-
ezüst vitézségi érem, Károly csapat-
kereszt. 
 
KARSZA JÓZSEF 
(1914 – 1944) 

honvéd 
 
1914-ben született Alsózsolcán, any-
ja neve Turi Margit, felesége Evellei 
Jolán. Mint honvéd, Református-
kovácsházán sebesült meg és 1944. 
október 6-án hunyt el. Ugyanott te-
mették el. A helység ma Mezőko-
vácsháza része, a Viharsarokban 
található. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
KARSZA MIHÁLY 
(1877 – 1917) 
honvéd 
 
1877-ben született Alsózsolcán, szü-
lei Karsza Márton és Szabó Zsuzsán-
na. A 10. gyalogezredben szolgált. 
Fogságba esett és Szamarában halt 
meg „süly” nevű betegségben 1917. 
július 24-én. 
 
KARUCZKA SÁNDOR 
(1939 – 1944) 
 
Karuczka Sándor és néhai B. Fodor 
Margit fia. Az orosz megszállás után 
néhány nappal kézigránát robbanás 
következtében halt meg az öt éves 
gyermek, 1944. november elsején. 
 
 
 
 
 
KATONA JÓZSEF 
szakaszvezető 
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(1881 – 1917) 
 
Szakáldon született 1881 februárjá-
ban Katona József és Sziszák Erzsé-
bet gyermekeként. Felesége Tóth 
Julianna. A 10. miskolci honvéd 
gyalogezred szakaszvezetője volt. 
Holttá nyilvánították 1924-ben, halá-
lának becsült időpontja 1917. de-
cember 31. 
 
KATONA MIHÁLY, csomai Dr. 
(1800 – 1861)  
orvosdoktor, megyei főorvos 
 
Katona Mihály evangélikus lelkész 
fia, született Rév-Komáromban. 
Bécsben hallgatta az orvosi tudomá-
nyokat az egyetemen és ugyanott 
1832-ben nyert orvosdoktori okleve-
let. Továbbra is Bécsben élt, ahonnan 
néhány évi orvosi gyakorlat után, 
1837-ben Borsod megye választotta 
meg első főorvosának. Felügyelete 
alá tartoztak a járási orvosok, a pati-
kák, fűszeresek (gyógynövény áru-
sok). Körültekintően kellett eljárnia 
az éppen hogy elkezdődött himlő 
elleni oltások elvégzésénél, amelynek 
vakcináját tehénhimlőből nyerték. 
Emellett az időjárás változásainak 
folyamatos feljegyzése is feladatkö-
rébe tartozott. 1840-ben az országos 
főorvosi tiszt betöltésére jelentkezett, 
de ezt a pozíciót nem nyerte el. 1841-
42-ben Borsod megye 25 községében 
1122 gyermeket oltott be kanyaró 
elleni védőoltással, elsőként Európá-
ban. Az oltásokat Bene Ferenc hatha-
tós támogatásával végezte el, és je-

lentős sikereket ért el vele a járvány 
terjedésének megelőzésében. A Bu-
gát Pál és Flór Ferenc által szerkesz-
tett „Orvosi Tár” 1848. évfolyama 
egyes számaiban több közlemény 
jelent meg a koleráról. Az „Orvosi 
Tár” vonatkozó cikkei közül említést 
érdemel Katona Mihály, Borsod 
vármegye tiszti főorvosának tájékoz-
tatója arról, hogy Edelény és Szendrő 
községekben kolerás megbetegedé-
sek fordultak elő. Az 1848-49-es 
szabadságharc alatt katonaorvosként 
szolgálta a hazát. Emiatt 1849 után 
nem tudott elhelyezkedni. Feltételez-
hetően az 1850-es években került 
Alsózsolcára a Vay család orvosá-
nak. Meghalt 1861. február 1. Mis-
kolcon, életének 61. évében. Temet-
tetett Alsózsolcán, ahol sírköve a mai 
napig megtalálható. 
Munkái:  
Az Orvosi Tárban (1848. Fölszólítás, 
Felelet a borsod-miskolczi orvosegylet 
fölszólítására, Értekezés a járványos 
cholera felől, Viszont visszautasítás.)  
Értekezés a verses himlőnek tekintetet 
nemes Borsodvármegyében 1841-ik év 
télelő havában s e jelenvaló évben 
véghez vitt béoltása s annak sikere 
felől. Miskolcz, 1842.  
 
Róla: Szinnyei József; Rigler Gusz-
táv, 1917. 
 
 
 
KAZINCZY FERENC kazinczi és 
alsóregmeczi  
(1759 – 1831)  
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író, költő; a nyelvújítás vezéralak-
ja, az MTA tagja 
 
Kazinczy Ferenc régi nemesi család-
ból származott, Kazinczy József, 
Abaúj megyei táblabíró és Bossányi 
Zsuzsanna fia volt.  
1766-ban Kazinczy három hónapig a 
debreceni Református Kollégiumba 
járt. 1768-ban nyelvi tanulmányait 
Késmárkon folytatta. 
1769. szeptemberétől tíz éven át a 
sárospataki kollégium tanulója volt. 
1775-ben megjelent első kötete, 
amelynek kiadását özvegy édesanyja 
támogatása tette lehetővé.  
1787. november 13-án Barótival és 
Batsányi Jánossal együtt Kassán 
megindította a Magyar Museum című 
folyóiratot, Batsányival azonban 
hamarosan összekülönbözött és 
1789-ben kivált a szerkesztőségből. 
1790-ben ugyancsak Kassán Orpheus 
címen saját folyóiratot alapított, 
melyből nyolc füzet jelent meg két 
kötetben. 
1790 tavaszán, a Szent Korona Ma-
gyarországra hozatalakor tagja volt a 
koronaőrségnek. A korona őrszobá-
jában írta Hamlet-fordítása elé 
Prónay László csanádi főispánnak azt 
a levelét, amelyben a magyar színé-
szet érdekében emelt szót.  
II. Lipót halála után utóda, I. Ferenc 
országgyűlést hirdetett Budára, Ka-
zinczy 1792 májusában az alsó táblá-
ban mint báró Vécsey Ferenc követe 
foglalt helyet.  
Miután belekeveredett a Martinovics 
Ignác-féle összeesküvésbe, 1794. 

december 14-én éjjel anyja házában 
elfogták, majd Budára szállították. 
1795. május 8-án fővesztésre és teljes 
vagyonelkobzásra ítélték, de ezt az 
ítéletet három héttel később a király 
várfogságra enyhítette. Szeptember 
27-ig Budán tartották fogva, utána 
Brünnbe, a spielbergi várbörtönbe 
szállították, ahová október 7-én érke-
zett meg. 
Nedves, földalatti börtönbe került, 
ahol annyira beteg lett, hogy már 
nem tudott felkelni a szalmazsákjá-
ról. Később sora jobbra fordult: Jó-
zsef főherceg utasítására december 
21-én egy emeleti szobába helyezték 
át, ahol saját költségén élhetett, illet-
ve használhatta könyveit is. 1796. 
január 6-án átszállították a Brünn 
melletti obroviczi börtönbe, innen 
1799. június 22-én továbbvitték Kuf-
stein várába. A francia hadak köze-
ledtével 1800. június 30-án tovább-
szállították Pozsonyon és Pesten át 
Munkácsra. 1801. június 28-án ke-
gyelmet kapott a királytól. 2387 na-
pot töltött fogságban. Életének ezt a 
szakaszát legteljesebben Fogságom 
naplója című művében dolgozta fel. 
1804. november 11-én Nagy-
kázmérban feleségül vette Török 
Zsófiát. 1806-ban Széphalomra tele-
pült, ahol mindössze három szoba állt 
készen az új udvarházból. Anyagi 
gondokkal küzdött: fogsága után őt 
terhelő számlákat kellett tisztáznia, 
később gyermekeit kellett nevelnie. 
1806-ban rákényszerült, hogy könyv-
tárát kétezer forintért eladja a Sáros-
pataki Református Kollégiumnak. 
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Apósa halála (1810) után a neje 
örökségét lefoglaló sógora ellen indí-
tott – számára kedvezően eldöntött, 
de haláláig végre nem hajtott – per 
költségeit is fizetnie kellett. Anyja 
halála, 1812. november 12. után a 
testvéreivel való osztozkodás során 
csak jelentéktelen birtokrészeket 
kapott, ezeken kénytelen volt egy-
másután túladni. 
Kazinczy legtöbb idejét nagy célja 
elérésére, a magyar nyelv megújítá-
sára és nemesítésére fordította. Leve-
leiben és dolgozataiban fellépett az 
időközben felkapott debreceni népi-
esség és laposság ellen. 
Az ő agitációja folytán lett a nyelv-
újítás ügye országos üggyé.  
Az 1820-as évekig Széphalom volt a 
magyar irodalom központja. Az új 
írók – mint Szemere Pál, Kölcsey 
Ferenc, Berzsenyi Dániel, Fáy And-
rás– Kazinczynak mutatták be kézira-
taikat, tőle vártak kritikát és ítéletet 
műveik felől. 
Tevékeny részt vállalt a megyei köz-
igazgatásban is: 1804-ben Bihar 
megyében népszámláló volt, 1809-
ben Zemplén megyében szervezte a 
nemesi felkelést, 1810-ben a Győrnél 
elesetteknek emléket állítani kívánó 
bizottság tagja lett. 
Utolsó éveiben Sátoraljaújhelyen, 
Zemplén vármegye levéltárában (a 
mai városháza épületében) dolgozott, 
a levéltári iratok rendezésével foglal-
kozott. 
1830. november 17-én a Magyar 
Tudományos Akadémia igazgatósága 
a történelmi osztály tagjává nevezte 

ki. 1831-ben az összes akadémiai 
gyűlésen részt vett. Júniusban tért 
haza, ekkor nyomtatta utolsó kiadvá-
nyát. 
Ez évben az országos kolerajárvány 
Zemplén megyében is kitört, augusz-
tus 23-án Kazinczy is a járvány áldo-
zata lett. 
 
Alsózsolcán több alkalommal meg-
fordult.  A látogatások száma, unoka-
testvére Kazinczy Zsófia és Vay 
Ábrahám 1810-es házassága után 
gyarapodtak.  A Vay családdal való 
kapcsolatára vonatkozóan álljon itt 7. 
levele: 
E levelem, tisztelt, szeretett barátom, egy 
vétkes, de neked kedves digressziót teszen. 
De, ha az az írója a régiségnek, akit én 
minden prosaicusok közt leginkább csudá-
lok, örök vétkes, de szép kitérései által 
mentségemre nem kelne is s arra nem 
tanítana, hogy a szép vétek jobb, mint a 
nem szép nem vétek; merném azt, nem 
tudom, hogy valaki ezt olvasni fogja, ezt 
kiáltja: bár leveleim sok ily vétkekkel 
kevélykedhetnének! Hallj végig csendesen 
tehát s emlékezzél egy barátod nagyságára, 
kit hamvaiban tisztelsz. 
Koronka mellett mene utunk egy alkalmat-
lan tetőn, s én óbester báró Szentkereszty 
Sámuel úrhoz vágytam éjszakára, megújí-
tani egykori ismeretségemet, s ennek zemp-
léni viceispán consil. Szemere István úrnak 
köszöntését általadni, mert 1780 körül 
Zemplénben kvártélyozott, s amint 
Szentbenedek mellett elmenénk, egy kék 
talárisú pap, bajusszal, szakáll nélkül, 
hermelinszínű kabaláján, hasonló színű 
kabalán cselédje is a pap mögött, megálla a 
gróf Gyulay szekerénél. Az öltözet Ma-
gyarországon sem mindenütt szokatlan, de 
ami orosz vagy oláh papjaink a bajusszal 
szakállt is hordanak, s íme a pap most 
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sarkantyút ada lovának s felém nyargala. 
Az szentgericei unitárius prédikátor Kozma 
Gergely úr vala, a Gályarabok és más dara-
bok fordítója. Ha halaszthatatlan utam nem 
volna, úgymond, megfordulnék, de men-
nem kell. 
Még velünk vala kedvelt társunk, midőn 
gróf Tholdalagi Zsigmond úrnak egy cse-
lédje futott felénk s kért, háljunk ott, mert 
az áradás nagy árkokat hánya s veszedel-
messé tette az általmenetelt. Meginteni az 
idegent a rajta történhető baj iránt s mást 
egy éjszakára befogadni, nem a leghősibb 
cselekedet ugyan, de jaj annak, ki az effélét 
meleg köszönettel nem veszi, s engedénk a 
hívásnak. 
Kozma úr visszafordula útjából s vendége 
lőn a grófnak velünk együtt. (Megillete 
jósága s úgy felejtem kék talárisát, s baju-
szát szakálla nélkül, mint hitét, melyre 
semmi gondom. Szeretem a meleg vért, a 
meleg érzést; több az mindennél.) A hold 
teljes karimájában kele fel, s a számos 
társaság a tágas kertben oszlott csoportokra, 
a ház gyermekei s az enyém a clavier-
mester és a házi tanító violinje s harántsípja 
mellett táncnak eredének. 
Gróf Tholdalagi Zsigmondné Vay leány 
Krasznáról, minthogy a septemvir fia Áb-
rahám, Kazinczy Sophiet tartja házasság-
ban, az atyám testvérjének, Péternek leá-
nyát, a grófné ezen rokonaink felől teve 
kérdéseket, azok felől, akiket lelkem szeret, 
s én nem tudok sem hidegen, sem röviden 
szólani, s a két Vay felől ki tudna úgy. S 
beszédem közönséges figyelemmel hallgat-
tatott. Próbát teszek, azt nyerhetne-e az a 
kevés lap, melyet a septemvirnek, József-
nek testvéröccse, generális báró Vay Mik-
lós felől töltök el, olvasóim előtt is. Az 
episodion merész, de érdemli, hogy mer-
jem. Én úgy hiszem, sokan ezt fogják rá 
mondani: bár az Erdélyi leveleket több ily 
episodionok deformálnák! 
Az 1803-ban tartott bihari restaurációra 
Váradon, generális báró Vay Miklós is 
megjelene, s engem Dienes testvéröcsém-

nek házánál lele. A generális úgy akará, 
hogy míg Váradon mulat, tőle el ne marad-
jak, s én, aki soha beszélgetésből többet, 
mint tőle nem tanultam, igen is kész valék 
teljesíteni kívánságát. Egy estve együtt 
menénk cs. k. kamarás Tisza László úrhoz, 
hogy engemet gróf Teleki Lajos rendek 
elölülőjének bemutathasson. Ennek fia gróf 
József és én, titkon összebeszélénk, hogy a 
vacsoránál a generálissal párizsi és londoni 
útja felől tétessünk szót, de én a grófra 
hagyám, találna valamit, ami a generálist 
erre észrevehetetlenül csalja, mert félek, 
végre megsejti, hogy ezt én minden vele 
létekor tétetem. A gróf kése, én pedig 
tarték, nehogy valaki egyebet tegyen be-
széd tárgyává, s így azt kérdem magától az 
ifjú gróftól, hogy Angliát mely esztendőben 
látta. 
Angliát? monda az elragadtatás hangján, a 
generális s a gróf titkos jelentéssel köszöné 
nekem a szerencsésen választott fortélyt (s 
oly hallgatók közt, mint a tudományokat 
szerető kancellárius és gróf Teleki Lajos, 
nagy bosszúságára másoknak, az egész 
vacsorán végig, Anglia s Franciaország 
felől folyt a beszéd, s én, aki mindig raktam 
a fát a talán hamvadzani kezdő tűzre, nem 
gondolék vele, hogy a beszéleni is, enni is 
szerető generális éhen fog felkelni.) Midőn 
én s Sophie testvéremnek férje, a koronaőr 
Józsefének Józsefe Londonban Herschelnél 
és Ramsdennél, a híres instrumentum-
csinálónál megjelenek, monda, megértvén 
mind ez, mind az, hogy magyarok vagyunk, 
az vala első kérdésök, ha ismerünk-e egy 
báró Vayt, s minekutána hallánk, hogy vele 
rokonságban is állunk, nincs az a neme a 
szívességnek, melyet irántunk tenni készek 
nem valának. Így fogadtatánk Banksnál, így 
Landsdownál, kinek jószágában s társasá-
gában a generális, hogy a mezei gazdaság 
munkáját lássa, heteket töltött, Vay nem az 
által kötelezé Ramsdent, hogy tőle sokat 
vásárla, hanem azáltal inkább, hogy prob-
lémákat ada fel neki némely új eszközök 
feltalálására, s a nagyhírű művészt algebrai 
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kalkulusai által az eszközök csinálása alatt 
segélgette is. Így történt s csak így történ-
hetett, hogy Vay oly portékákat hoza ha-
zánkba, melyeket a Ramsden honja sem bír. 
Midőn Vay 1792-ben Londonból jőve, 
Hamburgnak vette útját, az Angliában 
nagyon tisztelt Klopstok miatt, s onnan 
Göttingába, az akkor ott tanuló két királyfi 
Vayt és a Vay kedvéért az egész 
profeszszori kart ebédre hívá meg. Ezek 
előtt már tudva volt, hogy a magyar utazó 
az ő Ramsdenektől kincseket hoz s tudva 
mindenekelőtt Vay Angliát elhagyá. A két 
királyfi látni óhajtá a szekeret. A London-
ból hozott üveges hintó tehát megálla a ház 
előtt, mert ennek magazinja ilyekkel vala 
eltöltve. Egy újabb ebédnél az a kérdés 
tétetett, ha ezek közül nem engedne-e által 
bizonyos darabot a göttingaiaknak s a 
feleletet könnyű kitalálni. Hazánk a gyűj-
teményt csonkaság nélkül bírja, s a 
göttingai professzorok 1793-ban innen 
kéretének fel némely eszközöket kölcsön. 
Vay tudta, hogy nincsen neme a tudomá-
nyoknak, mely tekintetet és tanulást nem 
érdemlene, de azt is tudta, hogy jót csak 
attól várhatni, aki el nem szórja erejét s 
körültekint ugyan az egész nagy mezőn, de 
egynek fekszik. Ami által használni akara, 
a mathesis volt és a gazdaság tudományai. 
A szépmesterségekre nem terjedének ki 
gondjai, sőt midőn azt vitatgatá, hogy fonák 
dolog festékesen s faragásokon gondoskod-
ni, míg jól épült házaink nincsenek, kényte-
lenek valánk emlékeztetni, hogy az úgyne-
vezett solidus tudományoknak a poézis és 
társai készítenek utat. ő tehát Londonban a 
gazdaságot, Párizsban a kémiát tanulta, s 
azokkal társalkodék leginkább, akik e 
kettőben voltak nagyok. Erszénye kész vala 
minden áldozatot tenni, s ezzel olykor tiltott 
lakatokat vert le; mert a tudományok kin-
cseihez az egész emberiségnek van jussa s 
az nem feltalálójáé. Landsdownál heteket 
tölte falusi jószágában, hogy lássa is, amit a 
mesterektől hallott. Banksnek szoros barát-
ságát nyerte meg. 

Vay akkor, az első párizsi és londoni útjá-
ban nemcsak a fonómasin modelljét, hanem 
sok órát, pisztolyt, puskát s házi és gazda-
sági eszközöket, mezei és kerti magokat 
hoza, s ezeknek nagy részét mahagóni 
gerendákból összeszegezett ferslágokban (a 
ferslágtól nem fizetnek vámot, a mahagóni 
gerendáktól kellett volna. S ezek Fiuménál 
rakatának ki a hajóból. A hétszáz forint árú 
magok kicsiráztattak a tengeri hosszú út 
alatt, vagy míg Fiuméból Pestre tétetének 
által; azok most bádog szelencékben 
hozatának meg s tengelyen. Kevés haszna 
lett az ekéknek is.) Jelen valék Zsolcán 
(Borsod várm.), midőn a béres a kereketlen 
angliai ekével szánta s zúgolódva szánta. A 
magyar ekékbe hat ökör vala fogva, az 
angolba kettő. Vay széjjelveré az ekét s 
ismét összeraká, s ekkor a béres panasza 
megszűnt; az ökörnek könnyebb, monda ez, 
de nekem nehezebb, s minthogy a béresek 
nem az ökröt szeretik kímélni, hanem 
magokat, mindezek végre is haszontalan 
próbák levének. Vay (Patakon tanult, egy 
időben velem. Elszökött az iskolából, mert 
praeceptora Cellariussal kínzotta. 
Visszahozák. A mathesis miatt el nem 
szökött.) Patakot 1776-ban hagyá el, s a 
leingrubeni katonai akadémiába lépe Bécs-
ben. Esztendővel azután látogatására levék. 
Egyik tanítója, kivel a grádicson akadék 
össze, elbeszélé nekem, mely álmélkodásra 
ragadá Vay a tanító kart, midőn kezeik alá 
jutván egzáment ada. Ezt viszont én beszé-
lem el Vaynak, kit a kertben találtam. 
Gyanítám, hogy valamennyire meg valának 
elégedve velem s kérdésökre, hogy ezt kitől 
és hol tanultam, azt felelém, mondá, hogy 
Bernoullinak tanítványától, s Patakon. Ez 
Szilágyi Márton prof. vala, kitől talán 
Bernoulli kérde ilyet. Ekkor a felelet ez 
lehete: Debrecenben s atyámtól, a szuperin-
tendenstől. 
Himlő által kisded korában elgyengült 
szemét Belgrád alatt a sok éjszakázás és 
erőltetett munka még inkább elgyengítették. 
A bécsi orvosok nem merék biztatni. Így 
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1790-ben Párizsba utazott s II. Leopoldnak 
frankfurti koronázására jelent meg. Beteg 
jobb szemét végre is kénytelen vala kivé-
tetni. 
Elsőben Párizst 1786-ban látta a téli és 
tavaszi hónapokban. Elkísérte ő is XVI. 
Lajost Cherbourgba, megtekinteni az ott 
épített révet. Innen a langvedoki csatorna 
meglátása miatt déli Franciaországba vévé 
útját. Londont látta ekkor is s Bécsbe 1788-
ban, júniusban tért vissza. (1792-ben diétai 
követje vala Borsodnak, s 1795-ben a 
szabolcsi felkelőket vezérli, mint óbesterek; 
tudva van, serege mely előmenetelt teve a 
hadi gyakorlások megtanulásában s kevés 
hetek alatt. 1805-ben generálissá nevezte-
tett. Az ország gyűlése rábízá a Tisza fo-
lyamjának jobb intézetét. 
Az asszonyi szerénység kevésbbé tűri a 
kitételt, mint a mi nemünké s a hasonlítha-
tatlan felől szólani tiszteletem tilt. Atyjának 
testvére fővadászmester (mint nálunk az ily 
foglalatosságokról elnevezett ország bárói) 
a bádeni nagyhercegségben, s báró 
Adelsheim Johanna az orosz császárné s a 
svéd és bajor királynékkal együtt nevelte-
tett. Két gyermekeiket, Lajost és Miklóst, 
maga ez a nagylelkű asszony és a Heidel-
bergben s Pestalozzinál elkészült zempléni 
születésű Szabó János úr nevelik most s a 
két gyermek méltó szüleihez s nevelőjéhez. 
A septemvirnek idősb fia, József, hét esz-
tendőt tölte Angliában s Párizsban egy 
gyilkos ínhideg a haza nagy reményét 
eloltotta. Banks Londonban a fiatalembert 
barátságára méltóztatta, Cambe pedig 
Hamburgban elhirdeté a világnak, hogy az 
az ifjú emberek ideálja, kit ő írásaiban 
feste, Vay József. 
(Generális Vay nincs többé, 1824. május 
11-én Pesten halt el. Született 1756. szep-
tember 6-án, Ábrahám atyától és cegei gróf 
Vass anyától. Nemesb gondolkozású, 
nemesb érzésű halandó kevés volt, kevés 
lesz.) 
Ezen hosszú episodionum után, de amelyet 
olvasóim nem igen fogtak elunni, ha az, 

amit beszélek, Erdélyi leveleim közé nem 
tartozik is, kísértetbe jövök egy más ma-
gyart ismertetni meg velők, ki fényt nem 
kerese, de fényt terjeszte. 
Pallásthy Márton, házi tanítványa a piarista 
Koppi Károlynak, hervadozó ifjúságában 
letette szolgálatját a kancellária mellett, de 
Bécsben lakott, mind mivel ott orvosait 
válogathatá, mind barátjaiért, kiknek szá-
mok a nagy Széchenyit és a nagy 
Pászthoryt is látta. A nyári hónapokban 
olykor tudós utazásokat teve. Swieten, az 
ifjabb, tudományok minisztere II. József 
alatt, esmerte fejét s lelkét, s felhatalmazá, 
hogy Németországban a nevezetesb embe-
reket igyekezzék az ausztriai monarchiának 
megszerezni. Pallásthy Jénában Eichorn G. 
Jánost, Göttingában Hissmannt, az erdélyi 
születésűt, erre megnyerte. Hissmann meg-
halt, minek előtte útnak indulhatott; E. 
pedig megváltoztatá szándékát azért, amit 
beszélni fogok. 
E. késett jelentést tenni a weimari herceg-
nél, kinek szolgálatában állott, s a szándék 
hírbe ment. A herceg megtevé a rendelést, 
hogy Jénában várják ebédre, s meghívatá a 
professzorokat. E... meg vala zavarodva. 
Az ebéd vége felé a herceg kérdést teve, ha 
való-e a hír, hogy Bécsbe szándékozik. Ez 
vallást teve s jelenté, hogy éppen esedezni 
akar már eleresztéséért. A herceg tudni 
akará, mely fizetés mellett? Elmondá az 
alkudott pénzt és amellett a konziliárius 
titulust. Professzor úr, monda a herceg, az 
én erszényem nem mérkőzhetik össze a 
császáréval, de tudja az úr, hogy valamint 
az én gyermekeim volnának, ha meghalnék, 
az úréi, úgy, ha az úr meghalna, az úr 
gyermekei volnának az enyéim; a 
konziliáriusi titulust én is megadom az 
úrnak, s megjavítom a fizetését; kérem az 
urat, maradjon veszteg! E. sírva szólala 
meg, s ígéretet teve, hogy őtet a hercegnek 
ezen kegyessége után semmi tekintetek 
nem vonhatják máshova. A következtetése-
ket megtenni olvasóimra hagyom.) 
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Róla: Szinnyei József. 
 
KAZINCZY PÉTER, kazinczi és 
alsóredmeczi 
(1747 – 1827) 
zempléni alispán 
 
1747. június 16-án született. Apja 
kazinczi és alsóredmeczi Kazinczy 
Dániel, anyja Szirmay Teréz. 1798-
ban már Zemplén megye alispánja 
volt. Unokaöccse Kazinczy Ferenc. 
Felesége Ragályi Zsuzsanna, kitől 
Zsófia nevű lánya született, ki Vay 
Ábrahám (III) neje lett. Többször 
megfordult Alsózsolcán. Élete végén 
Miskolcon telepedett le, ahol 1827. 
december 5-én meghalt. Az 
alsózsolcai Vay kriptában helyezték 
örök nyugalomra. 
 
Róla: Nagy Iván. 
 
KAZINCZY ZSÓFIA, kazinczi és 
alsóredmeczi 
Vay Ábrahámné (III) 
(1794 – 1843) 
 
1794. január 11-én született kazinczi 
és alsóredmeczi Kazinczy Péter 
zemplén megyei alispán és kiscsoltói 
Ragályi Zsuzsanna gyermekeként. 
1810. november 17-én ment férjhez 
Vay Ábrahámhoz (III), minek alkal-
mával Vályi Nagy Ferenc írt hozzá-
juk verset. 
Ferenczy szobrászművész Ruszkicán, 
Krassó-Szörény megyében találta 
meg ekkoriban a magyar márványt. 

Vay Ábrahám nagyobb összegű 
pénzt adott neki, amellyel Budán 
műtermet kezdett építtetni. Amíg el 
nem készült a műterem, egyre segé-
lyezte a bőkezű mecénás Ferenczyt, 
aki aztán hálából, az első darab véső-
je alá került magyar márványból 
Kazinczy Ferenc miniatűr mellszob-
rát faragta ki, azzal Vay Ábrahámnét, 
Kazinczy Zsófiát lepte meg névnapja 
alkalmából. Házasságukból 12 gyer-
mek született, de ezek közül, csak a 
második született Alsózsolcán. 
Házassága után unokatestvére Kazin-
czy Ferenc még több alkalommal 
megfordult a településen. Meghalt 
Pesten 1843. december 20-án, de 
Alsózsolcán temettetett a Vay kripta 
régi boltjába.                           
 
Róla: Kazinczy Zsófia és Vay Ábra-
hám házasságának története (Ismeret-
len Kazinczy levelek) = Napkelet 
1940. 18. 144-148. 1. 
 
KÉKEDI JÁNOS  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
 
1754-1757 között Alsózsolcán taní-
tott.  
 

Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 

KELEMEN LAJOS  
(1905 - 1991) 
helytörténeti kutató 
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Sokgyermekes iparos családban szü-
letett Miskolcon 1905-ben. A műsze-
rész szakmát tanulta ki, de már fiata-
lon nagy érdeklődést mutatott a tör-
ténelem, régészet és néprajz iránt. 
1958-ban költözött Alsózsolcára. A 
helyi ismerősökön, szomszédokon 
keresztül kezdte el kutatni kezdetben 
a település múltját. 1981-re a község 
fennállásának 700 éves évfordulójára 
jelentős mennyiségű anyagot gyűjtött 
össze. Ezt Alsózsolca 700 éves című 
kiadványában tette közzé, amelynek 
kiadását a községi tanács szponzorál-
ta. Az ekkor megrendezett helytörté-
neti kiállításra jelentős mennyiségű 
anyagot gyűjtött. A későbbiek során 
tanácsival helyes irányba terelte a 
kezdő helytörténeti kutatókat.  
Településünk környékén régészeti 
anyagot is gyűjtött, jelentős, történeti 
értékű megfigyeléseket végzett. 
 
KEREKES KÁLMÁN 
(XIX – XX. század) 
református lelkész 
 
Vattay István lemondása után, 1911. 
júliustól látta el az eklézsia vezetését. 
Rövid ideig, 1911. október 22-ig volt 
itt, amikor esperesi meghívásra Ro-
mán Ernő lelkész érkezett települé-
sünkre. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
KERESKÉNYI ISTVÁN 
(XVIII. század második fele) 
református tanító 

 
1774 és 1782 között tanított a zsolcai 
református iskolában. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az Alsó-
zsolcai Református Egyház levéltára. 
 
KÉRÉSZI ZSIGMOND 
(? - 1788) 
református prédikátor 
 
Cserépfaluból érkezett és 1760-tól 
1764-ig volt a helyi református hit-
község prédikátora. Alsózsolcáról 
újra Cserépfaluba ment, ahol halálá-
ig, 1788-ig szolgált. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára; Ugrai 
János, 2005. 
 
KERESZTESI MIHÁLY  
(XVII. század) 
református prédikátor 
 
1620 és 1626 között Alsózsolca le-
ányegyházának, Felsőzsolcának volt 
a lelkésze. 1629-ben Tiszaszederkény 
és Sajóörös prédikátora, majd emődi 
lelkészként tűnik föl a neve 1639-
ben. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003. Dienes 
Dénes, 2001. 
 
KIS LÁSZLÓ 
(XIX – XX. század) 
református tanító 
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Alsózsolcán tanított 1886-1890 kö-
zött Baksa Lajossal egy időben. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
KISINCI JÁNOS 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1740-1744 között szolgált Alsózsol-
cán, mint református lelkész. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
KISS JÓZSEF, Dr.  
(XX. század) 
állatorvos 
 
Dr. Sándor Béla állatorvost követte 
állásában. Miskolcról járt ki 
Alsózsolcára. Utána Dr. Lippai Nán-
dor következett.  
 
KISS KÁROLY  
(1910 - ?) 
jegyző 
 
1910-ben született. Három gyermeke 
volt. 1946. szeptember 1-től volt un. 
„behelyezett” jegyző Alsózsolcán. 
1948-ban tagja a Magyar Kommunis-
ta Pártnak és a Vasiparosok Országos 
Szövetségének. 1949. szeptember 15-
én hivatalvizsgálat miatt kénytelen 
lemondani jegyzői állásáról. 
 
KISS LAJOS 
(XX. század) 
kántortanító 

 
A Gömör megyei Felsőbalogról me-
nekült a második világháború után. 
Idősebb korában került Alsózsolcára, 
ahol az államosított iskolában mate-
matikát tanított nyugdíjazásáig. Bu-
dapesten temették el. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
KISS LAJOSNÉ, 
lásd Pusch Gertrúd! 
 
KISS MARGIT 
(XX. század) 
református tanítónő 
 
1939. január 1-től 1939. június 30-ig 
helyettesítette Baksa Ilona tanítónőt. 
Majd július 7-én megválasztották a 
harmadik tanítói állásra. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
KISS PÉTER, Dr. 
(XX. század) 
római katolikus plébános 
 
1945-ben Sajóládon és Polgáron is 
plébános volt egy rövidebb ideig. 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
KLEIN ROZÁLIA, 
özv. Kohn Sámuelné 
(1876 – 1944) 
kocsma és üzlettulajdonos 
 
Tomoron született, apja Klein Mózes, 
anyja Weisz Julianna. Fűszerkeres-
kedését férjétől vette át annak 1941-
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es halála után. Auschwitzban halt 
meg erőszakos megsemmisítés kö-
vetkeztében. Halála becsült időpontja 
1944. július 15. 
 
KOHN ERZSÉBET, 
Wellsz Arnoldné 
(1904 – 1944) 
 
Alsózsolcán született, apja Kohn 
Sámuel, anyja Klein Róza. A depor-
tálás alatt Miskolcon lakott, ahonnan 
egész családjával Auschwitzba de-
portálták, ahol meghalt. 
 
KOHN JÓZSEFNÉ 
(? – 1944) 
 
Az 1944-es deportálás áldozta. 
 
KOHN SÁMUELNÉ, 
lásd Klein Rozália! 
 
KORCSMÁROS ANDRÁS  
(1915 - 1998) 
munkástanács elnökhelyettes 
 
1956. október 27-én az alsózsolcai 
munkástanács egyik elnökhelyettes-
évé választották. Az alsózsolcai fel-
vonulók élén, a helyi első világhábo-
rús emlékmű előtt elmondta a Nem-
zeti dal c. költeményt. A forradalom 
bukása után Kanadába távozott, Tor-
ontóban élt haláláig. Hamvai az 
alsózsolcai temetőben pihennek. 
 
KORCSMÁROS KÁLMÁN 
1906 – 1944) 
honvéd 

 
1906. január 7-én született, anyja 
neve Korcsmáros Zsuzsanna, felesé-
ge Karsza Piroska. Ismeretlen helyen 
halt meg. Halálának becsült időpont-
ja 1944. szeptember 15. 
 
KORCSMÁROS KÁROLY 
(1891-?) 
honvéd 
 
Született 1891. november 2-án, anyja 
neve Csorba Eszter. Az I. világhábo-
rú katonai áldozata. 
 
KORDA KATALIN, borosjen ői 
gróf, 
Vay Dánielné 
(? – 1788) 
 
Borosjenői gróf Korda György 
kolozs vármegyei főispán és széki 
gróf Teleki Zsuzsanna lánya. Vay 
Dániel első felesége volt. Gyermeke-
ik nem születtek. A legendák szerint 
Katalin asszony nagyon babonás 
volt. Megesett, hogy a kastély bútor-
zatának egy részét a Sajóba hányatta 
az állandó recsegés-ropogás miatt. 
Meghalt 1788. január 30-án 
Alsózsolcán, ahol a Vay kriptában 
lett eltemetve. Megemlékezik róla a 
kripta „kegytárában” elhelyezett 
márványtábla. 
 
Róla: Kelemen Lajos, 1981. 
 
KORPALICS VIKTÓRIA, 
Görgey Árpádné 
(1898 – 1919) 
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Alsózsolcán lakott 1919-ben férjével, 
Görgey őrnaggyal. 1919. május 20-
án meggyilkolták őket. Történetüket 
lásd Görgey Árpád alatt! 
 
KOSÁRKÓ JÁNOS 
(1888 – 1918) 
honvéd 
 
1888. július 26-án született 
Taktaharkányban. Anyja Tóth Mária, 
felesége Puhl Julianna. A 10. miskol-
ci gyalogezred népfelkelője volt 
Meghalt 1918. június 30 után Újvi-
déken. 
 
KOVÁCS ISTVÁN 
(XVIII – XIX. század) 
református prédikátor 
 
1807. és 1810. között szolgált Al-
sózsolcán, mint prédikátor. 1811-ben 
Cserépfaluba távozott prédikátornak. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
 
KOVÁCS JÁNOS 
(1902 – 1944) 
honvéd 
 
Született Esztergomban 1902. június 
22-én, anyja neve Dobos Mária, fele-
sége Jakkel Margit. Ismeretlen he-
lyen halt meg. Halálának becsült 
időpontja 1944. november 24. 
 
KOVÁCS JÁNOS 

(XX. század) 
római katolikus plébános 
 
A sajóládi anyaegyház plébánosa volt 
1967-1975 között. 
 
Róla: Balpataki Béla,1987. 
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ Dr., 
lásd Fodor Julianna! 
 
KOVÁCS RÓZSA 
(XX. század) 
református tanítónő 
 
Menekült állami tanítónő. Alsó-
zsolcán helyettesített, majd a pápai 
állami népiskolához helyezték át 
1946. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
KOZMA FERENC 
(1896 – 1916) 
 
1896-ben született Alsózsolcán. A 
34. gyalogezred népfelkelője volt. 
1916. október 1-én esett el Podlarem-
nél Galíciában. 
KOZMA ISTVÁN 
szakaszvezető 
(1890 – 1914) 
 
1890-ben született Alsózsolcán. A 
34-es gyalogezredben harcolt. 1914. 
október 21-én esett el a Marianovic 
melletti csatatéren Boszniában. 
 
KOZMA JÁNOS 
(1923 – 1987) 
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jegyző, tanácstitkár 
 
A Csehszlovákiához csatolt Zemplén 
megyei Leleszen született. Fiatalem-
berként, mint  civil alkalmazott, az 
Uzsoki hágónál volt írnok. A máso-
dik világháborúban fegyveres szolgá-
latot teljesített. A Veszprém megyei 
tapolcai laktanyában 1944. október 
5-től repülős híradós kiképzésen vett 
részt. 1945 áprilisában bolgár kato-
nák fogságába esett. A fogság 4-5 
hónapját Szigetváron töltötte. Haza-
térve Zemplénagárdon a községházán 
helyezkedett el jegyzői állásban. 
1947-ben házasodott, majd ezután 
1948-ban közigazgatási iskolát vég-
zett Szombathelyen. Ezen az éven 
Hernádnémetibe került tanácstitkár-
nak, ahol két gyermeke született. 
Innen 1950-52 között 
Sajólászlófalván volt titkár, majd újra 
visszakerült Németibe, ahonnan az 
ottani 1956-os események hatására 
kérte áthelyezését. Így került 1958 
szeptemberében Alsózsolcára, ahol 
szintén tanácstitkárként tevékenyke-
dett. 1960-61-ben tanácsakadémiát 
végzett. 1980-ban megromlott egész-
ségi állapota miatt nyugdíjazták. 
Munkája elismeréseként a munkaér-
demrend bronz fokozatát kapta meg. 
Nyugdíjasként az ÉPTEK vállalat 
rendészeti vezetője volt 1987-ben 
bekövetkezett hirtelen haláláig. 
 
KŐKÚTI LÁSZLÓ, Dr,  
(XX. század) 
szülész-nőgyógyász, körzeti orvos 
 

Dr. Letanovszky Lajos után jött 
Alsózsolcára. Innen Zalaegerszegre 
került. 
 
KŐVÁRY JÓZSEFNÉ,  
lásd Géresy Ilona! 
 
KÖVÉR NÁNDOR 
(1900 – 1918) 
honvéd 
 
1900. június 18-án született, apja 
Kövér György, anyja Károly Mária. 
A 10. gyalogezredben volt honvéd. 
1918. október 1-én halt meg Aradon 
spanyolnáthában. 
 
KÖVESDI BÉLÁNÉ,  
lásd Gubcsi Erzsébet! 
 
KRISTÓFFY MÁRTON 
(XVIII – XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
1800-ban Ónodban, majd 1803-1810 
között Sajóládon és ezzel együtt 
Alsózsolcán látta el a hívek szolgála-
tát. 
Róla: Balpataki Béla,1987, Miskolc 
1987.; Magyar Katolikus Lexikon 
 
KULCSÁR FERENC 
(1908-1983) 
református prédikátor 
 
A XX. század egyházi pályán mun-
kálkodóinak nehéz időszakában, 
1954-től 1975-ig látta el a helyi eklé-
zsia vezetését. Eredetileg 
Martonyiban volt lelkész, innen ke-
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rült megbízás útján Alsózsolcára 
1954. augusztus 16-án. Szeptember 
5-én Békei Benő teológiai profesz-
szor, nyírségi esperes iktatta be hiva-
talába. Hivatalának első éveiben 
sokszor mindennapi anyagi gondok-
kal kellett megküzdenie. 1955-ben a 
nehézségek ellenére is sikerült újjáé-
píttetnie a templom kerítését. 1956 
október és november folyamán a 
templomtorony bádogszerkezetének 
megjavítása, és lefestése történt. A 
hatvanas évek némi enyhülést és 
gazdasági föllendülést hoztak, minek 
következtében  korszerűsítették a  pa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rókia fűtését, kényelmesebb bútorok 
kerültek a tanácsterembe. A templom 
felszentelésének 180. évfordulójára 
teljes renoválás kezdődött meg. A 
kivitelező hibájából azonban ez nem 
fejeződött be időben. Kulcsár tiszte-
letes 1975-ben időközben nyugállo-
mányba vonult. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 

KURDY ISTVÁN 
(XIX – XX. század) 
református tanító 
 
Boldván volt református néptanító. 
Géressy Zsuzsanna tanítónőt helyet-
tesítette nyugdíjasként 1927. március 
1-től augusztus 31-ig. Feltételezhető, 
hogy veje Szabó András kántortanító 
kérésére vállalta el a helyettesítő 
munkát. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 
 
LANKÁS TIBOR 
(XX. század) 
római katolikus plébános 
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1945-ben egy rövid ideig a sajóládi 
anyaegyház plébánosa volt. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
LEITNER ILONA  
lásd Harangi Ilona! 
 
LETANOVSZKY ETELKA  
Anna, 
Tóth Józsefné 
(1906 – 1990) 
 
Letanovszky Lajos és Csohány Etel-
ka lánya volt 1906. május 28-án szü-
letett. Férje Tóth József, Alsózsolca 
főjegyzője, kitől két lánya született. 
Sajóládon halt meg, és ott is van 
eltemetve. 
 
LETANOVSZKY LAJOS  
(1869 - 1940) 
főjegyző 
 
Egerlövőn született 1869-ben. 1898. 
október 29-ig Újhután, a mai 
Bükkszentkereszten volt anyakönyv-
vezető. Innen került településünk 
anyakönyvvezetői hivatalába. 1906-
ban már jegyzői állást töltött be, 
majd Alsózsolca főjegyzője volt 
1927-ig. 1909-ben ellentétbe került a 
zsolcai Vay leszármazott Haller Jó-
zsef miskolci járási főszolgabíróval, 
aki fegyelmi ügyet indított ellene, de 
állásából nem mentették fel, és ké-
sőbb az eljárást megszüntették ellene. 
Felesége Csohányi Etelka, kitől há-
rom gyermeke született. Jegyzői 

állásában veje Tóth József követte. 
Az alsózsolcai temetőben nyugszik 
 
Róla: OSZK 
 
LETANOVSZKY LAJOS, Dr.  
(1899 – 1962) 
körzeti orvos 
 
1899-ben született Letanovszky La-
jos és Csohányi Etelka gyermeke-
ként. A Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetemen végzett 1924-25-ben. 
Már 1930-ban Alsózsolcán lakó kör-
zeti orvos volt, ekkor az alakuló Pol-
gári Lövészegylet orvosa is. 1945-
ben ő felügyelte a helyben és 
Felsőzsolcán felállított hadifogolytá-
borokat, ahol magyar katonákat őriz-
tek. Képviselőtestületi tag volt, 1945 
előtt és 1947-1950 között. 
Felesége Dr. Vasvári Sarolta volt, 
kitől két fia született. 
Meghalt 1962-ben, az alsózsolcai 
temetőben nyugszik. 
 
 
LÉVAY JÓZSEF  
(1825 – 1918) 
költő, műfordító, az MTA tagja 
 
Lévay Péter és Dobai Szabó Julianna 
fia, 1825. november 18-án született 
Sajószentpéteren kisnemesi család-
ban. 1836–1846 között a miskolci 
Evangélikus Líceumba járt, majd 
Késmárkon jogot hallgatott. 1847-
ben Miskolcon joggyakornok lett. 
Már az iskolában kitűnt verselő kész-
ségével, gyorsan fejlődő nyelvtudá-
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sával és szokatlan világirodalmi tájé-
kozottságával. Tizennyolc éves korá-
ban már verseket küldött különböző 
lapoknak, s ezek megjelenvén, elis-
merő szavakra ragadtatják a nagyon 
jó ízlésű és nagyon szigorú kritikus 
Erdélyi Jánost. Útja zökkenő nélkül 
vezetett az egyetem felé, ahol egy-
szerre tanult jogot, és készütl a tanári 
pályára. Tehetsége és műveltsége 
felkeltette Szemere Bertalannak, 
Borsod megye követének érdeklődé-
sét, és maga mellé vette írnoknak. Ez 
időben szólalt meg a költészetben új 
hangon Petőfi, majd Tompa Mihály, 
és 1847-ben - a Toldival - Arany. 
Lévay lelkesedett értük, hatásuk alá 
került, és ez egész életére meghatá-
rozta költészetét. 1848-ban Szemere 
mellett belügyminisztériumi tisztvi-
selő és a hivatalos lap munkatársa. 
Lelkes, hazafias költeményeket ír; 
ekkor születik leghíresebb verse, a 
Mikes. Itt érkezett el fejlődésének 
csúcsára, azaz inkább fennsíkjára, 
mert hanyatlás sohasem következett 
utána. Hatvan évig tudta tartani az 
esztétikai színvonalat: a mértéktartó 
arányosságot, a választékosságot, a 
tetszetős és fülnek mindig kellemes 
verszeneiséget, vagyis a legjelenték-
telenebb mondanivalónál is a hibát-
lanságot.  
A bukás után hazament a szülői ott-
honba, eltűnt a szemek elől. De ami-
kor Haynau rémuralma után kiderült, 
hogy személy szerint nem üldözik, 
egy időre visszatért Pestre, ahol a 
Kemény Zsigmond szerkesztette 
Pesti Napló munkatársa volt. 1852-

ben visszament Miskolcra tanárnak. 
Ebben az évben jelent meg első ver-
seskötete, amely a már eddig is nép-
szerű költőt országos hírűvé tette. 
1865-ig gimnáziumi tanár. Tanítvá-
nyai később úgy emlékeznek vissza 
rá, mint varázsos szavú, lelket izgató, 
elmét fejlesztő, nagyszerű pedagó-
gusra. Költeményeit pedig szeretettel 
várták az olvasók, és általánosan 
elismerte a kritika. Telibe találta a 
közhangulatot elégikus hangjával és 
nemzeti múltidézésével. Előbb a 
Kisfaludy Társaság választja tagjá-
nak, majd a Tudományos Akadémiá-
nak levelező, később rendes, idős 
korára tiszteletbeli tagja. Közben 
összebarátkozott Arannyal is, Tom-
pával is. Gyulai Pál pedig az egyik 
legjobb barátja lett. Ennek ellenére 
pontosan tudta magáról, hogy nem 
irányító egyéniség, példás önkritiká-
val mindig is valahol a második sor-
ban látja a maga helyét. 1865-ben 
újra közhivatalt vállalt. Megyéjét 
szolgálta. 1867-től kezdve Vay Mik-
lós főispán hívó szavára a miskolci 
megyeházán Borsod vármegye fő-
jegyzője lett. A Vay családdal benső-
séges baráti viszonyt ápolt, többször 
járt Alsózsolcán, élvezve vendégsze-
retetüket és a közös vadászatok örö-
meit. Példamutató vidéki főhivatal-
nok: maga a testet öltött liberalizmus. 
Költészete a közhangulatnak megfe-
lelően idillikus hangot ölt. Noha 
falusi eredetű, a falu és népe az ő 
számára mindig megmaradt a nép-
színművek problémátlan, üde költői 
színhelyének. Együtt élt a polgárosu-
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ló ország minden illúziójával. De 
közben igen tevékeny részt vesz a 
közkultúrát fejlesztő műfordítói 
munkákban is. Öt Shakespeare-t, két 
Molière-t és számos költőt 
(Longfellow-t, Béranger-t, egy egész 
kötetnyi Burnst) fordított igen jó 
színvonalon, Seneca Vigasztalásait is 
tolmácsolja. Része is van minden 
elismerésben, két ízben is kapott 
magas kitüntetést, és nyugdíjba vo-
nulása előtt még megyéje alispánjá-
nak is megválasztották. Hetvenéves 
fővel ment nyugdíjba. Ekkor kezdi 
írni szomorkás elégiáit a vénülésről, 
majd az elérkező öregségről. De 
lelkének harmóniája zavartalan. Sze-
reti az embereket, belenyugszik a 
változtathatatlanba. Sose volt külö-
nösképpen vallásos, de mindig erőt 
és vigaszt adott zavartalan istenhite, 
belső harmóniával vette tudomásul az 
ifjúság múlását és az öregség 
elérkeztét; erről szól öregkorának 
legszebb költeménye, az Aratás. 
Költői és műfordítói munkája mellett 
írt néhány egészen kitűnő arcképta-
nulmányt Aranyról, Tompáról és 
Deák Ferencről. 1909-ben még új 
verseskötete jelent meg A múzsa 
búcsúja címen. De még mindig volt 
hátra csaknem egy egész évtized, és 
se költői ereje, se színvonala nem 
hanyatlott. Hanem, ami következett, 
már merőben távoli, érthetetlen volt 
az aggastyán poétának, hiszen talál-
koznia kellett Adyékkal és a Nyugat-
tal. De ő ezt a nemzedéke számára 
érthetetlen új hangot nem kárhoztat-
ta. 1911-ben megkapta a Szent István 

rend20 lovagkeresztjét. 1918. július 4-
én halt meg. Végakaratának megfele-
lően a sajószentpéteri református 
temetőben, szülei mellett helyezték 
örök nyugalomra. 
Miskolcon könyvtár viseli a nevét. 
Hagyatéka a Herman Ottó Múzeum 
egyik legnagyobb dokumentum és 
tárgyi együttese. 
 
Róla: Dobrossy István, 1996.; 1999. 
 
LIKETAI JÁNOS  
(XVII. század) 
református prédikátor 
 
Alsózsolcán 1646-ban szolgált. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003. 
 
 
 
 
LIPPAI JÓZSEF  
(? – 1945) 
honvéd 
 
A 101. gs, vh zászlóalj 2. századánál 
szolgált, mint honvéd. Mánynál esett 
el 1945. január 25-én szívlövés kö-
vetkeztében. Temetése is ebben a 
községben történt. A településen 
húzódott a Budapestet ostromló szov-
jet frontvonal, illetve az ez ellen 
kiépült Margit vonal. A falu többször 
is gazdát cserélt. 

                                                 
20A rend jelmondata magában foglalja adomá-
nyozásának mibenlétét: ”A köz szolgálatában 
szerzett érdemek jutalma.” 
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Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
LIPPAI NÁNDOR, Dr.  
(XX. század) 
állatorvos 
 
Dr. Kiss Józsefet követte az állator-
vosi megbízásban Alsózsolcán. Utá-
na Dr. Gombos Gyula következett. 
 
LIPTSEI PÁL  
(XVIII-XIX. század fordulója) 
református tanító 
 
A pataki kollégiumból került hoz-
zánk tanítónak. 1812. december 28-
án feleségül vette Áts Nagy Erzsébe-
tet, Rózsa István ispán özvegyét. 
Nem volt ugyan járatos az orgoná-
lásban, mégis 1837-ig tanított itt. 
Horváth Gábor lelkész feljegyzései 
szerint „botránkoztató életvitele mi-
att” el kellett hagynia a helyi iskolát. 
Ekkor Hejőpapiba költözött. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000.; Árpád 
Jenő, 1999.; Az Alsózsolcai Refor-
mátus Egyház levéltára. 
 
LÓRÁNT KLÁRA,  
Dobóczky Andrásné 
(1930 - ?) 
tanár 
 
1930. május 18-án született 
Sajóvámoson. Tanítói képesítését a 
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 
líceumában szerezte 1949. június 7-

én. Ezután a Diósgyőri Gépgyárban, 
Kondón, Bükkszentlászlón, 
Szirmabesenyőn, Mezőnyárádon 
tanított. Az Egri tanárképző Főisko-
lán 1956. július 26-án ének és ma-
gyartanári képesítést szerzett, majd 
az itteni Pedagógiai Főiskolát 1962-
ben végezte el. 1988. június 2-án 
nyugdíjba vonult. Haláláig Alsó-
zsolcán élt. 
 
LOSONTZI JÓZSEF  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
 
Taktaharkányból jött tanítani Alsó-
zsolcára. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 
 
LOVÁSZ MIHÁLYNÉ, 
lásd Tóth Jolán! 
 
 
 
LUKÁCS IMRE 
(1914 – 1940) 
honvéd 
 
Született 1914. március 30-án, anyja 
neve Lukács Rozália. Felesége Varga 
Ilona. 1940-ben vas- és acélgyári 
kovács volt. A II. világháború kato-
nai áldozata. 
 
LUKÁCS ISTVÁN 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
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Alsózsolcai prédikátor volt 1738-
1740 között. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
LUKÁCS JÁNOS 
református tanító 
(XX. század) 
 
Édesapja Lukács Pál, a Kaparósi 
Haller tanya kerékgyártója volt. A II. 
világháború alatt szovjet fogságban 
volt. Okleveles tanító. Üveges Ida 
lemondása után, 1947. november 28-
án kezdte meg helyettes tanítói mun-
káját a kemelyi iskolában. 1948. 
május 1-ig tanított itt. Utána 
Sajóládon megválasztották rendes 
tanítónak, majd igazgatónak 1951-
1953 között. Innen került a Miskolci 
Járási Pártbizottságra politikai mun-
katársnak. Ezt követően a Borsod 
Megyei Marxista Leninista Esti 
Egyetem tanára lett. Itt dolgozott 
nyugdíjazásáig, 1982-ig. Haláláig 
Miskolcon élt, ott is temették el. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2003. 
 
LUKÁCS LÁSZLÓ 
(1898 – 1918) 
honvéd 
 
1898-ban született. Anyja neve Luk-
ács Borbála, felesége Budai Piroska 
volt. Polgári foglalkozása kőműves 
volt. A 65. gyalogezredben szolgált. 

Az orosz harctéren esett el 1918. 
augusztus 9. után. 
 
LUTERÁN JÁNOS 
(? -?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
LUTTER MÁRTON 
(1897 – 1945) 
 
1897. október 25-én született 
Zólyombrézón, apja neve Luther 
Márton. A diósgyőri kohászatban 
dolgozott. Lakhelyén, Alsózsolcán a 
Kossuh Lajos út 67 szám alatt esett 
fogságba 1945. január 23-án. Az 
oroszok, mivel németes hangzású 
neve volt, „málenkij robot”-ra hur-
colták 38 falubelijével együtt. A 
Donyec–medence bányáiba kerültek 
dolgozni. Közelebbről Ukrajnában a 
Luganszkai terület Perevalszkij járá-
sában, Buhaivka község hadifogoly-
táborában őrizték az 1207. fogolytá-
bor 4. hadifogolyszázadában. Itt a ma 
is létező Delta bányában dolgoztat-
ták. Ezt megelőzően német hadifog-
lyok dolgoztak itt. Beteges, „gyo-
morbajos” ember volt, így a napi 12 
órás folyamatos fizikai munka és az 
alultápláltság hamar lerontotta egész-
ségi állapotát. Meghalt 1945. június 
16-án.  Az  itt  álló 51. számú hadifo- 
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goly temetőbe temették, amely a 
bányától 300 méterre található. Te-
metésének helye ma műveletlen me-
zőn van, ahol 311 hadifogoly, köztük 
82 magyar nyugszik.  
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 
 
MAGOS MIHÁLY 
(XIX. – XX. század) 
bíró 
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Községi bíró volt 1918 környékén. 
 
MAJOR ESZTER, 
özv. Simon Benjáminné 
(XIX. – XX. század) 
bába 
 
1895 – 1900 között községi bába volt 
és ő vezette le a településen történt 
szüléseket. 
 
MAROSVÁRI DEZSŐ  
(1916 - 2007) 
tanár 
 
1916. május 15-én született Miskol-
con. A Miskolci tanítóképzőben vég-
zett 1937-ben A szegedi Pedagógiai 
Intézetben 1952-ben, az Egri Állami 
Pedagógiai Főiskolán 1965-ben vég-
zett, ahol földrajz, biológia, rajz sza-
kos tanári képesítéseket szerzett. 
1942-1947 között az Örkényi Gazda-
képzőben, majd a Túrkevei Gazda-
képzőben tanított 1949-ig. Ezután 
Alsózsolcára kerüléséig a Túrkevei 
népiskola tanítója volt. 
A tanítói pálya mellett a magánélet-
ben is vonzotta a fotózás, képzőmű-
vészet, néprajztudomány, a csillagá-
szat. Ezekben az ágakban autodidak-
ta módon képezte magát és komolyan 
művelte is ezeket. Rajzaiból, festmé-
nyeiből, amelyen elsősorban 
Alsózsolcát és környezetét örökítette 
meg, több száz darab fennmaradt, 
díszítve többek közt a település köz-
intézményeit. Az iskolának, - több 
generációt nevelő, - képi szemléltető 
sorozatokat készített. A Herman Ottó 

Múzeum máig őrzi alsózsolcai nép-
rajzi gyűjtéseit, festményeit, fotóit. 
Újonnan épített házának tetejére 
csillagvizsgálót építtetett ezzel hó-
dolva egyik szenvedélyének. 
1976. augusztus 31-én vonult nyug-
díjba. Alsózsolca település munkája 
és tevékenysége elismeréséül az 
„Alsózsolcáért” gyűrűvel tüntette ki. 
 
MARTON JÁNOS 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1764-1769 között alsózsolcai prédi-
kátor volt. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
MÁTÉ FERENC 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 

MATYI JÓZSEF  
(1919 -?) 
tanácstitkár 
 
Garadnán született, anyja Jerkó An-
na. Családja a Felvidékről telepedett 
Alsózsolcára, testvére Matyi László. 
Eredeti foglalkozása szabó, de első 
munkahelyére az alsózsolcai község-
házára 1945. június 6-án került tiszt-
viselőnek, ahol 1953. augusztus 10 és 
szeptember 15 között tanácstitkár 
volt. 
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MATYI LÁSZLÓ  
(1912 - ?) 
munkástanács alelnök 
 
A Felvidékről telepedtek 
Alsózsolcára, testvére Matyi László 
volt. A II. világháború alatt főhadna-
gyi rangban szolgált. 1946 szeptem-
berében még orosz hadifogságban 
volt. 1956. október 27-én az 
alsózsolcai munkástanács egyik el-
nökhelyettesévé választották. 
 
MAZSAROFF MIKLÓS  
(1929-1997) 
festőművész 
 
Mazsaroff Miklós Miskolc szom-
szédságában, Alsózsolcán született. 
Szülei Mazsaroff Nikola (Miklós) 
bolgárkertész és Nagy Zsófia voltak, 
akik a Vay báróknak dolgoztak. 
Természetes volt, hogy a fiú a polgá-
ri iskola elvégzése után kertésztanuló 
legyen. Családja a második világhá-
ború után Dunántúlra költözött: 
Zircen, majd Bakony-nánán éltek. A 
kertészetből azonban nem tudtak 
megélni, ezért bányászként helyez-
kedett el a dudari szénbányában. 
Döbröczöni Kálmán miskolci festő-
művész tanácsára beiratkozott a Ba-
tsányi János népi kollégiumba. Ez a 
kollégium azonban nem művészkép-
zéssel foglalkozott, ezért átment a 
Nagy Balogh János (később 
Derkovits) népi kollégiumba, mely-
nek vezetője Pap Gyula volt (itt ta-
nult Feledy Gyula is). 1947-ben a 
Nagymaroson álló festőiskola kért 

ösztöndíjat az Alsózsolcai Nemzeti 
Bizottságtól, hogy a tehetséges diák 
tovább tanulhasson. Innen került a 
Képzőművészeti Főiskolára. Meste-
rei Berény Róbert, Pór Bertalan és 
Domanovszky Endre voltak. Politikai 
szempontból egyenetlen időszakban 
járt a főiskolára: kezdetben még 
nyoma sem volt a személyi kultusz-
ból eredő kultúrpolitikai sematiz-
musnak, ami azonban 1949-től foko-
zatosan erősödött. A Berény-osztály 
igyekezett ennek a hatásnak ellenáll-
ni, bíztak a művészet saját törvény-
szerűségeiben, politikai semlegessé-
gében. A Főiskolán 1953-ban vég-
zett, s mi tagadás nem művészi pá-
lyán kereste kenyerét: egy tisztiiskola 
alkalmazottjaként raktárakat, kony-
hákat tervezett. Megnősült, házassá-
ga azonban hamar csődbe jutott, 
ráadásul művészként sem jutott sok-
ra: lírai életképei, tájképei nem illet-
tek bele a kor mindent átpolitizáló 
stílusába. Ezért 1953-ban – szinte 
menekülésszerűen – Bulgáriába uta-
zott tanulmányútra, ám végül két 
évig élt ott. 1958-ban bolgár felesé-
gével hazatért Miskolcra. 
Miskolcon nem a művésztelepen 
kapott lakást, ezért saját magának 
kellett a műtermét kialakítania. A 
kezdeti gondok leküzdése után, né-
hány éves átmeneti idő alatt rátalált 
saját kifejezésmódjára, ami a korábbi 
lírai posztimpresszionista stílusának 
markánsabb, konstruktívabb megje-
lenését jelentette. Ezek az ismérvek 
főleg tájképein jelentek meg először, 
sok tájképet festett, voltaképpen 
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egész életművének súlypontját ezek a 
képek adják. Grafikával is sokat 
foglalkozott, főleg a linó-
leummetszetben és a fametszetben 
találta meg kifejezési lehetőségeit. 
Stílusérésében határozott szerepe volt 
külföldi tanulmányútjainak, főleg 
Olaszországban fogta meg a mediter-
rán táj szín- és formagazdagsága, a 
kontrasztok és átmenetek sajátos 
ritmusa. Ez nem is csoda: Mazsaroff 
maga is igazi mediterrán típus, ez 
volt az ő világa. Ez az új stílus mu-
tatkozott be 1971-es budapesti kiállí-
tásán, a Fényes Adolf Teremben. Az 
addig háttérben álló művészre felfi-
gyelt az országos művészeti kritika, 
Újvári Béla és D. Fehér Zsuzsa is 
méltatta a művészt és alkotásait. 
Újvári főleg Mazsaroff valósághűsé-
gét emelte ki, ami a „modern szelle-
mű képformálás” kereteiben is meg- 
 
 
 
marad. D. Fehér Zsuzsa a művész 
„önfegyelmező, belső rend”-jét emel-
te ki, ami azonban „nem szab gátat az 
őszinte, csodálkozó, néha ujjongó 
lírának sem”. 
Mazsaroff Miklós az 1970-es évek-
ben vált országosan ismert, elismert 
festővé. Ezt igazolják tisztségei is: a 
borsodi képzőművész csoport titkára, 
majd 1973-tól (egészen 1990-ig) a 
Magyar Képzőművészek és Iparmű-
vészek Szövetsége észak-
magyarországi területi szervezetének 
titkára lett. Az elismerések sem ma-
radtak el: alkotásait többször díjazták 

a Miskolci Téli Tárlatokon, Szocia-
lista Kultúráért érdemérmeket kapott, 
majd 1981-ben Munkácsy-díjat, 
1985-ben pedig Izsó Miklós-díjat 
kapott. Számos hazai, országos kiállí-
táson és sok külföldi csoportos kiállí-
táson vett részt: NDK-ban, Bulgáriá-
ban, Szovjetunióban, Lengyelország-
ban, Csehszlovákiában, Jugoszlá-
viában. Nyolc évig vezette a nagy 
múltú Vasutas képzőművészeti kört. 
1997-ben hunyt el Miskolcon. 
Emlékére dr. Nikolaeva Mária, a 
művész özvegye, a pályakezdő kép-
zőművészek támogatására Mazsaroff 
Miklós-díjat alapított (elsőként, 
2009-ben a miskolci születésű 
Batykó Róbert kapta meg). 
 
Róla: Tasnádi Attila, 1989.; Dobrik 
István, 1987.; Miskolci életrajzi lexi-
kon 
 
 
 
MIGLÉSZI JÓZSEF 
(XVIII-XIX. század) 
református prédikátor 
 
Alsózsolcán 1792-1797 között szol-
gált. Pontos ember lévén, a gyüleke-
zet gazdasági ügyeit „classis”-okba 
sorolva jegyezte fel a parókia levéltá-
rába. Az ő idejében, 1795. november 
29-én került sor az újonnan épült 
templom felszentelésére. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
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MIHALIK ANDRÁS 
(XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
Alsózsolca római katolikus szem-
pontból 1817-1849-ig Felsőzsolca 
filiája volt. Mihalik András 1829-ben 
volt felsőzsolcai plébános és látta el 
az alsózsolcai 188 római katolikus 
lelki gondozását 1829-ig. 
 
Róla: Egri Főegyházmegyei Levéltár, 
Magyar Katolikus Lexikon 
 
MIKES SAROLTA, zabolai gróf, 
Vay Arnoldné 
(1870 – 1957) 
 
1870. december 31-én született 
Csesztvén. Apja zabolai gróf Mikes 
Árpád, anyja széplaki, nagyszalontai 
és feketebátori gróf Horváth-Tholdy  
 
 
 
Rozália. 5-től 15 éves koráig a gráci 
Szent Szív zárdában nevelkedett.  
1888. július 14-én Kolozsváron kö-
tött házasságot vajay báró Vay Ar-
nolddal. Tiszalökön éltek, az ottani 
birtokon. Három gyermekük szüle-
tett. Olaszországban és Svájcban tett 
nagyobb utazásokat, ahol elkápráztat-
ta vendéglátóit zenei tehetségével. 
Férje halála, 1908 után Lipcsében 
elvégezte a zeneakadémiát. Liszt 
Ferenc tanítványa, Alfred Reisenauer 
votl mestere. Játszott Berlinben, 
Bécsben, Budapesten. Évente 

Abáziában lépett fel, és több rádió-
felvételt készítettek vele. 
Budapesten halt meg 1957. szeptem-
ber 20-án, hamvai a kispesti-
wekerletelepi temetőben nyugszanak. 
 
Róla: Gudenus; OSZK 
 
MISKOLCZI BARANCZ MÁTÉ  
(XVI. század) 
prédikátor 
 
A XVI. század második felében élt 
miskolci származású lelkész. Ő az 
első ismert alsózsolcai református 
prédikátor. Első említése 1578, de 
ebben az évben Miskolcon is szol-
gált. Majd következő éven, 1579-ben 
már Tardon látta el a református 
egyház szolgálatát. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003. 
 
 
 
 
MISKOLCZI JÓZSEF 
(XVIII – XIX. század) 
református prédikátor 
 
1806. augusztus 18. és 1807. április 
9. között ő látta el a lelkipásztori 
tevékenységeket Alsózsolcán. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
MOLNÁR ISTVÁN 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
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1744 és 1747 között alsózsolcai pré-
dikátor volt. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ, 
lásd Parádi Ilona! 
 
MONDOVITS KATALIN  
Harkai Jenőné 
(1941 - 1991) 
tanár 
 
Nagytétényen született 1941. október 
3-án. Tanítói diplomáját Budapesten 
a Zirzen Janka Tanítóképzőben 1960. 
május 23-án szerezte. Budapesten a 
XXII. Kerületi iskolában már 1959-
től tanított. Alsózsolcán 1963. július 
1-től kezdett tanítani. Az Egri Tanár-
képző Főiskolát 1969. szeptember 2-
án végezte el magyar – történelem 
szakon. Halála előtt a sajóládi Fráter 
György Általános Iskolában tanított 
1986-tól. Haláláig Alsózsolcán lakott 
családjával. 
 
MOSKOVITZ PÁLNÉ, 
lásd Groszmann Margit! 
 
MOSORAY ANTAL 
(1817 - 1893) 
római katolikus plébános 
 
1848-1860 között Sajószentpéteren 
volt plébános, majd 1860-tól 1874-ig 
a sajóládi anyaegyházban látta el a 
hívek gondozását. Halála előtt 

Keresztespüspökin volt plébános, 
temettetett az ottani temetőbe. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
MUNK ANDRÁS  
(1889 - 1974) 
földbirtokos 
 
1889. január 1-én született Alsó-
zsolcán Munk Soma és Reiner 
Jozefin fiaként. Középiskoláit Mis-
kolcon, a gazdasági akadémiát Kas-
sán végezte. 1907-től István és Berta-
lan testvérével közösen gazdálkodott 
uradalmuk területén. Az uradalom 
sajóládi része a Gyömrő pusztával 
jutott neki, ahol kastélyuk is állt. 
Jelenleg ez az épület romos, környe-
zete elhanyagolt. 
Katonai kötelezettségének, mint 
egyéves önkéntes tett eleget. 
Borsod megyei törvényhatósági bi-
zottsági tag, valamint a Nemzeti 
Bank cenzora volt, emellett az 
Alsózsolcai Református Egyház fő-
gondnoka Belsőbőcsön. Emellett a 
Nemzeti Bank cenzora és adófelszó-
lamlási bizottsági tag. Neje Schultz 
Gerda, kitől két gyermeke született, 
András és Dóra. A vészkorszak ide-
jén állítólag feleségével és fiával 
együtt bujkált, nem deportálták őket. 
A II. világháború után visszatért és 
megpróbált a gyömrői birtokból neki 
kiszakított száz kh. nagyságú földte-
rületen tovább gazdálkodni. Azonban 
ezt is ellehetetlenítették, 1952-ben 
pedig a Hortobágyra telepítették a 
családot, kastélyaikat államosították. 
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Osztályidegenként még munkát sem 
kaphatott. 
1956-ban családjával Németországba 
emigrált, ott érte a halál. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
 
MUNK ANDRÁSNÉ, 
lásd Schultz Gerda! 
 
MUNK BERTALAN  
(1892 - 1966) 
földbirtokos 
 
Alsózsolcán született Munk Soma és 
Reiner Jozefin gyermekeként 1892. 
október 17-én. Középiskoláit Mis-
kolcon, gazdasági iskolát 
Mödlingenben, Ausztriában végzett. 
Az alsózsolcai uradalomban testvére-
ivel együtt gazdálkodott. Az I. világ-
háborúban a 8. lovas tüzérosztály 
kötelékében teljesített szolgálatot, 
mint százados. Számos kitüntetést 
kapott a világháborúban. Agglegény-
ként, András bátyja családjával élt. 
1929-ben testvéreivel Vay Károly 
alsózsolcai birtokrészét megvette. 
1944-ben állítólag Alsózsolcán búj-
tatták. 1945-től András testvéréhez 
hasonlóan birtokának töredékén, száz 
kh. nagyságú területen próbált gaz-
dálkodni, amelyet a korabeli rendszer 
ellehetetlenített, és végül saját maga 
ajánlott fel az államnak 1949-ben. 
1952-ben kitelepítették a Hortobágy-
ra, a zsolcai és gyömrői kastélyukat 
államosították, családját osztályide-
gennek nyilvánították. 1956-ban 

Németországba emigrált, és ott is halt 
meg. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
 
MUNK GYÖRGY 
(1898 – ?) 
földbirtokos 
 
A Kemely pusztán született 1898. 
november 26-án. Apja Munk Pál, 
anyja Liszauer Gizella voltak. Fel-
nőttként Hernádnémeti birtokán tele-
pedett le, ahol a 1929-ben a mai na-
pig álló, felújított és funkcionáló 
Munk kastélyt építtette. 1938-ban 
felvette a református vallást. 
 
MUNK ISTVÁN, Dr.  
(1879 – 1944) 
földbirtokos, nagybérlő 
 
Miskolcon született, Munk Soma és 
Reiner Jozefin fiaként 1879. decem-
ber 18-án. Tanulmányait Egerben és 
Kolozsváron végezte, ahol ügyvédi 
diplomát szerzett. Ügyvédi irodát 
Budapesten nyitott. 1907-től a gazda-
sággal kezdett foglalkozni. 1929-ben 
testvéreivel Vay Károly alsózsolcai 
birtokrészét megvette. Munk András-
sal és Bertalannal együtt alsózsolcai 
saját és bérelt, 3174 kh. nagyságú 
uradalmukat vezették. A birtokon a 
kor legkorszerűbb követelményeinek 
megfelelő belterjes gazdálkodást 
folytattak. Kalászos és kapás növé-
nyeket, cukorrépát, dohányt, és kerti 
magvakat termeltek. Az uradalom 
1939-ben 100 szegődményes család-
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nak, 44 feles dohányosnak és igen 
sok arató- és idénymunkásnak nyúj-
tott jövedelmet. Saját darálómalom-
mal valamint önálló áramellátással, 
telefonhálózattal rendelkeztek. A 
telefon és kisvasúthálózat (lóré) ösz-
szekötötte Gyömrő, Kemely tanyákat 
Alsózsolcával, a felsőzsolcai vasútál-
lomással.  
Az I. világháborúban a 21. tábori 
majd 8. miskolci tüzéreknél szolgált, 
és mint főhadnagy szerelt le, de mint 
tartalékos százados volt nyilvántartva 
később. Apja után az Alsózsolcai 
Hitelszövetkezet elnöke, a mezőgaz-
dasági bizottság elnöke, a református 
egyház presbitere, törvényhatósági 
bizottsági tag volt. Felesége Horner 
Mária, kitől két gyermeke, János és 
Mária született. 
Az Alsózsolcán 1930-ban alakult 
Polgári Lövészegyesület fővédnöke 
1935-től, az 1936-ban alakult Mező-
gazdák Köre helyi szervezetének 
elnöke volt.  
1933-ban reformátusnak keresztelke-
dett ki, és vallását igaz lelkiismerettel 
követte, a helyi gyülekezetnek lelkes 
támogatója volt. Ennek ellenére 1944 
tavaszán, a német megszállás után 
már saját földjein dolgoztatták. Má-
jusban a miskolci téglagyárba került 
családjával. Itt úgy megverték, hogy 
Auschwitzban már nem tudott ki-
szállni a marhavagonból. Megérkezé-
se után azonnal megölték. Élete utol-
só óráiról Csillag Olga írt könyvében. 
Halálának becsült időpontja 1944. 
június 15. 
 

Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
 
MUNK ISTVÁNNÉ, 
lásd Horner Mária! 
 
MUNK JÁNOS  
(1917 – 1974) 
mezőgazdász 
 
Dr. Munk István és Horner Mária fia. 
1918 körül született Alsózsolcán. A 
család minden tagja 1933-ban kike-
resztelkedett, áttért a református 
hitre. János felsőfokú gazdaképzőt 
végzett, majd mint tartalékos tüzér 
hadnagy 1941 tavaszán részt vett a 
Délvidék visszavételében. Származá-
sa miatt azonban a későbbiek folya-
mán csak mint munkaszolgálatos 
honvéd szolgálhatott. Így vonult be 
1944 tavaszán Jolsvára, innen 1944 
őszén néhány társával fegyvert sze-
rezve megszökött és a Bükk hegy-
ségben bujkált egészen az oroszok 
bejöveteléig. 1945. február 16-án 
feleségül vette az alsózsolcai refor-
mátus templomban Zoller Lenkét. A 
háború után, bízva egy jobb kor eljö-
vetelében katonatiszti szolgálatra 
jelentkezett. Ez azonban nem tartott 
sokáig, hazatért és nagybátyjaihoz 
hasonlóan a régi uradalom egy száz 
holdas darabján gazdálkodni kezdett.  
1950 körül ezt a gazdálkodást is 
ellehetetlenítették, 1952-ben zsolcai 
kastélyát államosították. Azért, hogy 
elkerülje a kitelepítést, Tatabányára 
költözött és ott bányászként helyez-
kedett el. 1956-ban fegyveresen vett 
részt a forradalomban és hátrált egé-
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szen az osztrák határig. Emigrálni 
kényszerült. Az afrikai Malawiben 
állapodott meg, ahol mezőgazdaként 
szakmájában dolgozott 1974-ben 
bekövetkezett haláláig. Leszármazot-
tai ma is Magyarországon élnek. 
 
MUNK MARGIT, 
Dr. Gergely Róbertné 
(? - ?) 
 
Munk Soma és Reiner Jozefin ne-
gyedik gyermeke volt. Alsózsolcai 
Hitelszövetkezeti tag 1900 körül. 
 
MUNK MÁRIA  
(1922 – 1944) 
 
Munk István és Horner Mária lánya. 
Életének jelentős részét az 
alsózsolcai Munk kastélyban töltötte. 
Hajadon volt még, amikor 1944 má-
jusában szüleivel a miskolci tégla-
gyárba majd Birkenauba hurcolták. 
Református vallású volt ugyan, de a 
család zsidó származású. Csillag 
Olga könyvében többször megemlé-
kezik szenvedéseik közepette a csa-
ládról és külön Máriáról. Hallerné 
Gönczy Sarolta, deportálásuk előtt 
felajánlotta anyjának, hogy lányát 
elbújtatja, de Munkék nem álltak rá 
erre, bíztak a németekben. Később, 
Auswitzban Munkné nagyon meg-
bánta ezt. Birkenauból néhány hét 
múlva Auschwitzba kerültek. 
Auschwitzból Stutthofba (Stutovo) 
az Északi tenger közelébe, majd 
innen Bottenba. Bottenből Stutthofba 
történő visszaszállításuk napján anyja 

holtan dőlt ki a sorból. Mária elment 
a transzporttal és bizonyára ott halt 
meg Stutthofban. Csillag Olga leírása 
szerint 1944 novemberében, vagy 
utána halt meg. Halálának hivatalo-
san becsült időpontja 1944. július 15. 
 
Róla: Csillag Olga, 1969. 
 
MUNK PÁL 
(1870 - ?) 
földbérlő, földbirtokos 
 
Polgáron született 1870-ben, bizo-
nyára Munk Soma öccse volt. 1897-
ben Sára nevű lánya, 1898-ban 
György fia született Alsózsolcán, a 
Kemely tanyán, ahol feleségével 
Lisszauer Gizellával éltek ekkor. 
1900-ban tagja volt az Alsózsolcai 
hitelszövetkezetnek, amelynek Soma 
bátyja után második legnagyobb 
részvényese. Az 1920-as években 
már hernádnémeti birtokain élt csa-
ládjával, ahol György fia 1929-en 
kastélyt építtetett. 
 
MUNK RÓZA, 
Dr. Gergely Sándorné 
(? - 1944) 
 
Munk Soma és Reiner Jozefin ötödik 
gyermeke volt. Az Alsózsolcai Hitel-
szövetkezet tagja már 1900-ban. 
Férjével Miskolcon éltek, innen de-
portálták 1944-ben. A deportálás 
következtében életét vesztette. 
 
MUNK SOMA (Sámuel) 
(1855 – 1933) 
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nagybérlő, földbirtokos 
 
1855. január 4-én született Polgáron. 
Kereskedelmi iskolát végzett Buda-
pesten, majd 1879-ben lett önálló 
földbérlő. Sajóládon gróf Erdődy 
István földbirtokának egy részét, 
Alsózsolcán a Kemelynek az Erdődy 
grófhoz tartozó területét, valamint 
Vay-féle földbirtokokat, és a később 
„Munk” kastélynak nevezett épületet 
bérelte a Vay családtól. Így bérelte a 
Kemely és Gyömrő puszta területét. 
Később, 1909-ben már rendelkezett 
saját tulajdonú földekkel, majd 1929-
ben az előbb említett területeket és 
épületeket fiai megvásárolták. Ezek 
mellett Ónodon és Belsőbőcsön is 
volt több mint 300 hold nagyságú 
saját földterületük. Az 1920-as évek 
végére a bérelt és saját birtokaik 
nagysága 2000 hold körül mozgott. 
Miskolcon emelete lakóháza volt a 
Kazinczy utcán a zsinagógával 
szemben,  amely  ma is létező épület.  
 
 
Az 1940-es évekre, amikor Munk 
Soma már nem élt, a birtok nagysága 
elérte a 3000 holdat. A gazdaság 
központjai Alsózsolcán, és Gyömrőn 
voltak. A modern mezőgazdasági 
nagybirtokot 1945-ben a földreform 
keretében államosították a kastélyok-
kal és gazdasági épületekkel együtt. 
A vármegyei törvényhatóság bizott-
sági tagja, a Borsodmegyei Takarék-
pénztár elnöke volt. Alsózsolcán 
alapító tagja, alelnöke, majd elnöke, 
illetve legnagyobb részvényese a 

helyi hitelszövetkezetnek 1893-tól. 
Megházasodott 1878-ban, felesége 
Reiner Jozefin, kitől öt gyermeke 
született. 
Meghalt 1933. november 15-én, a 
miskolci Avasi Izraelita Temetőben 
nyugszik. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
 
MUNK SÁRA  
(1897 – 1917) 
 
A Kemely tanyán született 1897. 
október 31-én, Munk Pál és Liszauer 
Gizella gyermekeként. Meghalt 
Hernádnémetiben, apja birtokán 
1917-ben. 
 
MURÁNYI GUSZTÁVNÉ, 
lásd Herbály Gabriella! 
 
MUTSÓ ISTVÁNNÉ, 
lásd Szalánczy Erzsébet! 
 
 
 

N 
 
 
NAGY BERTALAN 
(? - ?) 
csendőr főtörzsőrmester 
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1933. június 1-től 1936. december 
16-ig volt az alsózsolcai csendőrőrs 
állományában. 
 
NAGY GYÖRGY 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
NAGY SÁNDOR 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
 
NAGY SÁNDOR  
(1896 - 1960) 
direktóriumi tag 
 
1896. május 22-én született Miskol-
con, anyja Póta Erzsébet. A tanácsha-
talom ideje alatt direktóriumi tag volt 
Alsózsolcán, mint helyi lakos. 1919. 
augusztusában bíróság elé állították, 
de az eljárást ellene szeptemberben 
megszüntették. 1946-ban a helyi 
Független Kisgazda Földmunkás és 
Polgári Párt elnöke volt. 
 
NÉMEDI ISTVÁN  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
 
A XVIII. század közepén tanított itt. 
Itt is halt meg.  
 

Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 
 
NEMES SÁNDOR 
(XIX – XX. század) 
református tanító 
 
Dubicsányból jött Alsózsolcára a 
harmadik tanítói állást betölteni. Az 
első világháborúban, még 1914-ben 
orosz fogságba esett, ahonnan csak 
1917-ben szabadult. Ekkor Hosszú-
mezőre ment tanítónak 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
NÉMETH ÁGOSTON 
(XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
Sajólád plébánosa volt 1874-1893 
között. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
 
 
 
NÓVY VILMOS  
(1843 – 1908) 
ispán, tiszttartó 
 
Római katolikus mivolta ellenére az 
alsózsolcai református egyháznak 
szószék  koronát  adományozott. Hű- 
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séges szolgálataiért a Vayak az 
alsózsolcai temetőben temették el. 
Sírkövét, amely az egykori lelkészek 
sírjai között található báró Vay 
Elemér csináltatta a következő fel-
irattal: „Nóvy Vilmos a Vay család-
nak 45 éven át hű tiszttartója.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NY 
 
 
NYILÁNSZKI GYÖRGYNÉ,  
lásd Juhász Éva! 
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NYÍRI EDIT,  
Szabó Imréné 
(1915 - ?) 
tanító 
 
1915. március 12-én született Mis-
kolcon. Tanítói diplomáját 1935-ben 
a Miskolci Evangélikus Tanítókép-
zőben szerezte. 1939-től az Abaúj 
megyei Szkároson tanított 1942-ig, 
majd Tornán 1945-ig. Innen még 
1945-ben Miskolcra, a Szent István 
úti iskolába, majd Szemerére került, 
ahol alsózsolcai munkaviszonyának 
kezdetéig dolgozott. 1947. március 1-
től tanított.  1948-ban tagja volt a 
helyi nemzeti bizottságnak. 
Alsózsolcán nyugdíjazásáig tanított. 
 
NYITRAY JEN Ő  
(1889 - 1977) 
tanító 
 
1889. április 17-én született Miskol-
con, vasutas családban. Tanulmánya-
it a Miskolci Református Főgimnázi-
umban és a Máramarosszigeti Állami 
Tanítóképzőben végezte. Pályakez-
dése első éveiben Tiszapalkonyán és 
a miskolci MÁV telepi Elemei Isko-
lában tanított. 
1910. július 31-én az alsózsolcai 
református egyház presbitériuma 
megválasztotta az újonnan szervezett 
harmadik tanítói állásra. Megválasz-
tása után a 2-3. összevont vegyes 
osztályt tanította, 1911-től pedig az 
ismétlő iskolásokat is vegyes cso-
portban. Két évig dolgozott 

Alsózsolcán. A tanítás mellett újjá-
szervezte a felnőtt énekkart. 
1912. szeptember 15-én bejelentette, 
hogy a diósgyőri vas- és acélgyár 
igazgatója meghívta tanítónak a gyár 
iskolájába, ahová a kereskedelmi 
miniszter már ki is nevezte. 1912-től 
a Diósgyőri Fiúiskolában, 1922-től 
1949-ig a Vasgyári Iparostanonc 
Iskolában tanított. Részt vett a Bor-
sod megyei Általános Tanítóegyesü-
let életében, annak járásköri elnöke is 
volt. Három évig szerkesztette a 
Borsod megyei Tanügy című lapot, 
1936-tól a Felsőmagyarországi Tan-
ügy felelős kiadója. 1936 és 1946 
között több szövetségnek és válasz-
tott szervezetnek vezető tisztségvise-
lője. 1946-1949 között, majd 1951-
1952 között a Vasgyári Fiúiskola 
igazgatója, innen ment nyugdíjba 
1954-ben. 
Felesége Baksa Erzsébet volt, Baksa 
Lajos rektor egyik lánya. 1977. de-
cember 27-én halt meg, Alsózsolcán 
családi sírboltjukban nyugszik. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
NYITRAY KATALIN 
(XX. század) 
református tanítónő 
 
1936-tól 1938. december 31-ig he-
lyettesítette Baksa Ilonát Alsó-
zsolcán. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
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O 
 
 
OLÁH BERTALANNÉ,  
lásd Horváth Zsófia! 
 
ORBÁN ISTVÁN 
tizedes 
(1883 – 1914) 
 
1883-ban született, apja Orbán Ist-
ván, anyja Szilágyi Julianna. A 10. 
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gyalogezredben szolgált. Tarnovnál 
esett el Galíciában 1914. október 10-
én. 
 
ORBÁN ISTVÁN 
(1920 – 1943) 
honvéd 
 
1920-ban született Alsózsolcán, any-
ja neve Rozsák Borbála. 1942-ben 
vonult be Miskolcra a Rudolf lakta-
nyába. Itt a 19. hadosztály, 
hadosztályközvetlen légvédelmi 
gépágyús osztályának egyik ütegénél 
távmérő feladatokat látott el a kezelő 
személyzet között. A keleti hadmű-
veleti területekre, a Don mellé vonult 
a 2. magyar hadsereggel. Az 1943. 
január 12-én történt urivi áttörés 
után, hat légvédelmi üteg Szagunynál 
foglalt állást. Három egy patakon túl, 
közel a front felé, itt volt Orbán Ist-
ván is. Három pedig ettől nyugatra a 
hátország felé. Január 13-án vagy 14-
én szovjet páncélosok törtek előre a 
patak vonaláig és letaposták, elpusz-
tították a hozzájuk közelebb eső há-
rom üteg teljes személyzetét. Itthon a 
Hadügyminisztérium értesítette a 
családot, de halálát nem tudták pon-
tosan bizonyítani, eltűnt személyként 
kezelték. Jóval a háború után magas 
katonai rangú öccse kerestette, kuta-
tott utána, de mind a mai napig nem 
sikerült róla többet megtudnia. 
 
ORBÁN KÁROLY 
(1904 – 1943) 
honvéd 
 

Született Alsózsolcán 1904. március 
10-én, anyja neve Pálinkás Zsófia, 
felesége Szabó Anna. 1935-ben a 
Polgári Lövészegylet pénztárosa volt. 
Állítólag a doni összeomlás kezde-
tén, az 1943. január 12-i urivi és 
január 14-i scsucsjei áttörés idején 
fogságba esett. Fogságából rádióüze-
netet küldött családjának. Ennek 
ellenére több hír nem érkezett felőle. 
Ismeretlen helyen halt meg, halálá-
nak becsült időpontja 1943. január 
15. 
 
ORBÁN SÁNDOR 
(1892 – 1917) 
honvéd 
 
1892-ben született Alsózsolcán, szü-
lei Orbán István, Bánrévi Erzsébet. A 
34. gyalogezredben szolgált.  Az első 
világháború alatt a keleti fronton 
fogságba esett és a moszkvai katonai 
kórházban halt meg 1917. december 
31-én. 
 
OROSZ JÓZSEF  
(1894 - ?) 
községi bíró 
 
1894-ben született Alsózsolcán. Há-
rom gyermeke volt. A Független 
Kisgazdapárt tagja 1945 és 1948 
között. A háború után, 1945 márciu-
sától volt bíró 1950-ig, a tanácsrend-
szer bevezetéséig. 
 
OROSZ KÁROLY  
(1896 - 1949) 
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nemzeti bizottság elnöke, törvény-
bíró 
 
Törvénybíró volt 1945-től, azaz a 
község második embere a bíró után, 
1950-ig. Az 1945-ben létrehozott 
nemzeti bizottságok alsózsolcai szer-
vezetének elnöke 1946 januárjától 
1948. szeptember 2-i lemondásáig. A 
nemzeti bizottságok ideiglenes ön-
kormányzati testületek voltak, ame-
lyeknek feladata volt a közigazgatás 
szerveinek helyreállítása. 1949-ben 
beszüntették tevékenységüket. 
 
OROSZ LAJOS 
(1892 – 1914) 
honvéd 
 
1892-ben született. A 34. gyalogez-
red honvédje volt. Az első világhábo-
rú alatt 1914. november 22-én esett 
el az orosz harctéren. 
 
OROSZ LÁSZLÓ 
(1903 – 1945) 
honvéd 
 
Született 1903-ban Alsózsolcán, 
anyja Juhász Mária. Alakulata 1. vép. 
hadosztály, IV. zászlóalj. Kriványban 
halt meg 1945. április 13-án tüdő-
gyulladásban. Ugyanott temettetett. 
Krivány ma Szlovákiában a Beszter-
cebányai kerület Gyetvai járásában, 
az egykori Zólyom megye 
Nagyszalatnai járásában fekszik. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 

 
OROSZ MIKLÓS 
(XIX. – XX. század) 
direktóriumi tag 
 
1919-ben tagja volt az alsózsolcai 
direktóriumnak. 
 
OROSZ SÁNDOR 
(1890 – 1916) 
honvéd 
 
Alsózsolcai születésű. A cs. és kir. 
34. gyalogezred póttartalékosa volt. 
Az első világháború alatt az osztrák 
tengermelléken a Dolje melletti csa-
tatéren esett el 1916. december 3-án. 
 
 

Ö 
 
 
ÖRDÖG ANDRÁS 
(1883 – 1914) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született, apja Ördög 
Pál, anyja Zs. Csorba Zsuzsánna. 
Felesége Sarkadi Juliánna. A 34. 
gyalogezred tartalékos katonája volt. 
Az első világháborúban a keleti fron-
ton esett el 1914. november 16-án a 
Krakkó alatti ütközetben. 
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P. NAGY JÓZSEF  
(XIX. század közepe) 
református tanító 
 
Emődről jött Zsolcára tanítani 1840-
ben. 1852-ig tanított itt.  
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 
 
PAKSY DÁNIEL  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
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1769-1771 között ő volt az iskola-
mester. Vadnáról jött Alsózsolcára 
tanítani. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000., 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 
 
PÁL plébános 
(XV - XVI. század) 
 
1503-ban alsózsolcai plébános volt. 
 
 
 
PALÁNKAI KLÁRA, 
Hernádi Lászlóné 
(1930 - ?) 
tanító 
 
1930. augusztus 11-én született Sá-
toraljaújhelyen. A Sárospataki Taní-
tóképzőt 1964. július 14-én fejezte 
be. Alsózsolcán 1962. szeptember 
16-tól 1969. szeptember 1-ig dolgo-
zott, amikor Miskolcra került taníta-
ni. 
 
PALOCSAI BÉLA 
(1916 – 1943) 
honvéd 
 
1916. január 22-én született 
Alsózsolcán, anyja neve Hódi Zsófia. 
Az 54. ezred második zászlóaljának 
2. századában szolgált, mint tizedes. 
1943. március 4-én halt meg Sopron-
ban hashártyagyulladás következté-
ben. Sopronbánfalván temettetett. 
 

Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
PALOCSAI EMMA  
(1888 - 1930) 
 
A Vay család házvezető nője volt a 
XX. század elején. Síremlékét, mely 
az alsózsolcai temetőben található, 
Borsodi Bindász Dezső szobrászmű-
vész mintázta. Modellje a kor 
Alsózsolcájának legszebb lánya, 
Talján Margit volt. 
 
 
PALOCSAY KÁROLY  
(1865 - ?) 
gazdatiszt 
 
Tiszttartóságát 1921-1929 között 
biztosan viselte. Felesége Ördög 
Zsuzsánna volt. 
 
PARÁDI ILONA, 
Molnár Lászlóné  
(XX. század) 
tanácstitkár 
 
1948-ban már a községházán dolgo-
zott, mint tisztviselő. 1951. január 
30-tól 1952. június 15-ig töltötte be a 
tanácstitkári tisztet. 
 
PATAI MIHÁLY  
(? – 1743) 
református tanító 
 
Patai Mihály „öreg mester” 1743. 
december 22-én halt meg. Feltehető-
en 1722-őt megelőzően tanít ott. 
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Róla: Alsózsolcai Református Egy-
ház levéltára. 
 
PÁSZTOR ISTVÁN  
(1920 - 1964) 
tanácselnök helyettes 
 
Településünk második tanácselnök 
helyettese volt. Elődje, Bánrévi 
Balázsné lemondásával választották 
meg 1951. október 21 után. 1953. 
április 10-én hívták vissza pozíciójá-
ból, mert nem volt hajlandó a kulák-
üldözésekhez asszisztálni. Szervező-
készsége folytán valósult meg Szűcs 
Imre tanácselnöksége idején 1952-
ben az Óvoda megnyitása. 
Ezt követően, haláláig gyári munkás 
volt. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
PEJASEVICH TIVADARNÉ, 
lásd Vay Erzsébet! 
 
PELLER MIHÁLY 
(? – 1945) 
 
Az oroszok, mivel németes hangzású 
neve volt, fogságba, „málenkij ro-
bot”-ra hurcolták 38 falubelijével 
együtt. A Donyec–medence bányáiba 
kerültek dolgozni. Közelebbről Uk-
rajnában a Luganszkai terület 
Perevalszkij járásában, Buhaivka 
község hadifogolytáborában őrizték 
az 1207. fogolytábor 1. hadifogoly-
századában. Itt a ma is létező Delta 
bányában dolgoztatták. Ezt megelő-

zően német hadifoglyok dolgoztak 
itt. Az itt álló 51. számú hadifogoly 
temetőbe temették, amely a bányától 
300 méterre található. Temetésének 
helye ma műveletlen mezőn van, 
ahol 311 hadifogoly, köztük 82 ma-
gyar nyugszik. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
 
 
 
 
PERJÉSI JÓZSEF, vitéz 
(1891 – 1964) 
katonatiszt 
 
1891 márciusában született a mai 
Szerbiához tartozó Bács-Bodrog 
megyei, 80%-ban németek lakta 
Veprődön, a Bácskában. Az első 
világháborúban a 4. honvéd hegyi 
tüzérezredhez vonult be, ahonnan 
tiszthelyettesként szerelt le. Kitünte-
tései: kisezüst és nagyezüst vitézségi 
érem, háborús emlékérem, valamint 
török vas félhold, amely a német 
vaskereszt megfelelője volt. Utóbbi 
feltételezi, hogy 1917-ben Jeruzsá-
lem mellett harcolt az angolok ellen, 
mint tüzér. A világháború után 
Hajmáskéren lakott, ahonnan 1928-
ban költözött Miskolcra, majd innen 
Alsózsolcára. Első világháborús 
tetteiért vitézi címet kapott, vitézi 
avatása 1935-ben Székesfehérváron 
volt. A két világháború között kato-
natisztként szolgált, ahonnan 1941-
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ben szerelt le, de a második világhá-
ború alatt ismét fegyveres szolgálatot 
teljesített. Orosz fogságba esett, majd 
innen visszatérve egy ideig rendfenn-
tartóként működött. 1964. július 20-
án hunyt el, az alsózsolcai temetőben 
nyugszik. 
 
PETHŐ JENŐ, Dr. 
(XX. század) 
római katolikus plébános 
 
1951-1956 között volt a sajóládi 
anyaegyház plébánosa. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
PFEFFER ERZSÉBET 
(1898 – 1944) 
 
Alsózsolcán született 1898. novem-
ber 22-én. Apja Pfeffer Lipót, anyja 
Schwartz Janka. Férje Kandel József 
volt, de elváltak. Auschwitzban halt 
meg erőszakos megsemmisítés által. 
Halálának becsült időpontja 1944. 
július 15. 
 
PFEFFER LIPÓT 
(1870 - 1944) 
mészáros, kereskedő 
 
Sajószögeden született, apja Pfeffer 
Sámuel, anyja Gellmann Julianna. 
Mesterségét apja mellett tanulta ki 
Miskolcon. Alsózsolcán 1915-ben 
nyitotta fűszerüzletét, amelyet fele-
sége vezetett. Virilis jogon képviselő 
is volt a községben. Az I. világhábo-
rúban Károly csapatkeresztet és őr-

mesteri rangot szerzett. Auschwtzban 
halt meg végelgyengülésben. Halálá-
nak becsült időpontja 1944. június 
15. 
 
PFEFFER LIPÓTNÉ,  
lásd Schwartz Janka! 
 
PFEFFER RÓZSI, 
Schwartz Jakabné 
(1897 – 1944) 
 
Férje a két világháború között kiske-
reskedő volt Alsózsolcán. A deportá-
lás következtében elhunyt. 
PINTÉR JÓZSEF 
(XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
Felsőzsolcai plébános 1842-1857 
között, aki ellátta az alsózsolcai filián 
élő katolikusok gondozását is. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
PLÓSZ TERÉZIA,  
Gergely Lászlóné, majd Szabó 
Kálmánné 
(1917 - 2005) 
szülésznő, védőnő 
 
Férje a Munk gazdaság kemelyi rész-
legének kerékgyártó mestere, 1944-
ben hősi halált halt a fronton. 1946-
1947 folyamán szülésznői képesítést 
szerzett a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen. Tanulmányait Munk 
János és Dr. Letanovszky Lajos kör-
orvos támogatta. A tanfolyam költsé-
geit Alsózsolca község állta. Kiváló 
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teljesítményéért és érdeklődéséért 
jutalmul egy svájci szülésznői felsze-
relést kapott jutalmul. Szolgálata 
alatt kisebb falunyi csecsemőt segí-
tett a világra. 1947-től 1966-ig 2100 
szülést vezetett le. 1966 után meg-
szűnt az otthon szülés lehetősége. 
Ekkortól az orvosi rendelőben dolgo-
zott ápolónőként. 1979-ben vonult 
nyugdíjba. Szolgálatáért „Alsózsol-
cáért” kitüntetést kapott. 
 
 
 
 
POLANA ISTVÁN 
(XVIII – XIX. század) 
római katolikus plébános 
 
Alózsolca 1817-től Felsőzsolca 
filiája volt. Ebben az évben alakult 
Felsőzsolcán újra helyi plébánia, 
amelynek első plébánosa volt 1822-
ig. 
 
Róla: Egri Főegyházmegyei Levéltár; 
Magyar Katolikus Lexikon 
 
PÓSA DEZSŐNÉ,  
lásd Riczkó Ilona! 
 
PÓSA ERZSÉBET 
(XX. század) 
református tanító 
 
Cserépfalun tanított eredetileg. 
Géressy Zsuzsanna lemondásával a 
megüresedett tanítói állásba került 
1927. augusztus 31-én. 1929. október 
31-én lemondott. 

 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
PRINCZ LAJOS 
(1869 - ?) 
ispán 
 
Felesége Mohr Sarolta. Uradalmi 
ispán volt 1921-1929 között. A Munk 
uradalom zsolcai részlegének irányí-
tója volt Selmeczki László kulcsárral 
együtt. 
 
 
 
PUHL FERENC 
(1909 – 1943) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán 1909. október 
26-án, anyja neve Vajner Viktória. 
Tartalékos honvéd volt a 13. gyalog-
ezred II. zászlóaljánál, 509090064 
azonossági számmal. Eltűnt Ilinkánál 
1943. január 14-én. Január 15-én 
reggel a 13/II zászlóaljat érte az 
Ilinka völgyben mindent megsemmi-
sítő támadás, amiből kevesen mene-
kültek meg. Ilinka Oroszországban, a 
Donhoz közel, a Scsucsje közelében 
található. Feleségét 1943. szeptember 
17-én értesítették. (Iktatási száma: 
c.755.913/22.v.1943.) 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
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PUSCH GERTRÚD Márta, 
Kiss Lajosné 
(1888 – 1966) 
nevelőnő 
 
Breslauban, a mai Wroclaw nevű, az 
egykori Németország területén elhe-
lyezkedő sziléziai városban született. 
Apja Pusch Herman, anyja Spillmann 
Matild. Apja halála után „nevelőnő 
képző intézetbe” került. Vőlegénye 
elesett az I. világháborúban. Azért, 
hogy felejtsen, és minél távolabb 
kerüljön otthonról, Munk Istvánék 
német nevelőnőt kereső hirdetésére 
jelentkezve jött Alsózsolcára 1920 
körül. Itt fizetéséből jó anyagi kö-
rülményeket, egzisztenciát tudott 
magának teremteni. Saját háza volt 
már, amikor Munkék ajánlásával 
1924-ben férjhez ment özvegy Kiss 
Lajos alsózsolcai fogyasztási szövet-
kezet üzletvezetőjéhez. Alsózsolcán 
vegyes fűszer- és dugaszolt italboltot 
nyitottak. Az 1920-as évek második 

felétől már nem dolgozott a Munk 
családnál, hanem a saját kereskedés-
ben segített be férjének, de jó kap-
csolata korábbi munkaadóival to-
vábbra is fennmaradt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 
 
RÁCZ PÉTER 
(XVI – XVII. század) 
református lelkész 
 
1607-ben ő volt Alsózsolcán a prédi-
kátor. 
 
RAGÁLYI ZSUZSANNA,  
ragályi, 
Kazinczi Péterné 
(17?? – 1827) 
 
Férje Kazinczy Péter zempléni alis-
pán volt, kitől Zsófia nevű lánya 
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született. Kazinczy Zsófia Vay Ábra-
hám (III) neje volt. 
Élete utolsó szakaszában férjével 
Miskolcon telepedett le. Ott halt meg 
1827. március 8-án. Lánya révén az 
alsózsolcai Vay kriptába temettetett. 
 
REINER JOZEFIN,  
Munk Somané 
(1858 - 1944) 
 
Szihalmon született. Munk Somaval 
1878-ban kötöttek házasságot, kitől 
öt gyermeke született. Férjével foko-
zatosan megszerezték az alsózsolcai 
Vay birtok egy jelentős részét, és az 
egyik kastélyt is. Emellett Sajóládon, 
Ongán, Bőcsön szereztek birtokteste-
ket. Férje halálát jóval túlélte, de 
1944-ben őt is elhurcolták zsidó 
származása miatt. Már a miskolci 
téglagyárban meghalt. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2003. 
 
REINITZ JEN Ő 
(1892 – 1944) 
gazdálkodó 
 
Apja Reinitz Mór, anyja Kohn Bor-
bála. Feleségével együtt Auschwitzba 
deportálták őket, ahol meghaltak.  
 
REINITZ JEN ŐNÉ, 
lásd Róth Szerén! 
 
RICZKÓ ILONA,  
Pósa Dezsőné 
(1927 - ?) 
tanító 

 
1927. október 23-án született 
Kótajon. Tanítói diplomát 1948. 
július 17-én szerzett a Miskolci 
Evangélikus Tanítóképzőben. 
Felsőnyárádon kezdett, majd 1949-
ben a nyékládházai állomáshelyen 
tanított. 1951-1952-ben 
Szirmabesenyőn majd Mályiban 
dolgozott, és ezután majd egy évig 
állás nélkül volt. 1953-tól nyugdíja-
zásáig, 1983-ig Alsózsolcán tanított. 
Ezután Miskolcon élt haláláig. 
 
 
 
RIMÁNYI JEN Ő  
(XX. század) 
segédjegyző 
 
19 szolgálati évvel 1946. december 
1-én helyezték be az alsózsolcai se-
gédjegyzői állásba. Tagja volt a Ma-
gyar Kommunista Pártnak. 
 
ROMÁN ERNŐ  
(1882 - 1956) 
református esperes 
 
1911. október 22-én esperesi meghí-
vásra, ajánlás útján került Alsó-
zsolcára Román Ernő nagytoronyai 
református pap. Vattay István után a 
leghosszabb ideig, 43 évig működött 
helyi lelkészként. Nehéz időket élt 
végig, ugyanakkor messzemenően 
helytállt az eklézsia élén. Tagja volt a 
képviselőtestületnek, sőt 1919-ben a 
tanácsköztársaság alatt a direktóri-
umnak is. Az első világháború idején 
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központilag begyűjtött és beolvasz-
tott második harang helyett 1928-ban 
új harangot készíttetett Egry Ferenc 
harangöntővel, az eklézsia segítségé-
vel. Az új harang nyolc mázsás volt, 
felirata a lelkész javaslatára: „1914-
1918 hőseinek emlékére, Isten dicső-
ségére, Alsózsolca református közös-
sége, 1928.”  
Elnöke volt az 1925-ben alakult 
Alsózsolcai Levente Egyesületnek, 
az Alsózsolcai Polgári Lővész-
egyesületnek 1930-tól 1935-ig, az 
1930-ban alakult Temetkezési Se-
gélyegyletnek, alelnöke a „Falu Or-
szágos Földmíves Szövetség” 
alsózsolcai szervezetének. Elnöke az 
1930-as években a helyi Hangya 
Szövetkezetnek. 1933-tól 1944-ig 
tagja volt a Református Egyetemes 
Konventnek. 
1942 novemberében az egyházme-
gyei gyűlésen Román Ernőt válasz-
tották esperessé. A második világhá-
ború jelentős károkat okozott a temp-
lom és parókia épületeiben, berende-
zésében. Ezeket az esperes és a gyü-
lekezet csak évekkel a háború után 
voltak képesek teljesen helyreállítani. 
Ráadásul elveszett az éppen haszná-
latban lévő anyakönyv is, amelyet az 
oroszok elől elmenekülő lelkész 
magával vitt. 
Román Ernő korára való tekintettel 
1954-ben mondott le. Meghalt 1956-
ban, az alsózsolcai temetőben nyug-
szik. 
Műve: Az alsóborsodi és az ősrégi 
borsod-gömör-kishonti egyházmegye 
története. Miskolc, 1926. 

 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
RONTÓ JÓZSEF 
(1898 – 1916) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1898. január 
17-én, apja Rontó József, anyja Csu-
por Julianna. A magyar királyi 10. 
honvéd gyalogezred honvédje volt. 
Elesett 1916. június 19-én. 
 
 
RÓTH ANDOR 
(1896 – 1915) 
önkéntes tizedes 
 
1896-ban született. A 34. gyalogez-
red katonája volt. Gaj mellett Orosz-
országban, az 1915. május 20 és 
május 30 között vívott ütközetben 
esett el. Ott is temették el. 
 
RÓTH MÓR 
(1892 – 1944) 
gazdálkodó 
 
Alsózsolcán született, apja Róth Mór, 
anyja Gottfried Mária. Nőtlen ember 
volt. A deportálás idején Miskolcon 
élt. Auschwitzban halt meg. 
 
RÓTH RÓZSI, 
Groszmann Dezsőné 
(1898 – 1944) 
 
Alsózsolcán született 1898. október 
24-én, Róth Mór és Gottfried Mária 
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gyermekeként. Auschwitzba depor-
tálták férjével együtt. A lágerbe érke-
zésük után rövid idővel meggyilkol-
ták. 
 
Róla: Csillag Olga 1969. 
 
RÓTH SÁMUEL 
(1887 – 1944) 
kocsmatulajdonos, kereskedő 
 
Alsózsolcán született 1897. május 7-
én, szülei Róth Márton és Gottfried 
Mária. Miskolcon lakott a deportálás 
idején. Auschwitzban halt meg. 
RÓTH SZERÉN, 
Reinitz Jenőné 
(1896 – 1944) 
 
Arlón született, szülei Róth Mór és 
Gottfried Mária. Férjével gyermekte-
lenek voltak. Vele együtt Auschwitz-
ban lelte halálát. 
 
ROZGONYI LAJOS 
(XIX. század) 
református tanító 
 
Gelejről jött és felmondása után oda 
is ment vissza.1881-től 1885-ig volt 
helybeli tanító. 1882-ben énekkart 
alakított melynek vezetője lett. 1885-
ig volt a helyi népiskola vezetője, 
amikor felmondott. Baksa Lajos 
követte őt a tanítói állásban. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Farkas 
Ferenc, 2000. Alsózsolcai Reformá-
tus Egyház levéltára 
 

RÓZSA ISTVÁN 
(XVIII – XIX. század) 
ispán 
 
1812. előtt a Vay birtok ispánja volt. 
1812 előtt halt meg. 
 
RÓZSA KÁLMÁN 
(1910 – 1943) 
honvéd 
 
1910-ban született Alsózsolcán. Mint 
katona 1938. november 8-án a mis-
kolci 7. dandár kötelékében részt vett 
a Rozsnyóra történő bevonulásban. 
Többször le és felszerelt, majd Ma-
gyarország keleti hadműveletekbe 
való bekapcsolódásakor 1942-ben a 
Don mellett húzódó vonalakhoz vo-
nult a 19. könnyűhadosztály 13. gya-
logezredének II. zászlóaljával. Marki 
községben esett el 1943. január kö-
zepén. Marki egy kis falu a Don 
partján, Scsucsjétől nem messze, 
Kolibelka mellett. A scsucsjei hídfő-
nél 1943. január 14-én indult meg 
orosz részről a mindent elsöprő tá-
madás. Január 15-ről 16-ra virradó 
éjjel Marki falucskát is körbezárták. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
RÓZSA SÁNDOR 
(1903 – 1946) 
szakaszvezető 
 
Alsózsolcán született 1903. október 
10-én, apja neve Rózsa Gábor, anyja 
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Farkas Eszter. A Kossuth Lajos út 98 
szám alatt lakott.  
Egysége: 7. ezred, 7. zászlóalj. 
Ausztriában  Grácnál  esett  fogságba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1945. május 8-án. Kujbisev város-
ban, a 234-es számú fogolytáborban 
volt fogságban. Meghalt 1946. május 
18-án. Temetésének helye 
Bezimjánka település 234. tábor 
temetője, 1. temető 11. sírhely. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
RÓZSA SÁNDOR  
(1888 - 1954) 
direktórimi elnök 
 
Anyja Stíbor Erzsébet. MÁV munkás 
volt. A tanácshatalom alatt, 1919-
ben, az alsózsolcai direktórium elnö-
ke volt. 
 
RŐTHY ZOLTÁN  
(1927 -2002) 
tanácstitkár 
 

1956-ban tanácstag. 1957. március 
28-án, a forradalom utáni első ta-
nácsülésen éles vitába keveredett az 
ülésen résztvevő, egykori munkásta-
nácstagokkal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
SÁFRÁNY MIHÁLY  
(1828 - 1903)  
tüzér hadnagy, református lelkész 
 
1828. január 11-én született 
Sajókazán Sáfrány Mihály és Tóth 
Teréz házasságából, kisnemesi csa-
ládban. A jó szellemi képességekkel 
megáldott gyermek már 
Sajóvelezden végezte alsó iskoláit, 
majd nyolc évesen a Miskolci Re-
formátus Líceumba került. Ennek 
felsőbb évfolyamain már magánta-
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nítványokkal is foglalkozott. Az 
1848 márciusi események hatására ez 
év augusztus 13-án Pesten jelentke-
zett honvéd tüzérnek. A kiképzés 
után szeptember 19-én Pákozdnál 
bevették ütegét Jellasics seregei el-
len. A kerek egy esztendőig tartó 
szolgálata alatt összesen húsz ütkö-
zetben vett részt, amelyek közül az 
utolsó előtti a zsolcai csata volt. Ez 
1849. július 25-én zajlott a 
Sajóvámos és Alsózsolca közötti 
Sajó szakaszon. A csata fő súlypontja 
Felsőzsolcánál volt. Sáfrány Mihály 
félütegével Alsózsolca közelében 
állt, és innen lőtte a túlparton elhe-
lyezkedő orosz egységeket, tetemes 
kárt okozva nekik. A csata után be-
mutatták a Vay „nagykastélyban” 
vacsorázó tisztikarnak, mint a nap 
kiemelkedő katonáját. Augusztus 23-
án esett fogságba Gyulán, majd 
Aradra került. Megvesztegetéssel 
sikerült elérnie, hogy szabadon bo-
csássák. Hónapokig tartó bujkálás 
után sikerült úti passzust szereznie, 
és beiratkozott a sárospataki teológiá-
ra ötödévesnek. Sikeres vizsgái után 
Imolán mint időtöltő lelkész kezdte 
hivatalát. Majd 1857-ben Jánosiban21 
volt káplán. 1859-es felszentelése 
után újra Imolán, de már mint kine-
vezett lelkész szolgált. 1868-ban 
Bánfalván, 1870-ben Nagyvisnyón 
töltötte be a lelkipásztori hivatalt. Itt 
halt meg 1903. augusztus 24-én. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2005. 

                                                 
21 Ma a Szlovák Köztársaságban. 

 
SÁNDOR BÉLA, Dr.  
(XX. század) 
állatorvos 
 
Alsózsolcai állatorvos volt az 1930-
as 1940-es években. Román Ernő 
esperes lányát Román Sárát vette 
feleségül. Az Alsózsolcai Polgári 
Lövészegyesület ügyintéző elnöke 
volt 1935-től. 
Őt követte Alsózsolcán Dr. Kis Jó-
zsef állatorvos. 
 
 
 
 
SÁRAY ISTVÁN 
(1894 – 1989) 
római katolikus plébános, érseki 
tanácsos 
 
Hejcén született 1894. augusztus 31-
én. 1917. május 4-én pappá szentel-
ték Kisnánán. A következő plébániá-
kon szolgált: 1919: Diósgyőr-
Vasgyárban, 1921: Sirokon, 1923: 
Jászfényszaruban káplán, Sajóládon 
és Tibolddarócon helyettes plébános. 
1924: Jászapátiban káplán, 1926: 
Dédesen lelkész, 1929: 
Tibolddarócon, 1940: Aszalón plébá-
nos. 1947 elején letartóztatták, a 
miskolci, majd a debreceni ügyész-
ség fogházában raboskodott. 1947-től 
1958-ig nyugdíjazásáig Tiszalökön 
plébános, 1976-ban érseki tanácsos 
volt. Göncön élt nyugdíjasként. El-
hunyt Göncön, 1989. szept. 22-én. 
 



 124

Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
SASS LÍVIA 
(XX. század) 
református tanítónő 
 
Alsózsolcán tanított, majd 1948. 
május 1-től, Lukács János lemondá-
sával került helyettes tanítónőnek 
Kemelyre. A kemeli iskola végleges 
bezárása után visszakerült az 
alsózsolcai iskolába. Innen men 
nyugdíjba. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2003. 
 
 
SAUSKA JÚLIA, sombereki, 
Vay Miklósné (IV) 
(1912 – 1967) 
 
1912. augusztus 5-én született Buda-
pesten. Szülei sombereki Sauska 
István és felsőpulyai Rohonczy Etel-
ka. 
Feleségül ment báró vajay Vay Mik-
lóshoz (IV) 1933. június 19-én. Egy 
gyermekük József (II) 1940. július 
18-án született. 
Meghalt Bostonban 1967. december 
27-én. Itt is temették el. Emléktáblája 
van a Vay kriptában. 
 
Róla: Gudenus 
 
SCHULTZ GERDA, 
Munk Andrásné 
(XIX. – XX. század) 
 

Családjával az 1917-es forradalom 
idején menekült hazánkba Oroszor-
szágból. Szülei cserépkályha gyáro-
sok voltak és Németországban tele-
pedtek le. Gerda innen jött feleségül 
Munk Andráshoz. Férjével és gyer-
mekeivel bujkálva élték túl a 
holokausztot. Gyermekei András és 
Dóra voltak. 1956-ban családjával 
Németországba emigrált. 
 
SCHWARTZ ELZA 
(? – 1944) 
 
Schwartz Jakab lánya volt, aki a 
deportálás következtében halt meg 
1944-ben. 

SCHWARTZ JAKABNÉ, 
lásd Pfeffer Rózsi! 
 
SCHWARTZ JANKA (Hani), 
Pfeffer Lipótné 
(? – 1944) 
 
Apja Schwartz Herman, anyja 
Schwartz Julianna. Auschwitzban 
halt meg erőszakos halállal. Halálá-
nak becsült időpontja július 15. 
 
SCHWARTZ KLÁRA 
SCHWARTZ MAGDA 
 
Schwartz Jakab lányai voltak, akik a 
deportálás következtében haltak meg 
1944-ben. 
 
SIMON BENJÁMINNÉ, 
lásd Major Eszter! 
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SKULTÉTY EDE  
(1904 - 1996) 
tanító 
 
Ungvári származású, szendrő tanító, 
aki 1930. szeptember 1-től 1939. 
szeptember 15-ig tanított 
Alsózsolcán. A helyi Polgári Lövész-
egylet háznagya 1935-ben. Katonai 
szolgálata alatt egy ideig Azary Zol-
tán helyettesítette. Három év és há-
rom hónap orosz fogság után 1948. 
július 22-én tért haza és Putnokon 
telepedett le. 1956 után Amerikában 
élt, később visszatelepült. Szentend-
rén a Szabadságforrás úti temetőben 
nyugszik. 
  
SOLTÉSZ KÁROLY 
(XIX. század) 
református tanító 
 
Alsózsolcán 1849-ig tanított. Innen a 
Felső-Zempléni Egyházmegyébe, 
Bánócra távozott, ahol prédikátorként 
folytatta tevékenységét 1863-ig, majd 
onnan Miglészre ment Abaújba. 
 
Róla: Ugrai János, 2005. 
 
SOLTÉSZ LÁSZLÓ, legenyei 
(XX. század) 
segédjegyző 
 
Alsózsolcai segédjegyző volt kb. 
1928-1942 között. Felesége Mudri 
Mária, fiatalon, húsz éves korában 
1929-ben Alsózsolcán halt meg. 
Felesége sírköve a helyi temetőben 
található. 1930 - 1935 között a Polgá-

ri Lövészegyesület főtitkára volt. 
Soltész László ezután Felsőzsolcára 
ment segédjegyzőnek. További sorsa 
ismeretlen. 
 
SPIEGEL IGNÁC 
(1905? – 1944) 
 
A Munk család alkalmazásában állt, 
mint könyvelő és pénztáros. Felesége 
Biedermann Margit. Deportálták 
1944-ben, ahol meghalt. 
 
SPIEGEL IGNÁCNÉ, 
lásd Biedermann Margit! 
 
 
 
SPIEGEL LÁSZLÓ 
(1912 – 1942) 
munkaszolgálatos honvéd 
 
Alsózsolcán született 1912. július 16-
án, apja Spiegel Ignác, anyja neve 
Biedermann Margit. A 107. számú 
tábori közérdekű munkaszolgálatos 
zászlóalj 10. századánál szolgált. 
1942. október 2-án, Perejezsajánál, 
aknaszilánk következtében életét 
vesztette. Perejezsaja közvetlenül s 
Don partján, Scsucsje szomszédságá-
ban fekszik. Temetése ugyanott volt. 
Az alsózsolcai zsidó mártírok emlék-
tábláján szerepel.  
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
SPISÁK JÁNOS 
(? - ?) 
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honvéd 
 
Elesett az első világháborúban.  
 
STARK LAJOS 
(1907 – 1944) 
 
Mezőkövesdi születésű. Szülei Stark 
Zsigmond és Klein Malvin. Polgári 
foglalkozása pék volt. 
  
STARK LAJOSNÉ, 
lásd Gellmann Jolán! 
 
 
 
 
 
STARK OLGA, (CSILLAG)  
Braun Lajosné 
(1911-1983)  
kereskedő, író 
 
Szikszói zsidó családban született. 
1931-ben férjhez ment Braun Lajos 
alsózsolcai kisbirtokoshoz. Magyar-
ország II. világháborúba kapcsolódá-
sa után férje munkaszolgálatra vonult 
be, ahol 1944 májusában eltűnt. Stark 
Olgát az alsózsolcai zsidókkal együtt 
1944 júniusában a miskolci tégla-
gyárba hurcolták, ahonnan a 
Birkenaui haláltáborba szállították 
őket. Innen Auschwitzba, Stutthofba, 
Bottenbe, majd Grodnóban kerül. A 
német összeomlás előtt a kiürített 
koncentrációs táborok foglyainak 
halálmenetéből Laski-Piec nevű fa-
luban szökött meg életben maradt 
húgával együtt, de elfogták őket. A 

megszabadulás Dirschau városkában 
éri őket. Innen főként gyalogosan 
Kulmsee, Tarnov, Lemberg, 
Lavocsne, Volóc, Munkács, Sátoral-
jaújhely útvonalon térnek haza. Mis-
kolcra 1945. április 14-én érnek. 
Alsózsolcára hazatért ugyan, de Mis-
kolcon telepedett le véglegesen. Itt 
illatszerboltot nyitott, majd 1957-től 
nyugdíjazásáig (1966) a Beruházási 
Bank könyvelője volt. Nevét a világ-
háború után Starkról Csillagra változ-
tatta. Regényes életrajza mellett a 
Napjaink hasábjain is megjelentek 
cikkei. Az életrajzi mű címe, - amely 
az elhurcolás és hazatérés hányattatá-
sait mutatja be -  „Mert megtörtént a 
XX. században” (Bp. 1969.) 
Róla: Kárpáti Béla, 2002.; Miskolci 
életrajzi lexikon. 
 
STARK VERA 
(1928 – 1944) 
 
Apja Stark Lajos, anyja Gellmann 
Jolán. A haláltáborokat túlélő Stark 
Olga és Irénke testvére volt. Sorsa 
Stark Olgáéhoz hasonló. Grodnóban 
1944 decemberében nem bírta to-
vább, vérhas és végkimerülés követ-
keztében meghalt. 
 
Róla: Csillag Olga 1969. 
 
STERN JÓZSEF 
(XIX – XX. század) 
gazdatiszt, ispán 
 
A Simárd pusztán a Munk családnál 
volt alkalmazásban 1898-ban. 
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STRASSOLDO, CARLO, gróf 
(XVII. század) 
felsőmagyarországi főkapitány 
 
1670-ben Komárom végvárának 
parancsnoka volt. 
Gyulaffy László "a nyughatatlankodó 
magyarok kapitánya" bujdosóival a 
rozsályi várba vette be magát s innen 
kényelmetlenkedett a szatmári vár 
németjeinek, elannyira, hogy 
Strassoldo, a szatmári vár akkori 
kapitánya kénytelen volt ostrom alá 
fogni a várat s elűzni a bujdosókat. A 
falut felgyújtotta, a várat pedig "föl-
dig rontotta", s a bujdosókat elűzte 
Erdélybe. Strassoldo néhány évet 
töltött Szatmárban mint császári 
ezredes, és itt jelentősebb erődítési 
munkákat is végrehajtatott. 
1673-ban Nagybánya kurucoktól 
való bevételének egyik irányítója 
volt.  
Spankau halála után 1675-től 1677-ig 
Felsőmagyarországi főkapitány volt. 
1675 őszén Ónod várában volt a 
császári hadak főhadiszállása. Na-
gyon kemény eszközökkel, fenyege-
tésekkel követelte meg az irányítása 
alá tartozó megyéktől a szükséges 
élelmiszerek, szolgáltatások behajtá-
sát. 
Strassoldo császári tábornok 1675. 
december 6-án - a bujdosók támoga-
tása miatt - megszállta és kíméletle-
nül megsarcolta Debrecen városát. 
1676-ban pedig 80000 tallérral sar-
colta meg a várost. 1676. áprilisában 
Ónod mellett Wesselényi Pál legyőz-

te Strassoldo seregét, maga a főkapi-
tány is súlyosan megsebesült. Ehhez 
az eseményhez köthető Alsózsolca 
Árpád-kori eredetű templomának 
pusztulása is. Innentől kezdve a 
templom romosan állt egészen az új 
református templom felépítését meg-
előző lebontásáig. 
1676-ban Füzér várát ugyancsak 
Strassoldo gyújtatta fel. 
1680-ban a generális már Thökölyvel 
harcolt. 
 
 
 
 
 

SZ 
 
 
SZABÓ ANDRÁS  
(1891 - 1952) 
tanító, iskolaigazgató 
 
Gagybátorban született. Középiskolai 
tanulmányait Sárospatakon végezte, 
majd itt szerzett tanítói oklevelet is. 
Az első világháborúban az orosz 
fronton súlyosan megsebesült, és 
fogságba esett. Hét évig volt hadifo-
goly, ahonnan 1921-ben szabadult. 
1921-től 1925-ig a Csehszlovákiához 
tartozó Tornagörgőn tanított. Magyar 
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érzelmei kinyilvánítása miatt kiutasí-
tották Csehszlovákiából. Lak köz-
ségben telepedett le és ott tanított. 
1926-ban Baksa Lajos nyugdíjba 
vonulása után a meghirdetett tanítói 
állásra jelentkezett, amit sikerült 
elnyernie. 
Igazgatói és kántori munkája mellett 
vezette a helyi Hitelszövetkezetet és 
a Hangya Szövetkezetet is. Emellett 
ügyvezető elnöke volt a Temetkezési 
Segélyegyletnek 1930-tól és a Polgá-
ri Lövészegyesületnek 1930-tól 
1935-ig. 
1938-ban egy szobafestő kifigyelte 
szövetkezeti tevékenységét és rabló-
támadást követett el ellene. Egy vas-
rúddal leütötte a szövetkezet páncél-
szekrényének megszerzése érdeké-
ben. Az ütés szilánkos koponyatörést 
eredményezett, de Szabó András 
megmenekült, túlélte a támadást. Ám 
az eset súlyos lelki és testi károsodást 
okozott. 
Szívesen tanított be népszínműveket, 
amelyen helyi színjátszó csoportja 
adott elő. 1945-1948 között ő volt a 
helyi „szabadművelődési ügyvezető”. 
1951-ben nyugdíjba vonult, megrom-
lott egészsége miatt azonban ezután 
hamarosan, 1952-ben meghalt. Utóda 
veje, Azary Zoltán lett. Miskolcon a 
Deszka-temetőben nyugszik.  
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000 
 
SZABÓ ANTAL  
(1912 - ?) 
tanácselnök 
 

Alsózsolca első tanácselnöke volt a 
községi tanács 1950. októberi meg-
alakulása után. 1953 januárjában ő 
javasolta a sportpálya létrehozását a 
község középpontjában a Szalay 
kastély kertjében. 1953 áprilisában 
lemondatták, majd június 6-án fe-
gyelmivel visszahívták a tanácstag-
ságból. 
 
SZABÓ GYULA 
(1892 – 1914) 
honvéd 
 
Született 1892-ben. A cs. és kir. 12. 
huszárezred huszárja volt. Lövés által 
okozott sebesülését követően 1914. 
november 24-én halt meg Alsó-
zsolcán. 
 
SZABÓ IMRE  
(1914 - ?) 
tanár 
 
1914. február 12-én született Miskol-
con. 1946-1948 között a Lenin Kohá-
szati Művekben dolgozott. A Mis-
kolci Evangélikus Tanítóképzőben 
végzett 1947-ben. 1948-tól 
Tiszabábolnán tanítóként helyezke-
dett el. 1949-től Alsózsolcán tanított, 
majd 1952-ben az Egri Állami Peda-
gógiai Főiskolán tanári diplomát 
szerzett földrajz – biológia szakon. 
1975-ben vonult nyugdíjba. 
 
SZABÓ IMRÉNÉ,  
lásd Nyíri Edit! 
 
SZABÓ KÁLMÁNNÉ, 
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lásd Plósz Terézia! 
 
SZABÓ KÁROLY 
(XIX – XX. század) 
református tanító 
 
1891. január 1. és 1891. június 1. 
között működött Alsózsolcán. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
SZABÓ KÁROLY 
(? - ?) 
tanácstitkár 
 
Tanácstitkár volt 1952. augusztus 9-
től, 1953. június 6-ig. Ekkor leváltot-
ták 
 
SZABÓ LAJOS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
SZABÓ LAJOS, R.  
(1913 - 1982) 
tanácstitkár, munkástanács elnök 
 
1950. február 23.-tól már jegyző, 
azaz a későbbiekben tanácstitkár. 
1956-ban szintén tanácstitkár volt, a 
forradalmi események hírére őt vá-
lasztották a helyi munkástanács élére 

október 27-én. Elítélte a járási mun-
kástanács vezetőit, mert ezek kom-
munista érzelmű emberek voltak. 
November 8-a után ismét korábbi 
pozícióját betöltve került a község 
vezetői közé. 
1957. március 28-án, a tanácsülésen, 
éles vitába keveredett a munkásta-
nács egykori tevékenysége és céljai 
miatt Szűcs Imre tanácselnökkel és 
Rőthy Zoltánnal. Az ügy Szabó Lajos 
lemondásával és fegyelmi ügyével 
végződött, minek következtében 
1957 júniusában Sajólászlófalvára 
került irodavezetőnek 
 
 
SZABÓ LÁSZLÓ 
(XX. század) 
református tanító 
 
1930. január 1. és 1930. június 30. 
között tanított Alsózsolcán. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
SZABÓ LÁSZLÓ 
(1930 – 1944) 
 
Szabó András és Karsza Zsófia fia. 
Alsózsolca orosz megszállása napján, 
1944. november 18-án, délután 4 
órakor kézigránát robbanás következ-
tében halt meg a 14 éves fiatal. A 
szerencsétlenség Tatár Géza udvarán, 
a Kossuth Lajos utcán történt. 
 
SZABÓ SAROLTA,  
Azary Zoltánné 
(1926 - 2009) 
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tanító 
 
1926. február 14-én született Lak 
községben. Szabó András tanító, 
iskolaigazgató lánya. Gyermekkorát 
és elemi iskolai tanulmányait 
Alsózsolcán végezte. Középiskolába 
a Tóth Pál református Gimnáziumba 
járt. Ezt követően Nyíregyházán a 
református Tanítóképzőben tanítói 
diplomát szerzett. 1946 októberében 
kinevezték az Alsózsolcai Reformá-
tus Elemi Népiskola újonnan szerve-
zett negyedik tanítói állására. 1948-
ban férjhez ment Azary Zoltánhoz, 
aki ekkor tért vissza az orosz fogság-
ból és az alsózsolcai iskola igazgató-
helyettese volt. Az államosítás után 
állami tanító lett férjével együtt. 
1969-ben Miskolcra költöztek, ahol a 
10. számú általános iskolában tanított 
1981-es nyugdíjazásáig. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000 
 
SZABÓ SÁNDOR 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
SZABÓ SÁNDOR 
(? - ?) 
őrvezető 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
SZAKÁCS JÁNOS 
(1920 – 1944) 
honvéd 

 
Alsózsolcán született 1920. március 
3-án, anyja neve Karsza Eszter. A 18. 
k. tüzérosztály honvédje volt. 
Ladzkie Szlacheckie-nél, Lengyelor-
szágban esett el haslövés következté-
ben 1944. július 23-án. Temetése 
ugyanazon település katonatemetőjé-
ben volt. Sírjelszáma: 27493. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
 
 
 
 
SZAKÁCS KÁROLY 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
SZAKÁCS LAJOS 
(1913 – 1944) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1913. július 24-
én, anyja neve Dallos Zsófia. Egysé-
ge: 7. hadosztály, 13 gyalogezred, 2 
zászlóalj, 3 század. A magyar nyil-
vántartás szerint meghalt 1944. július 
15-én. (Iktatási száma: 147.1954.)  
Ezzel szemben az orosz nyilvántartás 
szerint fogságba esett Kecskeméten 
1944. október 5-én. A Sztálingrádi 
terület Beketovó városának 108. 
számú hadifogolytáborában volt 
fogságban. Ez közvetlenül Sztáling-
rád mellett volt. Meghalt 1945. már-
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cius 22-én. Temetésének helye: 
Juzsníj szklon, Mamaeva Kurgana. 
Utóbbi az egykori Sztálingrád köz-
vetlen szomszédságában emelkedő 
nagy kiterjedésű domb, amelyen ma 
monumentális háborús emlékmű 
emelkedik. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
SZAKÁCS PÁL 
(? - ?) 
tizedes 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
SZAKÁCS PÁLNÉ  
(XIX. – XX. század) 
óvónő 
 
1915-től volt az óvoda alkalmazottja, 
míg 1918 szeptemberében, az óvoda 
akkori tulajdonosa, a református 
egyháztanács felmondott neki. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
SZALAI alias ÁRVAI GÁBOR 
(XVIII. század vége) 
református tanító 
 
1791-ben jött Valkról Zsolcára. 
1796-ban is itt tanított. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000.; Az 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 
 
SZALÁNCZY ERZSÉBET, 

Mutsó Istvánné 
(? -?) 
tanítónő 
 
Tiszadobon tanított. 1948. szeptem-
berben pályázat útján választották a 
kemelyi iskolába tanítónőnek. Ekkor, 
a gyermekek nagy létszáma miatt 
Sass Lívia is tanított. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2003. 
 
 
 
 
 
 
SZALÁNCZI SÁNDOR ifj. 
(? – 1943) 
honvéd 
 
Alsózsolcai fiatalember, aki 1942-
ben vonult be. 1943. január közepén, 
vagy ezek után esett el, vagy került 
fogságba. Családja semmit sem tu-
dott kideríteni sorsáról. 
 
SZALÁNCZI SÁNDOR id. 
(1895 – 1944) 
 
Született Alsózsolcán 1895. július 
24-én, anyja neve Pásztor Mária. 
1944. november végén, amikor az 
oroszok már elfoglalták Alsózsolcát, 
helybeli férfiakkal az orosz katonák 
ökröket hajtattak Arnótra. Amikor az 
arnóti községháza udvarán pihenőt 
tartottak, tüzérségi támadást kaptak 
az oroszok. Egy ágyúgolyó éppen 
Szalánczi Sándor közelében csapó-
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dott be, és megölte. Holttestét az 
arnóti községi bíró december első 
napjaiban találta meg, és a harcok 
miatt nagy gyorsasággal a községhá-
za udvarán temette el. Személyazo-
nosságát akkor nem állapították meg. 
Az exhumálásra és holttá nyilvánítás-
ra 1949-ben Szalánczi Ilona kérésére 
került sor. 
 
SZALAY ATTILA, almási, vitéz 
(1925-200?) 
 
1925. február 25-én született Szolno-
kon. Apja almási Szalai Pál, anyja 
temesszlatinai Brinzey Katalin. Déd-
nagyanyja Vay Mariska 1936-os 
haláláig a nyarakat az alsózsolcai 
kastélyban töltötte öccsével együtt.  
Gimnáziumi éveit Sárospatakon az 
angol internátusban töltötte 1935-től 
1943-ig. 1942-ben vitézzé avatták. 
Érettségi után beiratkozott a miskolci 
Jogakadémiára, Zsolcáról járt be, de 
a front közeledtével ezt otthagyta, 
hazaköltözött Szolnokra. Az 1944. 
márciusi német megszállás után a 
család Zsolcára költözött. Majd ősz-
szel a nyilasok hatalomra kerülésével 
az Abaúj megyei Szalay birtokra a 
Tengeri tanyára. Innen menekültek 
családostul a front elől a Felvidéken 
keresztül nyugat felé. A Csallóköz-
ben a nyilasok be akarták léptetni a 
Hungarista Ifjúsági Légióba a 20 
éves fiatalembert. Ez elől csak ön-
kéntes szolgálatra jelentkezéssel 
menekülhetett. Belépett a Hadik 
huszárokhoz. Több alkalommal 
fegyveres összetűzésbe is került a 

szovjet csapatokkal. Sopronban öltö-
zött át civilbe, és esett 30 hónapos 
orosz fogságba, 1945. április 2-től 
1947. október 1-ig. Egészen az Ural 
északi végéig, Perm környékére szál-
lították és ott dolgoztatták őket, télen 
mínusz 56 fokra is lesüllyedt a hő-
mérséklet. 
Hazatérve „deklasszált”elem lett. A 
Betonútépítő Vállalatnál helyezkedett 
el, amely a mai 37-es főutat és bekö-
tőit építette. Majd Csongrád megyé-
ben volt mezőgazdasági munkán. 
Dolgozott a Sajóbábonyi hadianyag-
gyár építésén 
 
Róla: Szalay Attila, 2003. 
SZALAY PÁL, almási, vitéz 
(1893 – 1972) 
 
1893. április 23-án született Derecs-
kén. Apja almási Szalay József, anyja 
Béresy Gizella. Az első világháború-
ban a Hadik huszároknál szolgált. 
Kiváló sportember, országos magas-
ugró bajnok, középtávfutó, teniszező, 
úszó és vívó. 
Szolnokon a Jász-Nagykun Szolnok 
megyei Gazdasági Egyesület igazga-
tója volt. Jelentős közéleti szerepet 
folytatott, több mint harminc társa-
dalmi szervezet vezetőségi tagja, 
elnöke volt. Köztük a Turul Szövet-
ség, Tűzharcos szövetség, a Vitézi 
Rend megyei társadalmi bizottságá-
nak elnöke, Szolnok városi Levente 
Egyesület elnöke, stb. Megyei gazda-
sági főtanácsos volt, és valóban jó 
gazdasági szakember. 
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A hadseregben hadnagy, majd száza-
dos, az erdélyi bevonuláskor a dan-
dárparancsnok segédtisztje volt. A 
vitézi rendbe 1941-ben vették fel.  
A front elől kisebbik fiával és felesé-
gével a Csallóközbe, onnan a Kőszeg 
melletti Medvesre menekült. Osztrák 
területre mentek Grac, Klagenfurt 
mellett Steinmark felé igyekeztek 
már 1945. május elején amerikai 
megszállási zónába. Bajorországban 
Dettendorfban állapodtak meg 1945. 
november 17-én. Itt voltak egészen 
1947. május 13-ig, ekkor indultak 
haza. Időközben a magyar állam 
vagyonőrré nevezte ki és a magyar 
vagyont képező lovakat, teheneket 
gyűjtötte össze, szállíttatta ha-
za.1947. május 23-án érkeztek 
Alsózsolcára, a nagykastély felső 
traktusába költözhettek be. 
Az alsózsolcai Vay kriptában nyug-
szik. 
 
Róla: Szalay Attila, 2003. 
 
SZALAY PÁLNÉ, 
lásd Brinzey Katalin! 
 
SZARKA JÁNOS  
(XIX. század első fele) 
református tanító 
 
1837-ben tanított itt. A pataki kollé-
giumból jött a fiatal, orgonálni is 
tudó tanító. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000.; Az 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 

 
SZENTMARGITAY JÁNOS  
(XVI-XVII. század) 
református prédikátor 
 
Neve alapján feltételezhető, hogy a 
mai Újszentmargitán született. 1597-
ben Tiszaszederkényben, 1598-ban a 
szomszédos Kisfaludon, 1605-ben 
Tiszatarjánban, 1616-ban Gadnán, 
majd 1620-ban Tiszalúcon prédiká-
tor. Alsózsolcán 1622-ben működött 
lelkipásztorként. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003. 
 
 
 
SZEPSY ALBERT  
(XVI-XVII. század) 
református prédikátor 
 
Feltételezhető, hogy az Abaúj me-
gyei Szepsi mezőváros szülötte. 
1606-ban Felsőzsolcán volt prédiká-
tor. 1611-ben és 1618-ban Garadnán, 
1612-ben Csenyétén, majd 1621-ben 
Alsózsolcán, tevékenykedett. Az 
1640-ben Alsózsolcán készült egy-
házlátogatás alkalmával is emlegetik. 
1629-ben már Bükkaranyos lelkésze 
volt. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003.; Dienes 
Dénes, 2001. 
 
SZIKSZÓÚJFALUSI PÉTER  
(XVII. század) 
református prédikátor 
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A ma már nem létező, Ongaújfalu 
melletti, egykori Szikszóújfalu szü-
lötte. 
1638-1640 között biztos, hogy 
Alsózsolcán szolgált prédikátorként. 
Az ő idejében készült az első telepü-
lésünkön készült református egyház-
látogatási jegyzőkönyv. 
 
Róla: Bodnár Tamás, 2003.; Dienes 
Dénes, 2001. 
 
SZILÁGYI KÁROLY 
(1911 – 1945) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1911-ben 
(1901.?), anyja Tatár Terézia. Egysé-
ge: 13. gyalogezred, 2. hadosztály, 2. 
század. Fogságba esett Orosházán 
1944. október 6-án. Fogságának 
helye Oroszország, Nyikolajevszk 
város 126. számú hadifogolytábora. 
Meghalt 1945. február 2-án. Temeté-
se helye: 126. számú tábor temetője.  
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
SZILÁGYI LAJOS 
(1887 – 1918) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1887. március 
29-én. A cs. és kir. 14. huszárezred-
ben teljesített szolgálatot. Elesett, és 
holttá nyilvánították 1923-ban. Halá-
lának becsült időpontját 1918. de-
cember 31-ében állapították meg. 
 

SZILÁGYI LAJOS 
(1920 – 1942) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1920. szeptem-
ber 5-én, anyja neve Demkó Zsu-
zsanna. Ismeretlen helyen halt meg. 
Halálának becsült időpontja 1942. 
december 15. 
 
SZILÁGYI MIHÁLY 
(XX. század) 
nemzeti bizottság elnöke, titkára 
 
Az Alsózsolcai Nemzeti Bizottság 
1945. februári megalakulásától 1946 
februárjáig töltötte be ezt a pozíciót. 
Ezután egy ideig titkár volt, majd 
nemzeti bizottsági tag maradt ennek 
1949-es feloszlatásáig.  
 
SZINI ISTVÁN  
(XVIII. század közepe) 
református tanító 
 
1757-ben Alsózsolcán tanított. 
 
Róla: Az Alsózsolcai Református 
Egyház levéltára. 
 
SZIRÁKI ISTVÁN 
(1762 - 1806) 
református prédikátor 
 
1802-1806 között volt Alsózsolca 
prédikátora. 1806. augusztus 18-án 
halt meg, a helyi temetőben nyug-
szik. 
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Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
SZOBOSZLAI ANNA  
(1964 - 2008) 
tanár 
 
Matematika-rajz szakos tanárként 
került Alsózsolcára, ahol 20 évet 
dolgozott. Kezdetben a Gyermek és 
Ifjúsági Otthonban, majd a Benedek 
Elek Általános Iskolában. Később 
elvégezte a tánc-dráma szakot. A 
grafikához és festészethez valamint a 
tánchoz kiváló adottságokkal rendel-
kezett. Jelmezei, színpad-tervei, dísz-
letei, bábjai élményszámba mentek. 
Könyveket illusztrált. Enikő nevű 
leányával közös helyi kiállításuk volt 
képzőművészeti alkotásaikból. Ne-
véhez fűződik Alsózsolca első és 
több évig vezetése alatt működő 
mazsorett csoportjának megalapítása, 
és a Táncbarátok Körének megszer-
vezése, kiteljesedése. Emlékére tart-
ják a helyi Anna-bált. Tragikusan 
korai halála a helyi kulturális élet 
nagy vesztesége. 
 
SZOBOSZLAI PAP ISTVÁN 
 (? – 1814) 
tiszttartó 
 
A Vay család fiskálisa és tiszttartója 
volt már az 1760-as években. Az 
1780 után sokat dolgozott azon, hogy 
a család hozzájuthasson a régi, kö-
zépkori romos templom használatá-
hoz. Mivel ez nem sikerült, a romos 
templom lebontását és az új templom 

építését irányította. A leghűségesebb 
fiskálisnak tartották. 
Meghalt 1814. november 23-án, az 
alsózsolcai temetőben nyugszik. 
 
SZOMBATI JÁNOS  
(XVIII. század második fele) 
református tanító 
 
1782 és 1786 között volt Alsózsolcán 
tanító, ezután Damakra ment prédi-
kátornak. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. Az 
Alsózsolcai Református Egyház le-
véltára. 
 
 
 
SZOMBATI JÓZSEF 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1769-től 1779-ig volt prédikátor 
Alsózsolcán. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
SZOMMER JÁNOS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
 
SZÖGEDI JÓZSEFNÉ  
(XX. század) 
tanácstitkár 
 



 136

1952. június 6.-tól, 1952. augusztus 
9-ig. 
 
SZUNYOG JÁNOS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban.  
 
SZŰCS ANNA,  
(1894 - ?) 
Molnár Istvánné 
bába 
 
Oklevelét Kassán szerezte 1918-ban. 
1930-ban volt Alsózsolcán bába. 
 
 
 
 
SZŰCS IMRE  
(1922 - 1989) 
tanácselnök 
 
1922. január 18-án született Ónodon. 
A világháború alatt elveszítette egyik 
lábfejét és hadirokkantként tért haza. 
1949 januárjától képviselőtestületi 
tag volt. 1954. április 19-től tanács-
elnök helyettes, majd június 21-től 
tanácselnök volt 1960. július 22-én 
történt lemondásáig. 1956. október 
27-én posztjáról eltávolították, helyé-
re a választott munkástanács elnöke, 
Szabó Lajos került. November 8-a 
után nem sokkal a munkástanács 
feloszlott, így a korábbi vezetők 
visszakerültek helyükre. Egy ideig 
viszont a volt munkástanács képvise-
lői is részt vettek a helyi vezetésben. 

A forradalom után 1957. március 28-
án került sor a községi tanács első 
ülésére, ahol Szűcs Imre ellenforra-
dalomnak bélyegezte az 1956-os 
eseményeket. 
 
SZŰCS JÁNOS 
(? - ?) 
szakaszvezető 
 
Nőtlen fiatalember volt. Testvére a 
szintén háborús sérüléseibe belehalt 
Szűcs Lajos. A déli fronton szolgált 
Szerbiában. Egy bosnyák katonával a 
barátság jeleként elcserélte katona 
sapkáját. Nem sokkal később taposó-
aknára lépett, amely megölte őt.  
Szinte csak a sapka maradt meg belő-
le, ezt küldték haza családjának. A 
bosnyák katonasapkát nővére a halá-
láig, 1967-ig őrizte, amikor kívánsá-
ga szerint eltemették vele. 
 
SZŰCS LAJOS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Az I. világháborúban szolgálta a 
hazát. Nőtlen, testvére Szűcs János 
szakaszvezetőnek. Tüdőlövést kapott, 
ami miatt kórházvonattal hozták haza 
Miskolcig. Innen szekérrel szállítot-
ták a családtagok Zsolcáig. Sebesülé-
se viszont halálos volt. 
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TAKÁCS JÁNOS 
(1879 – 1919) 
honvéd 
 
Született 1879-ben Alsózsolcán szü-
lei Takács János, Fodor Erzsébet. 
Felesége Korcsmáros Zsófia. Orosz 
hadifogságban halt meg 1919. de-
cember 31-én. 
 
TAMÁS JÓZSEF 
(1882 – 191?) 
honvéd 
 
Elesett az első világháborúban. 
 
TELEKI ERZSÉBET, széki gróf, 
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Vay Lajosné 
(1812 – 1881) 
 
Sáromberkén született, 1812. január 
9-én, széki gróf Teleki Ferenc és 
losonczi báró Bánffy Erzsébet leá-
nyaként. 
1829. május 5-én ment hozzá Vay 
Lajoshoz, kinek hat gyermeket szült. 
A Vay családba ő hozta azt a hagyo-
mányt, hogy az Erzsébet nevű leá-
nyok beceneve a Lilla legyen. 
Meghalt Budapesten 1881. május 9-
én, temetése Alsózsolcán volt, teteme 
férje mellett a Vay kriptában nyug-
szik. 
 
Róla: Holopcev Péter – Szöllősi Ist-
ván, 1999. 
 
TELEKI ZSÓFIA, széki gróf, 
Vay Béláné 
(1836 – 1898) 
 
Gernyeszegen született, 1836. de-
cember 11-én széki gróf Teleki Do-
monkos és losonczi báró Bánffy 
Jozefa lányaként. 1854. szeptember 
27-én Kolozsváron ment nőül Vay 
Bélához, kinek négy gyermeket szült. 
Híres szépasszony volt, kinek leányai 
is örökölték anyjuk szépségét. 
Elsősorban neki köszönhetjük 
Alsózsolcán az 1882-ben megnyílt 
óvodát. Saját költségén állította fel az 
új intézményt. 
Meghalt Bad Gleichenbergben 1898. 
július 12-én. Az alsózsolcai Vay 
kriptában nyugszik. Mellszobra Mis-

kolcon a Teleki tehetséggondozó 
kollégiumban áll. 
 
TERLECZKI ANNA  
(XIX. – XX. század) 
óvónő 
 
1918 szeptemberétől 1921-ig látta el 
az óvónői feladatokat. 
 
Róla: Árpád Jenő, 2002. 
 
 
TOKAJI NAGY MARGIT 
(XIX – XX. század) 
református tanító 
 
Nemes Sándor tanító egyik helyette-
sítője volt 1914-1917 közötti hadi-
fogsága alatt. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
TORMA MIHÁLY 
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1779-1781 között állt az alsózsolcai 
református egyház élén. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
TORNAI MAGDOLNA, 
Demjén Lászlóné 
(1936 – 19??) 
 
1936-ban született Felsőzsolcán. A 
Miskolci Állami Óvónőképzőt 1953-
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ban végezte. 1960-tól a helyi óvoda 
pedagógusa volt korai haláláig. 
 
TÓTH ANDRÁS 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
 
TÓTH IMRE 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
TÓTH JOLÁN,  
Lovász Mihályné 
(1927 - 2007) 
tanító 
 
1927. június 15-én született Golopon. 
A tanítóképzőt a Miskolci Állami 
Tóth Pál Nőnevelő Intézet Leánylí-
ceumában és Tanítóképzőjében vé-
gezte 1949. szeptember 9-én. 
Makkoshotykán, Tiszakarád - Nagy-
homokon, Besenyődön, Tiszalúcon, 
Ongán tanított, mielőtt Alsózsolcán 
helyezkedett volna el. 1960. augusz-
tus 1-től dolgozott Alsózsolcán. 
Nyugdíjazásáig itt tanított és haláláig 
itt élt. 
 
TÓTH JÓZSEF 
(1897 – 1916) 
honvéd 
 
1897-ben született, a 34. gyalogezred 
népfelkelője volt. 1916. október 1-én 
esett el Jasionow-nál Galíciában. 
 

TÓTH JÓZSEF 
(1920- 1944) 
honvéd 
 
1920. március 27-én született Alsó-
zsolcán, anyja neve Szabó Jolán. A 
13. gyalogezred II. zászlóaljánál 
szolgált, mint honvéd. 1944. szep-
tember 9-én esett el, tüdőlövés kö-
vetkeztében a tordai csatában. 
Ugyanott temettetett. Tordán kiter-
jedt temető és emlékmű őrzi az el-
esett katonák emlékét. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
TÓTH JÓZSEF  
(1899 – 1967) 
főjegyző 
 
1899. január 31-én született Szirmán 
Tóth Sándor és Tóth Etelka gyerme-
keként, földműves családban. A négy 
polgárit a Miskolci Állami Polgári 
Iskolában végezte. Érettségit 1918-
ban szerzett a Miskolci Királyi Fel-
sőkereskedelmi Iskolában. Jegyzői 
tanfolyamot Miskolcon végezett. 
1921. december 21-én tett községi 
közigazgatási vizsgát. Oklevelet 
1925-ben szerzett. Működését 1922. 
január 1-én Vadnán kezdte meg se-
gédjegyzőként, ahonnan 1923. janu-
árjában ugyancsak segédjegyzőnek 
Alsózsolcára került, ahol 1927. októ-
ber 5-én a község vezető főjegyzője 
és anyakönyvvezetője lett. Önkéntesi 
éveit a miskolci 10-es honvéd gya-
logezrednél szolgálta le. Tevékenyen 
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részt vett az alsózsolcai gazdakör 
megalapításában. A levente egyesület 
elnöke 1939-ben, a Polgári Lövész-
egyesület alelnöke 1930-ban, az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet 
helyi felügyelő bizottsági tagja, és a 
református egyház presbitere volt. 
Felesége az őt megelőző jegyző lá-
nya Letanovszky Etelka volt, kit 
1925. május 23-án vett feleségül. Két 
leányuk született. Életének nagy 
terhe, amelyet 1944 tavaszán minden 
magyarországi jegyzőnek fel kellett 
vállalnia, a zsidók deportálásának 
helyi végrehajtása volt. A front elől 
Miskolcra menekült, de 1944. de-
cember 25-én már visszatért 
Alsózsolcára. 1945 januárjában rend-
őrhatósági eljárás alatt állt, de állását 
nem kellett elhagynia. 1946. augusz-
tus 1-én „nyugalmazták”. 1948-ban 
tagja a Független Kisgazdapártnak. 
Ezután tudott elhelyezkedni, saját 
földjein gazdálkodott. Később ezeket 
is a helyi termelő szövetkezetnek 
kellett felajánlania. Halála a földe-
ken, céklaásás közben érte 1967. 
október 23-án. Az alsózsolcai teme-
tőben nyugszik. 
 
Róla: Csíkvári Antal, 1939. 
  
TÓTH JÓZSEFNÉ, 
lásd Letanovszky Etelka! 
 
TÓTH PIROSKA 
(XX. század) 
református tanító 
 

1945. szeptember 16.-tól 1946. janu-
ár 31-ig tanított itt. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2000. 
 
TÖRÖK JÁNOS  
(1938 – 2010) 
tanár, szakfelügyelő 
 
1938. december 30-án született 
Felsőzsolcán. 1961-ben végzett az 
Egri Pedagógiai Főiskolán matemati-
ka - fizika szakon. Rögtön 
Alsózsolcán kezdett tanítani, egészen 
1978-ig, amikor megyei szakfelügye-
lő lett. Közben Felsőzsolcán meg-
nyílt a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola, ezért Alsózsolcáról ide ment 
át tanítani. Két évtizeden át volt a 
Pedagógusok Miskolci Járási Szak-
szervezete titkára. A szakfelügyeleti 
rendszer megszűnése után nyugdíjba 
vonulásáig matematika – fizika me-
gyei szaktanácsadó volt. Jó munkájá-
ért többször kapott kitüntetést. Élete 
végéig Felsőzsolcán lakott, a helyi 
temetőben nyugszik. 
 
TÖRÖK SÁMUEL 
(TUDÓS TÖRÖK) 
(XVIII-XIX. század) 
református prédikátor 
 
1797-től 1802-ig volt alsózsolca 
lelkésze. Az új református templom 
1795-ös felszentelése ellenére, mun-
kálatok még az ő idejében, 1800-ban 
is tartottak. 1802-ben Átányra távo-
zott. 
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Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
TÖRÖK SÁNDOR 
(1914 – 1944) 
honvéd 
 
Taktaharkányban született 1914-ben, 
anyja neve Czifra Borbála.  Család-
jával  Alsózsolca  mellett  a  Kemely  
 
 
 
 
tanyán éltek. A II. világháború kitö-
rése után több alkalommal a határőr-
séghez hívták be katonának. Utoljára 
1944 szeptemberében vonult be sas 
behívóval. Innentől kezdve családja 
semmit nem tudott meg további sor-
sáról. Eltűnt 1944. október 15-én. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
TŐZSÉR PÉTER 
(1911 – 1940) 
honvéd 
 
Született Alsózsolcán 1911-ben. A 
43. ezred II. zászlóaljának 2. száza-
dában szolgált. 1940. szeptember 14-
én szívbénulás következtében meg-
halt Máramarosszigeten. Ott is temet-
ték el. Az észak-erdélyi 
Máramarosszigetre 1940. szeptember 
5-én vonultak be a magyar csapatok.   
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 

 
TRESSZA ISTVÁN 
(XIX. század) 
római katolikus káplán 
 
1859-1860-ban volt sajóládi káplán. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
URBÁN JÁNOS  
(1895 – 1916) 
honvéd 
 
Urbán Ferenc és Grósz Mária fia, a 
Kemely pusztán lakott. Közkatona 
volt a cs. és kir. 65. gyalogezredben. 
Megsebesült, megrokkant és itthon 
halt meg tüdőbajban 1916. december 
4-én. Alsózsolcán a temetőben sírkö-
ve megtalálható. 
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Ü 
 
 
ÜVEGES ETELKA 
(XIX.  – XX. század)) 
református tanítónő 
 
Üveges Ida tanítónő nővére volt. 
Szintén tanított. Ida húgának beteg-
sége alatt 1943-ban ő tanított a 
kemelyi iskolában. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2003. 
 
ÜVEGES IDA  
(1895 - ?) 
református tanítónő 
 
1895. március 19-én született. Taní-
tói oklevelét 1915-ben szerezte. 
Ugyanezen az éven kezdett tanítani 
Sajókazincon, ahonnan Kemelyre 
került tanítónőnek. Jól felkészült, 
lelkiismeretes és határozott nevelő 
volt. 1947. november 18-án mondott 
le állásáról. Lemondásához hozzájá-
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rult, hogy állami tanítónővé nevezték 
ki egy távoli iskolába. 
 
Róla: Farkas Ferenc, 2003. 
 
 
 
ÜVEGES ISTVÁN  
(XX. század) 
tanácselnök 
 
1953. április 10-én a járási tanács 
javaslatára a tanácstagok közé vá-
lasztották. Majd három nap múlva a 
visszahívott Pásztor István helyére 
elnökhelyettesnek választották. Ápri-
lis 24-én már tanácselnök. 1953. 
június 8-ig elnökölt. 
 
ÜVEGES JÓZSEF 
(1920 – 1943) 
címzetes őrvezető 
 
Alsózsolcán született 1920. novem-
ber 25-én, anyja neve Demkó Zsófia. 
Tehetséges, irodalmi érdeklődésű 
fiatalember volt, aki szabadidejét 
versírással, költészettel töltötte. 
A 19. könnyűhadosztály 13 ezrede II. 
zászlóaljának honvédje, aki a Don-
hoz közeli Jekatyerinovkánál, a tábo-
ri lelkész szerint haslövés következ-
tében meghalt 1943. október 2-án. A 
magyar katonai nyilvántartás szerint 
fejlövés és combcsonttörés érte szep-
tember 29-én, kórházba szállították, 
majd sérüléseibe október 2-án bele-
halt. Temettetett a helyi ortodox 
templom kertjébe. Bajtársai sírhelyé-
ről fényképet juttattak el a családnak. 

Jekatyerinovkában a segélyhelyül 
szolgáló vörös téglás pravoszláv 
templom mellett sorakoztak a sírok. 
A miskolci 19. könnyű hadosztály 
zömében 13. gyalogezredbeli, Mis-
kolc, Rozsnyó és Tornalja környéki 
hősi halált halt katonáit (221 honvé-
det) temették ide. A templomot, 
melyben a seregtest egészségügyi 
oszlopának 100 férőhelyes sebészi 
részlege volt, a hruscsovi időszakban 
lerombolták, környékét hatalmas gaz 
lepte be.  A  szabályos  négyszögeket  
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alkotó sötétzöld növényzet, s a talaj 
besüppedései azonban őrzik még az 
egykori temető nyomait. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
VÁRADI SZABÓ JÁNOS  
(1783 – 1864)  
pedagógus 
 
A Zemplén megyei Szilvásújfaluban 
született 1783. augusztus 27-én és 
Debrecenben halt meg 1864. március 
12-én. A család eredetileg a Borsod 
megyei Kisgyőrből származott. 
Váradi Sárospatakon kezdte tanul-
mányait, majd Heidelbergbe utazott. 
1810-ben Yverdonban megismerhette 
Pestalozzi nevelési módszereit, egy 
évet töltött társaságában. Hazatérve a 
Vay családnál lett nevelő, s 1816-ban 
tanítványaival Pestre költözött. Az 
1820-as években a sárospataki, ké-
sőbb a debreceni és kolozsvári főis-
kola hívta meg tanárának, azonban 
gyönge egészségi állapota miatt 
egyiket sem fogadta el. 1830-tól a 
debreceni Vay-féle salétromgyár 
felügyelője, majd főfelügyelője lett. 
Aktívan részt vett a kollégium ügyei-
nek intézésében, népszerűsítette a 
Pestalozzi elvei szerinti nevelést. A 
szabadságharc leverése után vissza-
vonultan élt, írásai elsősorban a Ne-
velési emléklapok című folyóiratban 
jelentek meg. A politechnikai oktatás 
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első magyar hirdetőjeként is számon 
tartják a nevelés és a munka össze-
kapcsolásának újszerű gondolatáért. 
A Vay család szolgálatában az ifjú 
Miklós nevelése mellett sem tévesz-
tette szem elől a magyar nevelésügy 
helyzetét, felismerte annak hiányos-
ságait: „Mennél nehezebb hazánkban 
is a mindenféle szükségtől s ezelőtti 
hibáitól nyomatott szegényt a maga 
testi és lelki tehetetlenségében lévő 
Köznépet, véle született emberi te-
hetségeiben emberré tenni, az emberi 
méltósághoz felemelni.” – írta 1817. 
március 7-én kelt levelében a főkurá-
tornak, akitől segítséget kért és re-
mélt a falusi iskolák fejlesztésének 
ügyében, valamint az iskoláztatás 
szintjének, és a köznép műveltségi 
állapotának emelésében: „Adja az 
Isten! hogy a Méltóságos Úr nálunk a 
nevelés dolgában Epochát tsinálván 
mind mi mind a maradék 
ditsekedhessék a Nagyságod érzel-
meivel: különösen pedig hogy a köz-
nép, amely most a maga elhagyatott 
állapotjában a nemesi indúlatokat 
nagy részént nem is esméri, a nagy-
ságod neve hallásán tanúlja meg a 
háládatosság indúlattját érezni.” 
 
Róla: Virág Irén, 2008. 
 
VARANNAI  ISTVÁN 
(Schuhajda)  
(XVIII. század) 
református prédikátor 
 
1757-1760 között volt Alsózsolca 
prédikátora. 

Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
VARGA ANTAL 
(XIX. század) 
római katolikus káplán 
 
1857-1859 között volt Sajólád káp-
lánja. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
VARGA JÁNOS  
(XX. század) 
tanácselnök 
 
1953. június 8-tól, 1954. június 21-
ig. 
 
VÁSÁRI LAJOS 
(1897 – 191?) 
honvéd 
 
Alsózsolcán született 1897. június 7-
én, apja Vásári Mihály, anyja Ördögh 
Zsófia volt. Elesett az első világhábo-
rúban. 
 
VASVÁRI SAROLTA, Dr.  
Dr. Letanovszky Lajosné 
(XX. század) 
körzeti orvos 
 
1899 előtt született. Férje életében 
nem volt állásban, de kisegítette 
férjét, együtt rendeltek. Férje halála 
után, 1962-től mintegy egy-két évig 
praktizált. Idős korában szociális 
otthonba vonult, ahol újra férjhez 
ment. 
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A Vasgyári temetőben nyugszik. 
  
VATTAY ISTVÁN, vattay 
(1840 – 1911) 
lelkész 
 
Településünk egyik református lelké-
sze volt. Született: 1840. augusztus 
29-én. 1869-től haláláig szolgálta a 
helyi gyülekezetet. Az Alsózsolcai 
hitelszövetkezet első elnöke volt 
1893-tól. Lelkészi hivataláról lemon-
dott 1911 júliusában, és még ezen az 
éven, 1911. szeptember 22-én meg-
halt. Sírja az alsózsolcai temetőben, a 
lelkészek díszsírhelyén található. 
 
Róla: Árpád Jenő, 1999.; Alsózsolcai 
Református Egyház levéltára 
 
VAY ÁBRAHÁM (I) vajai 
(XVII. század) 
 
Vay Péter szabolcs megyei alispán és 
csepei Zoltán Anna fia. Felesége 
Ibrányi Anna révén, aki a Bárius 
család oldalági leszármazottja volt, 
kaphatta meg 1668-ban a Bárius 
család kihaltával ezek teljes vagyo-
nát. A terjedelmes birtokokért a török 
kiűzését követően 10% fegyvervált-
ságot voltak kénytelenek fizetni a 
császárnak. Így került Alsózsolca is a 
Vay család kezébe. 
 
VAY ÁBRAHÁMNÉ (I), 
lásd Ibrányi Anna! 
 
 
 

VAY ÁBRAHÁM (II) vajai 
(1697-1762) 
A Tiszáninneni Református Egy-
házkerület főgondnoka 
 
Vay László és széki gróf Teleki Bor-
bála fia. 
Alsózsolcán az első Vay (Haller) 
kastélyban élt családjával, amit ő 
építtetett fel az 1720-as években a 
rommá lett Bárius kastély helyén. A 
falu romos középkori eredetű temp-
lomának felújításával próbálkozott, 
de erre az engedélyt, mivel ő refor-
mátus volt, az egri püspök és a me-
gye nem adata meg. Ezért a család-
nak a romos templomba történő te-
metkezése is akadályokba ütközött. 
Többek között emiatt építtette 1762 
előtt a ma is álló Vay kriptát, amely-
be őt temették el elsőként. 1735-től a 
Tiszáninneni Református Egyházke-
rület első főgondnoka volt. Meghalt 
1762. március 8-án. A kripta mai 
ravatalozó felőli homlokzatán nagy-
méretű vörösmárvány táblán a követ-
kező felirat áll: „PIAE PARENTUM 
ET CONIUGIS MEMORIAE”.22 
Mely feliratot a legutóbbi felújítás 
alkalmával a ravatalozó előtti fedett 
terasz kialakításakor eltakartak. 
Két felesége volt: ráthoti Gyulaffy 
Borbála, kitől István és Dániel gyer-
mekei, valamint czegei gróf Wass 
Anna, kitől József és Miklós felnőtt 
kort megérő gyermekei születtek. 
 

                                                 
22 Jámbor emlékű szülőknek és hitveseknek 
emlékezésére. 
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VAY ÁBRAHÁMNÉ (II), 
lásd Gyulaffy Borbála! 
VAY ÁBRAHÁM (III), vajai gróf 
(1789 – 1855) 
borsodi alispán, máramarosi főis-
pán, országgyűlési követ, királyi 
kamarás, titkos tanácsos, az MTA 
alapító és igazgatósági  
tagja 
 
Vajai Vay József és bocsári Mocsáry 
N. fia. Alsózsolcán született 1789. 
július 13-án. Felesége Kazinczy Zsó-
fia, Kazinczy Ferenc unokatestvére 
volt, akivel házasságot kötött 1810. 
november 17-én. Feleségétől 12 
gyermeke született. Ő az alapítója a 
család grófi ágnak, amely innentől 
kezdve csak részben kötődik 
Alsózsolcához. A grófi címet Bécs-
ben 1830. szeptember 10-én nyerte. 
Meghalt Berkeszen 1855. március 3-
án. Feltételezhetően a zsolcai kriptá-
ban nyugszik. 
 
VAY ANNA, vajai báró, 
Haller Jánosné 
(1856 – 1934) 
 
1856. augusztus 18-án született 
Alsózsolcán, vajai báró Vay Béla és 
széki gróf Teleki Zsófia lányaként. 
1875. december 5-én ment feleségül 
hallerkeői gróf Haller Jánoshoz 
Alsózsolcán. Hat gyermekük szüle-
tett. Az ő révén örökölték a Hallerek 
a Haller kastélyt, amely az első 
Vayak által épített kastély volt Al-
sózsolcán. 

Meghalt Miskolcon 1934. november 
26-án, Olthévízen temettetett, férje 
mellé.  
 
VAY ARNOLD, vajay báró 
(1858 – 1908) 
huszárfőhadnagy, Szabolcs várme-
gyei törvényhatósági biz. Tag,  
 
1858. november 6-án született a 
tiszalöki Vay birtokon. Apja vajai 
báró Vay Henrik, anyja zsadányi és 
törökszentmiklósi Almásy Natália 
Mária Anna. 
Arnold császári királyi huszárfőhad-
nagy volt emellett a tiszalöki refor-
mátus egyház főgondnoka. 1888. 
július 14-én vette felségül zabolai 
gróf Mikes Saroltát, kitől három 
gyermeke született. 
Az alsózsolcai családi sírboltban 
nyugszik. 
 
VAY ARTHUR György, vajai és 
luskodi gróf 
(1879 – 1940) 
császári és királyi kamarás, a fel-
sőház tagja, a Johannita-rend lo-
vagja, a volt cs. Kir. 10. huszárez-
red szkv. őrnagya 
 
1879. szeptember 15-én született 
Felsővadászon. Szülei vajai és 
luskodi gróf Vay Tihamér és beniczi 
és micsinyei Beniczky Ilona voltak. 
Házasságot kötött Budapesten 1916. 
március 14-én Feszl Jennyvel. Majd 
ennek halála után Budapesten 1923. 
december 16-án répceszemerei 
Hanthó Marienn Kornéliával. 
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Gyermekei nem születtek. Meghalt 
Budapesten 1941. július 12-én. 
Alsózsolcán július 14-én temették a 
családi sírboltba. 
Kitüntetései: III. osztályú katonai 
érdemkereszt. 
 
Róla: Gudenus, OSZK 
 
VAY BÉLA, vajai báró 
(1829 – 1910) 
borsodi  főispán, a főrendiház alel-
nöke, valóságos belső titkos taná-
csos, a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület főgondnoka 
 
Született Alsózsolcán, 1829. szep-
tember 29-én vajai báró Vay Lajos és 
széki gróf Teleki Erzsébet fiaként. 
Magántanulóként szülőfalujában 
érettségizett le, majd Budapesten 
folytatott jogi tanulmányokat. 1848-
ban önkéntes nemzetőrnek jelentke-
zett Budán. A hadi események során 
többször visszatért szülőfalujába, s 
Mészáros Lázár tábornok mellett, 
mint tiszti futár részt vett a szikszói 
csatában. A bukás után elkerülte a 
számonkérést és megtorlást, az 1850-
es években beutazta Európát. 1854. 
szeptember 27-én feleségül vette 
Teleki Zsófiát, kitől négy gyermeke 
született.  
1861-ben először választották or-
szággyűlési képviselőnek a 
szirmabesenyői választói kerületben. 
Ugyanez megtörtént 1868-ban, majd 
1872. május 17-én a megye főispáni 
székéig kísérte Alsózsolcáról a me-
gye díszmagyarba öltözött közgyűlé-

se. Beiktatásán a köszöntő beszédet 
Lévay József főjegyző mondta, s 
Horváth Lajos, Miskolc város or-
szággyűlési képviselője is méltó 
gondolatokat fogalmazott meg. 1894-
es távozását szintén Lévay így érté-
kelte: „Nem mutathatunk ugyan 
nagyszerű alkotásokra, melyeket 
feltornyosult akadályokkal küzdve 
létesített, de nem mutathatunk ro-
mokra sem, melyeket nagyratörekvő 
kockáztatással egybe halmozott.” 
Felesége 1898-ban történt halála 
után, a Teleki Zsófia által alapított 
óvódát a református egyházra hagyta, 
ennek és az iskolának működésére 
1000 koronás alapítványt hozott 
létre. 
Híres numizmata volt, pénzgyűjte-
ménye a Herman Ottó Múzeum 
törzsanyagát alkotja, amely az ország 
egyik leghíresebb gyűjteménye. 
Könyvet is adott ki erről Alsózsolcán 
1902-ben „Az én régi pénzeim” cím-
mel. 
Meghalt 1910. augusztus 17-én. A 
Vay család zsolcai kriptájában nyug-
szik. Lezárt sírhelyét helyi lakosok 
1945 után feltörték, csontjait az utcá-
ra hajigálták. 
Kitüntetései: Az I. osztályú Vaskoro-
narend lovagja23, Szent István rend 
kiskeresztje. 
 
Róla: Dobrossy István: Miskolc írás-
ban és képekben 4. 
 

                                                 
23 A renddel együtt járt a valóságos belső titkos 
tanácsosi cím. 
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VAY DÁNIEL, vajai báró 
(1749-1798) 
katonatiszt 
 
Apja vajai Vay Ábrahám, anyja apjá-
nak első felesége ráthoti Gyulaffy 
Borbála. 
Bárói címet kapott öccsével 1783. 
április 18-án Bécsben II. Józseftől. 
A főrendiház tagjaként részt vett az 
1790-91, 1794. és 1796. évi diétákon.  
1793-ban, mint magyar katonatiszt 
részt vett a franciák elleni háborúban. 
Így találkozott Badenben későbbi 
sógornőjével Adelsheim Johannával. 
Első felesége borosjenői gróf Korda 
Katalin, második felesége exteni gróf 
Wartensleben Eszter. Gyermekei 
nem születtek, meghalt 1798. augusz-
tus 15-én. 
 
VAY DÁNIELNÉ (I), 
lásd Korda Katalin! 
 
VAY DÁNIELNÉ (II), 
lásd Wartensleben Eszter! 
 
VAY ELEMÉR, vajai báró  
(1855 – 1931) 
Borsod vármegye és Miskolc város 
főispánja, országgyűlési képviselő, 
Borsod és Gömör vármegyék örö-
kös vármegyei bizottsági tagja, 
Miskolc díszpolgára, az 
Alsóborsodi Református Egyház-
megye főgondnoka 
 
Vajai báró Vay Béla és széki gróf 
Teleki Zsófia fia, született 1855. 
július 25-én Alsózsolcán.  

Két cikluson keresztül volt ország-
gyűlési képviselő. 
Első alkalommal 1896. április 16-tól 
1905. szeptember 12-ig látta el a 
megye főispáni tisztét a kormánypárti 
szabadelvű párt képviseletében, egé-
szen a párt bukásáig. Az ő vezetése 
alatt került sor a milleniumi ünnep-
ségekre, a megye díszbandériumát a 
Budapesten Vay Elemér vezette. 
Borsod megyében másodszor, Mis-
kolc történetében először 1910. feb-
ruár 17. és 1912. november 7. között 
látta el a közös főispáni teendőket.  
Emellett a Miskolci Atlétikai Klub 
turista-osztályának elnöke 1892-
1894, az MTE Borsodi Bükk osztá-
lyának elnöke 1894-1913. 
Alsózsolcán tagja volt a helyi, 1893-
ban alakult hitelszövetkezetnek. 
Nem nősült meg, így az elszármazott 
fi ági rokonságot nem számítva, ő 
volt az utolsó Vay családból szárma-
zó férfi, aki Alsózsolcán töltötte 
életét. Meghalt 1931. augusztus 20-
én. A családi kriptában van eltemet-
ve. Halála után örökösei Haller Jó-
zsef és Vay Mariska voltak. A 
„nagykastélyt” Vay Mariska örököl-
te. 
Kitüntetései: Szent István rend kiske-
resztje. 
 
Róla: Dobrossy István, 1997. 
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VAY ERZSÉBET Jozefa  
(LILLA), vajai báró,  
Pejasevich Tivadarné 
(1860 – 1941) 
 
Vajai báró Vay Béla és széki gróf 
Teleki Zsófia lánya, 1860. október 
13-án született Alsózsolcán. 1881. 
január 22-én kötött házasságot 
verőczei gróf Pejacsevich Tivadarral. 
Gyermekeik nem születtek. 
A Vay családban, a családi hagyo-
mány szerint az Erzsébeteket mindig 
Lillának becézték. Lillafüred névadá-
sa - valószínűleg - Vay Elemérnek – 
mint a Borsodi Bükk Egylet elnöké-
nek - köszönhető, hogy a Taj-tó 
(Hámori tó) környékén kialakult 
Fürdőtelepet nevezzék el testvérhú-
gáról, - Vay Lilláról. Az elhatározás-
ra akkor kerülhetett sor, amikor a 
szép Vay Erzsébetet, azaz Lillát fele-
ségül kérték. Ezért 1882-ben kére-
lemmel fordult a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz, mint az Erdőkincs-
tár felettes szervéhez (a Diósgyőri 
Koronauradalom jogutódjához!), 
hogy az Alsó-Hámor település mel-
lett kialakult Fürdőtelepet húgáról 
Lillafürednek nevezzék el. Így lett 
Vay Lilla, Lillafüred névadója. Lilla-
füreden épült fel a Dolka tetőn a 
fából készült kilátó, amelyet Édes-
anyjáról, Teleki Zsófiáról, Zsófia 
kilátónak nevetek el. Átadására 
1908-ban került sor.  Vay Erzsébet – 
azaz Lilla – a távoli Verőce megyé-
ben éldegélt férjével Pejacsevich 
Tivadarral. Férje később Eszék főis-
pánja lett, majd 1913-1916-ban in-

ternálták Franciaországba. Felesége 
követte őt Franciaországba, majd 
Bécsbe is, ahol Pejacsevich Tivadar 
1928-ban meghalt. Vay Lilla másfél 
évtizeddel élte túl a férjét és 1941. 
január 14-én halt meg Nasic települé-
sen Verőce megyében, férje születési 
helyén. A legenda szerint Vay Lilla 
nem túl gyakran látogatott el Bor-
sodba, és a róla elnevezett Lillafüred-
re, de a Palotaszálló avatásakor in-
kognitóban részt vett az ünnepségen. 
Valószínűleg az alábbi sorok is Vay 
Elemértől származnak, mert az írás 
nincs aláírva. De következtetni tu-
dunk arra, hogy ő számol be a Palo-
taszálló avatásáról, és a névadás 
körüli tévedésekről. Vay Elemér 
1931-ben halt meg, e sorokat előtte 
vetette papírra:  
„… Készülök a nagy útra, ahonnan 
már visszatérés nincsen. De mielőtt 
égi hazámba távoznék, szeretnék 
megemlékezni mindazokról, akikhez 
hosszú életem egy kis emléke is fűz. 
… Már én csak a múlté vagyok, pá-
holyból nézem az élet tülekedését, 
nem értem a ma emberét, engem sem 
ért meg a mai kor gyermeke. 
Pünkösdünnep áhítatos hangulata 
vesz körül, bent a falak között csend 
és béke honol. Kint ablakaim előtt 
mindenféle járművek száguldoznak 
Lillafüred felé az emberek tömegé-
vel, akik az állam által ott felépített 
és pazarul berendezett „Palotaszálló” 
megnyitására sietnek, amely oly 
pompával van berendezve, hogy az 
ország határait átlépő elkényeztetett 
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idegen kultúremberek is megtalálják 
ott kényelmüket.”  
Azt hiszem, a mai generációból ke-
vesen fogják tudni, hogy miért is 
hívják ezt a csodás szépségű helyet 
Lillafürednek….. Az, akitől e földi 
paradicsom a nevét kapta, Gróf Beth-
len András miniszter rokona, báró 
Vay Lilla itt született Borsodban, 
családja ősrégi „szállásbirtokos” – 
nemzetségből származik, dicső elő-
deinek emléke örökké élni fog.  
Az ő tüneményes bája, eszményképe 
marad a női szépségnek és a szépsé-
get anyjától, báró Vay Bélánétól, 
született gróf Teleki Zsófiától örököl-
te, aki Borsod vármegye szegényei-
nek hosszú évtizedeken át, védő 
angyala volt.  
Báró Vay Lilla később elszakadt 
imádásig szeretett szűkebb hazájától, 
Borsod vármegyétől és férjhezmene-
tel révén Horvátország nevezhette 
magáénak. Ott is uralkodott szépsé-
gével, nagy szellemével, s lett miként 
szokták volt mondani: Horvátország 
koronázatlan királynéja.” 
 
VAY ETELKA, vajai báró, 
Bárczay Miklósné 
(1836 – 1879) 
 
Vajai báró Vay Lajos és széki gróf 
Teleki Erzsébet leánya volt, 1836. 
október 17-én született. 1856. októ-
ber 15-én ment hozzá Bárczay Mik-
lós volt honvéd hadnagyhoz. 
Hejőcsabán éltek. Etelka Budapesten 
halt meg 1879. márcus 3-án. Az 
alsózsolcai Vay kriptában nyugszik. 

VAY FRIGYES Jenő Károly, Dr.  
vajay báró 
(1916 – 1990) 
 
Tiszalökön született 1916. október 
21-én. Báró vajai Vay László (II) és 
loósi és egervári báró Solymosi Ilona 
fiaként. A gödöllői papi nevelőinté-
zetbe járt, de eltanácsolták és Pata-
kon érettségizett le az angol interná-
tusban. 
1944-ben orosz fogságban volt, majd 
két évig a Postatakarékpénztárnál 
volt hivatalnok. 1951-ben internálták 
anyjával és testvéreivel. Itt nősült 
meg. Szolnok megyében, Besenyő-
szögön házasodott 1951. szeptember 
20-án. Felesége hajniki Bezegh-
Huszágh Mária. 
Gyermekeik nem születtek. 
1956-ban disszidált, 1959-ben az 
USA-ban került ahol elvált feleségé-
től. 
Meghalt Buenos Airesben 1990. 
januárjában. 
Emléktáblája van a Vay kriptában. 
 
VAY GILDA Mária Klára Róza 
Sarolta, Dr. vajai báró 
(1892 – 1983) 
orvos 
 
Tiszalökön született 1892. január 14-
én. Szülei vajai báró Vay Arnold és 
zabolai gróf Mikes Sarolta voltak.  
Tíz éves korában hét évre a Szent 
Szív zárdába került. Az ottani nevel-
tetés következménye is, saját beval-
lása szerint, hogy nem ment férjhez. 
Harminc évesen, érettségi nélkül 
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határozta el, hogy tanulni fog. Orvosi 
diplomát szerzett és 1934. június 23-
tól 1936. augusztus 31-ig a Budapesti 
Tudományegyetem II. számú belkli-
nikáján, majd 1936. szeptember 1-től 
1940. október 22-ig a Szent Rókus 
Kórház II. számú belosztályán 
externista orvos volt. 1940. október 
23-tól 1945. augusztus 31-ig a Ko-
lozsvári Tudományegyetem Belgyó-
gyászati (Haynal) Klinikáján egye-
temi tanársegéd. 1943. május 31-én 
belgyógyászati képesítést nyert. 
1963-ban állított össze a Vay család-
ról egy kötetnyi kéziratot.  
Jelmondata Freudtól származik. Ma-
gyarra fordítva: „Hajlítani, ha nem 
tudom az Égieket, megbolygatom az 
alvilágot.” 
Meghalt Budapesten 1983. február 
10-én. Temettetett Alsózsolcán ápri-
lis 14-én. 
 
VAY HENRIK (I) János László,  
vajai báró  
(1830 – 1867) 
királyi kamarás, huszárezredes 
 
Golopon született Vay Miklós (II) és 
Geymüller Katalin gyermekeként 
1830. március 6-án. Életéről nem 
sokat tudunk. 1848-ban, hadnagyként 
megakadályozta egy huszár megölé-
sével, hogy az egység egy része ha-
zainduljon Magyarországra. Kikö-
vetkeztethető, hogy a kiegyezés előtti 
abszolutizmus korának katonatisztje 
volt. Egy újságcikk szerint az olasz 
háborúban esett el. 1856. szeptember 
29-én házasságot kötött zsadányi és 

törökszentmiklósi Almásy Máriával. 
Fiatalon, 1867. július 27-én hunyt el. 
Az alsózsolcai Vay kripta régi bolt-
jába temettetett. 
 
VAY HENRIK (II), vajai báró 
(1857 – 1875) 
 
1857. június 22-én született. Vay 
Henrik (I) és Almásy Mária fia. 
Nagyfaluban hunyt el 1875. április 1-
én, és Alsózsolcán helyezték örök 
nyugalomra a kripta régi boltjában. 
 
VAY HENRIKNÉ (I), 
lásd Almásy Mária! 
 
VAY JÓZSEF (I), vajai  
(1750-1821) 
septemvir 
 
Vajai Vay Ábrahám (II) és czegei 
gróf Wass Anna fia. 1750. október 
29-én született Alsózsolcán. Tanul-
mányait Sárospatakon végezte, ké-
sőbb a Habsburg-ellenes köznemesi 
mozgalom mérvadó alakjává vált. 
1786-tól 1789-ig Szabolcs vármegye 
alispánja, 1796-tól haláláig a 
Tiszáninneni Református Egyházke-
rület főgondnoka. Részt vett az 1790-
91-es, majd az 1802, 1805, 1807. és 
1811. évi országgyűléseken. 1789-96 
között helytartótanácsos. A pataki 
kollégium érdekében, korszakos 
jelentőségű, negyedszázados tevé-
kenységet végzett. Vay József 1801-
ben kezdeményezte a kollégium új 
épülete anyagi alapjainak megterem-
tését, majd főgondnokként 1806-tól 
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haláláig irányította az építési munká-
latokat. A kollégium fejlesztésére 
1809-ben feleségével együtt ötezer 
váltóforint alaptőkével létrehozta a 
Vay-Mocsáry Alapítványt.  
1818-ban alapítványt hozott létre az 
alsózsolcai lelkész és iskolamester 
ellátmányának javítása érdekében. A 
2500 forintnyi összeget Tiszán-
inneni szuperintendatúra kezelte. 
Ugyanezen az éven kőkerítést építte-
tett a parókia köré. Meghalt 1821. 
december 30-án Bugyi községben. 
Alsózsolcán a Vay kriptában nyug-
szik. 
 
VAY JÓZSEF (II), vajai báró 
(1940 – 1982) 
mérnök 
 
Budapesten született 1940. július 18-
án. Apja báró vajai Vay Miklós (IV) 
és sombereki Sauska Júlia. 
Felesége Salzburgban Ingrid von 
Bolt. Gyermekei nem születtek. 
Meghalt Salzburgban 1982. július 7-
én. Alsózsolcán a Vay kriptában 
nyugszik. 
 
VAY KÁROLY Gyula Tihamér 
Ádám, vajai és luskodi gróf 
(1873 – 1923) 
császári és királyi kamarás,  
honvéd huszárszázados 
 
Született Felsővadászon, 1873. július 
29-én. Apja vajai és luskodi gróf Vay 
Tihamér, anyja beniczi és micsinyei 
Beniczky Ilona. Nem házasodott 
meg. Meghalt 1923. március 21-én 

Budapesten. Alsózsolcán a Vay krip-
tába temették március 25-én. 
 
VAY KLÁRA, vajai báró, 
Bánhidy Sándorné 
(1834 – 1904) 
 
Vay Miklós (II) és Geymüller Kata-
lin ötödik gyermeke volt. Feltételez-
hetően Alsózsolcán született 1834. 
november 10-én. 1853-ban ment 
feleségül simándi báró Bánhidy Sán-
dorhoz.  
Vay Béláné, Teleki Zsófia 1898-as 
halála után, a bárónéval való jó vi-
szonya emlékére 50 forintot adomá-
nyozott az alsózsolcai óvodának. 
Ebből lett kialakítva a mindenkori 
óvónő és családja lakrésze az óvoda 
mellett. 
Meghalt Budapesten, temettetett 
Simándon 1904. november 30-án. 
 
VAY LAJOS, vajai báró 
(1803 – 1888) 
Borsod vármegye követe, főispán-
ja, a ’48-as borsodi nemzetőrök 
őrnagya 
 
Vay Miklós (I) és Adelsheim Johan-
na fia, aki 1803. november 8-án szü-
letett Alsózsolcán. 
1829. május 3-án vette feleségül 
Alsózsolcán széki gróf Teleki Erzsé-
betet, kitől hat gyermeke született. 
1848-1849 között és egy rövid ideig 
1860-ban Borsod vármegye főispáni 
helytartója volt, 1848. április 20-án 
ugyanis István nádor főispánná ne-
vezte ki. Júliusban a nádor egy nem-
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zetőr zászlóaljat indított vele a Dél-
vidékre a szerbek ellen. Zászlóaljpa-
rancsnokként harcolt Pákozdnál, 
majd Scwehatnál is. 1848 decembe-
rében egy szabadcsapatot állított fel, 
amely Schlick ellen harcolt. 
1851. szeptember 16-án a hadbíróság 
a csekély terhelő adat miatt az eljá-
rást ellene megszüntette. 
A kiegyezés utáni első főispánja 
megyénknek, 1867. április 30.-tól, 
1872. június 5-ig. Ekkor korára való 
tekintettel Alsózsolcán fogalmazott 
búcsúlevelében felmentését kérte.  
Meghalt Vattán 1888. március 25-én, 
temettetett az alsózsolcai Vay kriptá-
ba. 
 
Munkája: Borsod megye közgyűlé-
sén 1860. december 3. tartott újóla-
gos székfoglaló és megnyitó beszéde 
Borsodmegye főispánjának. Miskolc 
1860. 
 
Róla: Dobrossy István, 1997. 
 
VAY LAJOSNÉ, 
lásd Teleki Erzsébet! 
 
VAY LÁSZLÓ (I) 
(XVII-XVIII. század) 
kuruc ezredes 
 
Apjától, Vay Ábrahámtól (I) örökölte 
Alsózsolcát, amelyben a XVIII. szá-
zad elején csak jobbágyházak voltak. 
1716-ban amikor a László fiának, 
Ábrahámnak (II) jutott Alsózsolca, a 
régi Bárius kastélynak csak romjai és 
a kőtemplomnak is csak falai álltak. 

Ennek következtében ha meg is for-
dult a településen, tartósan soha nem 
lakott itt. 
László együtt raboskodott Rákóczi 
Ferenccel a bécsújhelyi börtönben, 
majd a szabadságharc kitörése után 
egyik ezredese lett. 1711-ben ott 
szerepelt neve a szatmári béke aláírói 
között. Első felesége széki gróf Tele-
ki Borbála, kitől egy gyermeke szüle-
tett. Második felesége Boros Katalin. 
 
VAY LÁSZLÓ (II) Miklós Árpád  
Henrik Kelemen, vajai báró 
(1890 – 1966) 
magyar királyi titkos tanácsos, 
Hajdú és Bihar vármegye valamint 
Debrecen szabad királyi város 
főispánja, országgyűlési képviselő, 
a Magyar Élet Pártja elnöke, fő-
rendiház örökös tagja, a főrendi-
ház elnöke, az Országgyűlés Felső-
házának tagja, magyar királyi 
földművelésügyi és miniszterelnők-
ségi államtitkár, ect. 
 
1890. április 26-án született 
Tiszalökön báró Vajai Vay Arnold és 
zabolai gróf Mikes Sarolta gyerme-
keként.  
Elemi iskolái után a Ferenc József 
nevelőintézetbe került, ahonnan ma-
gaviselete miatt kicsapták. Érettségi 
után Halleban gazdaságot, Berlinben 
jogot tanult. 
Első feleségével, loósi és egervári 
báró Solymosy Ilonával 1914. márci-
us 19-én kötött házasságot Fiumében. 
Négy gyermekük született. Elvált 
1926-ban. 



 155

Második feleségével, gróf Bissingen-
Nippenburg Mária Margittal 1928. 
július 1-én kötött házasságot Buda-
pesten. Egy gyermekük született. 
Vay Béla halálával, mint a legköze-
lebbi Vay férfi leszármazott, váro-
mányosa volt a zsolcai Vay vagyon-
nak, vagy legalábbis ennek egy ré-
szének. Nem így történt, Vay Béla a 
vagyont a hozzá közelebb álló Haller 
családra és Vay Mariskára hagyta. 
Ezért kénytelen volt elvállalni a Haj-
dú és Bihar megyei főispáni teendő-
ket, valamint az országgyűlési képvi-
selőséget. 
1944-ben nyugatra menekült. 
Meghalt Vicente Lopezben, Argentí-
nában 1966. március 18-án. Temette-
tett Don Torcuatoban, Buenos Aires 
tartományban.  
Emléktáblája van a zsolcai Vay krip-
tában. 
 
VAY LILLA, 
lásd Vay Erzsébet! 
 
VAY MÁRIA (Mariska), vajai 
báró, 
Hámos Aladárné 
(1858 – 1936) 
 
Vajai báró Vay Béla és széki gróf 
Teleki Zsófia lánya, született 1858. 
február 18-án. 1877. február 26-án 
kötött házasságot pelsőczi Hámos 
Aladárral. Gyermeke Hámos Lilla. 
Mivel az Alsózsolcai birtokokat 
öröklő Vay ágnak csak leányági örö-
kösei maradtak, az ő révén került a 
birtoktest egy része a Hámos család 

kezébe. Vay Elemér 1931-es halála 
után ő örökölte a „nagykastélyt”, és a 
birtok felét, 400 holdat. Az örökséget 
aztán a Munk testvérek bérelték ki. 
Mariska a téli időszakot Szolnokon 
töltötte gyerekeinél, a tavasztól őszig 
terjedő időt pedig Zsolcán. 
Meghalt 1936. szeptember 12-én, 
temettetett a zsolcai Vay kriptába. 
 
Róla: Szalay Attila, 2003. 
 
VAY MIKLÓS (I) vajai báró 
(1756-1824) 
dandártábornok, hadmérnök, fo-
lyamszabályozó, utazó 
 
1756. szeptember 6-án született 
Alsózsolcán. Apja Vay Ábrahám és 
czegey gróf Wass Anna. 
A sárospataki kollégiumban tanult, 
majd 1776-ban került a leingrubeni 
hadmérnöki akadémiára. 1776 előtt 
felépíttette a második alsózsolcai 
Vay kastélyt. (Munk kastély.) Ame-
lyet aztán ráfizetéssel Dániel bátyjá-
val cserélt el a régi (Haller) kastélyra. 
II. József császár 1786 – 88-ban nyu-
gat európai tanulmányútra küldte. 
Járt Franciaországban, Hollandiában, 
Németországban és Angliában, ahol 
Ramsdennek, kora egyik legkiválóbb 
műszerszerkesztőjének munkatársa 
lett. Az optikai műszerszerkesztés 
terén elért eredményeiért 1787-ben a 
Royal Society tagjává választották. A 
török háború kezdetén tüzérkapi-
tányként került a harctérre. A gyer-
mekkori himlő következtében gyenge 
jobb szeme Sabác ostrománál megsé-



 156

rült és el kellett távolítani. Nyuga-
lomba vonulása után alsózsolcai 
birtokán gazdálkodott és belterjes 
gazdálkodást honosított meg. Angli-
ából korszerű ekék, vető- és aratógé-
pek terveit, valamint egy fonógép 
modelljét hozta magával. Ő honosí-
totta meg Borsodban és Szabolcsban 
a burgonyát. Postakocsira szerelhető 
fordulatszámláló berendezéssel he-
lyesbítette a korabeli postaúttérképe-
ket. 1783-ban, ősei és saját érdemeire 
való tekintettel Dániel bátyjával 
együtt bárói rangért folyamodott, 
amit április 18-án meg is kapott a 
királytól. Ezzel alapítója lett az idő-
sebb bárói ágnak. 1790-től haláláig 
követ volt az országgyűléseken. Egy 
élesen bíráló felszólalása miatt a 
császár megfosztotta rangjától, de a 
rendek követelésére visszavonta a 
mentelmi jogot sértő rendelkezését. 
1790 után kezdte el építeni 
Alsózsolcán a ma álló, több szárny-
ból álló Vay kastélyt. 1799. július 1-
én házasságot kötött báró Adelsheim 
Johannával. 1804-től haláláig a Tisza 
és Körös-vidék folyószabályozási 
királyi biztosa, a tiszántúli térképező 
és folyószabályozó mérnökök mun-
kájának irányítója és felügyelője volt. 
A folyamszabályozásban, malomépí-
tés korszerűsítésében, folyamtérké-
pezésben úttörő munkát végzett. 
Terveket készített egy állandó Duna 
híd létrehozásáról. 53 évesen, 1809. 
március 3-án, amikor I. Ferenc király 
fegyverbe hívja a magyar nemesi 
fölkelést (a francia háborúk miatt) 
azonnal jelentkezett. Azt hangoztatta, 

hogy amikor a haza veszélybe van, a 
haza védelme és becsülete forog 
kockán, akkor a nemzetért, hazájáért 
mindent feláldoz. Munkái kéziratban 
maradtak. Vay Miklós 1824. május 
11-én halt meg, hírtelen keletkezett 
izgalom következtében. Négylovas 
hintójukkal kikocsikázni indultak 
feleségével Adelsheim Johannával. 
Az elindulás előtt a lovak nyugtalan-
kodni kezdtek, és a kocsis nem tudta 
megfékezni őket. Végül Vay fékezte 
meg a lovakat, de az azzal járó meg-
erőltető izgalom következtében agy-
vérzést kapott és másnap meghalt. Az 
alsózsolcai Vay kriptában van elte-
metve. 
 
Róla: Magyar életrajzi lexikon; Ka-
zinczy Ferenc, 1828., Jókai Etelke, 
1888., Szakály Orsolya, 2003. 
 
VAY MIKLÓSNÉ (I), 
lásd Adelsheim Johanna! 
 
VAY MIKLÓS (II) vajai báró  
(1802 – 1894) 
borsodi főispán, kancellár, főren-
diházi elnök, koronaőr, a MTA 
igazgató tagja  
 
Alsózsolcán született 1802. április 
22-én. Apja Vay Miklós (I) tábornok, 
anyja báró Adelsheim Johanna volt. 
Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon 
végezte, majd Pesten jogot hallgatott. 
Apja halála (1824) után visszatért 
zsolcai birtokára. 1825-től Zemplén 
vármegye aljegyzője, 1827-től alis-
pánja, 1830-ban országgyűlési köve-
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te. 1831-ben a koleralázadás idején 
kormánybiztos. 1831-től Borsod 
vármegye főispáni helytartója, 1865 
– 67-ben főispánja. 1840-ben a Ti-
szántúli Református Egyházkerület 
főgondnokává választották, 1841-től 
szeptemvir, 1844-től koronaőr, 1845-
től a budai helytartótanács elnökhe-
lyettese. 1847-ben István főherceg 
kísérője másfél hónapos magyaror-
szági útján.1848 nyarán a Batthyány-
kormány kinevezte erdélyi királyi 
biztosnak, hogy a román lázongáso-
kat csillapítsa le. 1848 szeptemberé-
ben nem fogadta el a felajánlott mi-
niszterelnökséget. 1848 végén visz-
szavonult a közélettől. A szabadság-
harc bukása után mégis perbe fogták, 
halálra ítélték, amit az uralkodó 4 évi 
várfogságra változtatott. 8 hónap 
múlva szabadult. Egy évtizedes visz-
szavonultság után a protestánsok 
pátensellenes harcában lépett újra a 
közélet porondjára. 1860-ban udvari 
kancellárrá nevezték ki, 1861-ben 
azonban állásáról lemondott. 1865-
1867 között borsod vármegye főis-
pánja. A kiegyezés után ismét koro-
naőr, a főrendiház tagja, 1884-től 
alelnöke, majd 1888-tól, titkos taná-
csos, a magyarhoni ref. konvent el-
nöke. A szent István rend közép és 
nagykeresztjének kitüntetettje. 
 
Róla: Emléklapok vajai báró Vay 
Miklós, 1899., Miskolci életrajzi 
lexikon. 
 
VAY MIKLÓSNÉ (II), 
lásd Geymüller Katalin! 

VAY MIKLÓS (III), báró vajai 
(1828-1886) 
szobrász, a sárospataki ref. főisko-
la gondnoka 
 
Golopon született 1828. december 
24-én, apja báró vajai Vay Miklós 
(II), anyja báró Geymüller Katalin. 
Politikusi pályára készült. 1849-ben, 
21 évesen a Batthyány-kormány 
külügyminiszterének, Batthyány 
Kázmérnak a titkára. A bukás után 
követni akarja a száműzetésbe Bat-
thyányt, aki azonban ezt nem engedi. 
Bár nincs nyoma annak, hogy az ifjú 
Vayt üldözték volna, apja meghur-
coltatása és bebörtönzése, a családot 
ért sérelem elegendő volt ahhoz, 
hogy soha többé ne foglalkozzék 
politikával. Új célt keresett tehát, 
amellyel hazájának hasznára lehet, és 
az addig amatőrként művelt szobrá-
szatot hivatásául választotta. 1850-
ben Bécsben A. Fernkorn, majd két 
évig Berlinben Ch. D. Rauch növen-
déke. Akadémiai tanulmányai mellett 
az egyetemen természettant, vegy-
tant, egyetemes történetet, vallástör-
ténetet és összehasonlító geográfiát 
tanult. Öt nyelven beszélt, beutazta 
Angliát, Belgiumot, Hollandiát, 
Svájcot, Német- és Olaszországot. 
Hozzá foghatóan művelt szobrász 
egészen Ferenczy Béniig nincs a 
magyar művészetben, hiszen a szob-
rászok évtizedeken át közelebb álltak 
az iparosokhoz, mint az értelmiség-
hez. Hazatérve a református egyház-
ban vállalt tisztségeket, majd az 
1850-es évek végén műtermet nyitott 
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Bécsben. Nála segédkezett egy ideig 
Izsó Miklós és Huszár Adolf is, aki-
ket komolyan támogatott. Izsó há-
rom, Huszár tizennégy évvel volt 
fiatalabb nála, ő azonban - annak 
ellenére, hogy maga is meghasonlott 
ember - mindkettejüket túlélte. Éle-
tének jelentős részét a császárváros-
ban töltötte, ahol megrendeléseket 
kapott. A bécsi Arsenal, a fegyvertár 
részére készült szobrai kivitelezés-
ében valamivel fiatalabb pályatársa 
és barátja, Izsó Miklós segédkezett. 
Alkotóművészete a nemzeti romanti-
ka eszmevilágából emelkedett ki, s 
döntő mértékben a portré-, illetve a 
köztéri emlékműszobrászatra alapo-
zott. Még az abszolutizmus korában, 
már Pesten dolgozva, az ő Berzsenyi-
szobra volt az első világi köztéri mű, 
melyet a Nemzeti Múzeum kertjében, 
a bécsi engedélyre kitartóan várakoz-
va, 1860-ban fölavattak. Ezután pesti 
műtermében sorra készültek el ma is 
meglévő köztéri munkái, Kazinczy 
Ferenc büsztje szintén a múzeum-
kertben (1861), Vörösmarty Mihály 
szobra Székesfehérváron (1865), 
Deák Ferenc szobra Zalaegerszegen 
(1878). Hosszan tartó munkakapcso-
lat fűzte Pesten az Akadémia palotá-
jának díszítéséhez, egyike lévén a 
megrendelt emlékszobrok alkotóinak. 
Az ő műve itt Széchenyi István és 
Kisfaludy Sándor nagyalakú szobra, 
valamint Eötvös József büsztje, mely 
utóbbit 1882-ben ingyen ajánlotta föl 
a magyar tudományosság székházá-
nak. Megpályázta ugyanitt az Aka-
démiát alapító Széchenyi István tér-

szobrát is. E pályázaton Engel József 
és Izsó Miklós után a harmadik díjat 
nyerte el. Utolsó munkájának, a 
Mikó-szobornak fölavatását már nem 
érhette meg.  
Egykori pártfogoltjai lesznek a leg-
főbb vetélytársai, és ez minden bi-
zonnyal elkedvetlenítette. Viszonya 
Izsóval nagyon megromolhatott, Izsó 
indokolatlanul ellenségesen írt róla 
leveleiben. Vádjaiban inkább a "ple-
bejus" önérzet érezhető, és nem az 
igazság. Vay hiába volt képzett szob-
rász, a lassan formálódó magyar 
művésztársadalom nem fogadta be. 
Élete utolsó éveiben visszavonult a 
családi birtokra gazdálkodni, és 
1886. január 28-án Golopon öngyil-
kos lett. Temetése Alsózsolcán janu-
ár 30-án történt. Nevét, ismertségét a 
millenniumi idők felé haladó késő 
historikus magyar szobrászat nagy 
nemzedékének színre lépése vonta 
félárnyékba. 
Művei még: Erzsébet királyné mell-
szobra a király számára. Bethlen 
Gábor, Werböczy István, gr. Zichy 
Edmund, gr. Lónyai Menyhért, gr. 
Andrássy Gyula, gr. Dessewffy Emil, 
gr. Mikó Imre, br. Barkóczy, Deák 
Ferenc, Kazinczy Ferenc márvány-
szobra Széphalmon, Erdélyi János, 
Petőfi Sándor, Zrinyi Miklós, Kray 
Jakab szobrai. A rákász leány c. 
szobra. Kitüntetései: A Lipót rend 
lovagja.24 

                                                 
24 A rendet „minden személy elnyerheti, polgári 
vagy katonai, aki olyan érdemeket szerzett, mely 
az állam és az uralkodóház javát előmozdítják, 
lehet az a tudomány terén, vagy közhasznú 
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Róla: Radácsi György, 1886., Nagy 
Ildikó, 2001. 
 
VAY MIKLÓS (IV) György Sán-
dor Árpád Dénes Ödön,  
vajai báró 
(1893 – 1982) 
 
1893. június 14-én született Tisza-
lökön. Apja báró vajai Vay Arnold, 
anyja zabolai gróf Mikes Sarolta. A 
Ferenc József nevelőintézetbe járt, 
majd érettségi után Magyaróváron 
gazdaságot tanult. 
1914-ben önkéntes volt, fennmaradt 
világháborús naplója. 
Házasságot kötött Bár községben, 
Baranya megyében sombereki 
Sauska Júliával 1933. június 19-én. 
Egyetlen gyermekük József (II) 
1940. július 18-án született. 
1951-ben Amerikába emigráltak. 
Itteni naplója is fennmaradt. 
Meghalt 1982. október 15-én 
Miesbachban, Bayernben. Temette-
tett Alsózsolcán. 
 
VAY MIKLÓSNÉ (IV), 
lásd Sauska Júlia! 
 
VAY SÁNDOR, vajai báró 
(1833 – 1911) 
főrendiházi tag 
 
Vay Miklós (II) és Geymüller Kata-
lin fia, 1833. augusztus 18-án szüle-

                                                      
munkálatokkal, vagy vállalatokkal, de ezenkívül 
még azt is kívánják, hogy feddhetetlen magavise-
letű legyen. A rend tagjainak száma nincs meg-
határozva." 

tett Golopon. Felesége gróf Waldeck  
Matild volt, akivel 1867. április 29-
én kötöttek házasságot Tiszaroffon. 
Meghalt Sáromberkén 1911. augusz-
tus 22-én, temettetett Alsózsolcán 
augusztus 25-én. 
 
VAY TIHAMÉR, vajai és luskodi 
gróf 
(1847 -1910) 
a főrendiház örökös tagja, A 
Felsőborsodi Református Egyház 
tanácsbírája, Abaúj vm. Közigaz-
gatási bizottságának tagja 
 
Született Deregnyőn 1847. szeptem-
ber 10-én. 
Megházasodott Losoncon Beniczi és 
micsinyei Beniczky Ilonával 1869. 
július 20-án. Hat gyermekük szüle-
tett. 
Meghalt Felsővadászon 1910. február 
8-án. Alsózsolcán február 11-én te-
mették a kriptába. 
 
VIDA JÁNOS  
(XVIII. század vége) 
református tanító 
 
1795-ben tanított Alsózsolcán. 
 
Róla: Az Alsózsolcai Református 
Egyház levéltára. 
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VILLÁNYI JÁNOS 
(1912 - 1987) 
római katolikus plébános, érseki 
tanácsos 
 
1945-től 1954-ig Ónodon látta el a 
plébánosi teendőket Hajós Józseffel. 
Közben 1952-től 1957-ig Ároktői 
plébános is volt. 1956-tól 1967-ig a 
sajóládi anyaegyház vezetője, majd 
1973-ig Sátán látta el az egyház szol-
gálatát. 
 
Róla: Magyar Katolikus Lexikon 
 
VIRÁG JULIANNA  
Bánrévi Balázsné 
(1913 – 1992) 
tanácselnök helyettes 
 
Férje a Don mellett esett el. Az első 
tanácselnök helyettes volt az 
alsózsolcai tanács 1950. októberi 
megalakulása után. Már 1951. októ-
ber 21-én lemondott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 
WÁGNER ANTAL 
(XX. század) 
római katolikus plébános, 
szalézi szerzetes 
 
1947-1951 között vezette a sajóládi 
anyaegyházat. 
 
Róla: Balpataki Béla, 1987. 
 
WARTENSLEBEN ESZTER, 
exteni gróf  
Vay Dánielné 
(17?? – 1795) 
 
Apja exteni gróf Wartensleben Vil-
mos táborszernagy, gyalogezred 
tulajdonos, anyja széki gróf Teleki 
Klára. Vay Dániel második felesége 
volt, akihez 1788 után ment felesé-
gül. Gyermekeik nem születtek. 
Meghalt 1795-ben, az alsózsolcai 
Vay kriptába temettetett. 
 
WASS ANNA, czegey gróf 
Vay Ábrahámné (II) 
(? – 1776) 
 
Czegey gróf Wass Dániel Doboka 
vármegye főispánja és vajai Vay 



 161

Judit leánya, Rédey Ferenc özvegye. 
Vay Ábrahám (II) második felesége. 
Gyermekeik József és Miklós (I). 
Férjét túlélve, 1776. május 11-án halt 
meg. Az alsózsolcai Vay kriptában 
nyugszik. Fiai a Vay kriptában em-
léktáblát állítottak emlékére 1806-
ban. 
 
WEISZ ALFRÉDNÉ, 
lásd Weisz Margit! 
 
WEISZ GYÖRGY 
(1942 – 1944) 
 
Apja Weisz Alfréd, anyja Weisz 
Margit. Auschwitzban lelte halálát 
1944. június 15-én. 
 
WEISZ HEDVIG 
(1926 – 1945) 
 
Apja Weisz Alfréd, anyja Weisz 
Margit. A felszabadult, Német-
ország közepén álló Bergen-Belseni 
koncentrációs táborban lelte halálát 
tífuszban 1945. május 15-én. 
 
WEISZ IGNÁC  
(1872 - ?) 
kemely pusztai ispán 
 
Tiszaszederkényi születésű, felesége 
Klein Etel. 1920-ban, és az ezt meg-
előző években a Munk család 
kemelyi ispánja volt. 
 
 
 
 

WEISZ ISTVÁN 
(1929 – 1944) 
 
Apja Weisz Alfréd, anyja Weisz 
Margit. 1944. június 15-én vesztette 
életét Auschwitzban. 
 
WEISZ JÓZSEF 
(1899 – 1944) 
kereskedő 
 
A deportálás következtében lelte 
halálát. 
 
WEISZ MARGIT, 
Weisz Alfrédné 
(1896 – 1944) 
 
Apja Weisz Lőrinc, anyja Reinitz 
Rozália. Auschwitzban halt meg 
erőszakos megsemmisítés következ-
tében. Halála becsült időpontja 1944. 
június 15. Férje hazatért Alsózsol-
cára, és 1946-ban az MKP titkárhe-
lyettese volt. 
 
WEISZ BORISKA 
(1908 – 1944) 
WEISZ ILONA 
(1912 – 1944) 
WEISZ IRÉN 
(1903 – 1944) 
WEISZ OLGA 
(1901 – 1944) 
 
A fenti öt testvér apja Weisz Lőrinc, 
anyja Reinitz Rozália volt. Haláluk 
helye Auschwitz, becsült időpontja 
1944. június 15. 
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WELLESZ ÁGNES 
(1927 – 1944) 
 
Budapesten született, szülei Wellesz 
Arnold és Kohn Erzsébet. Miskolcon 
élt szüleivel a deportálás előtt. 
Birkenau, Auschwitz táborokat vé-
szelte át. Családjának utolsó élő tag-
jaként 1944-1945 tele már a botteni 
táborban találta, ahol meghalt. 
 
Róla: Csillag Olga 1969 
 
WELLESZ ANNA VERONIKA 
(1934 - 1944) 
 
Felsőzsolcán született. Wellesz Ar-
nold és Kohn Erzsébet lánya volt. 
Szüleivel együtt bizonyára Ausch-
witzba érkezésük után nem sokkal 
meghalt. 
 
WELLESZ ARNOLD 
(1900 - 1944) 
 
Illatszerész alkalmazott volt. Feltéte-
lezhetően miskolci származású. 
Alsózsolcai feleségével és gyerme-
kével Auschwitzba deportálták, ahol 
életét vesztette. 
 
WELLESZ ARNOLDNÉ, 
lásd Kohn Erzsébet! 
 
WIERD GYÖRGY, (GEORG 
WIERD) 
(XVII. század) 
harangöntő mester 
 

Ő öntötte Alsózsolca eddig ismert 
legrégebbi harangját, melynek felira-
ta a következő volt: „Öntette Vierd 
György Eperjesen 1649. Bánf. And. 
és Fer.” A harangot a két helyi re-
formátus birtokos testvérpár 
bánfalvai Bárius András és Ferenc 
készíttette. A harang sajnos a XIX. 
században megrepedt, és újra kellett 
öntetni. 
Az eperjesi harangöntő mesterek 
sorát Wierd György nyitotta meg, aki 
Klagenfurtból érkezett, s mintegy 
harminc esztendőn keresztül folytatta 
mesterségét. Harangjai 1628-1657 
között készültek. Nemcsak Sáros 
megyébe szállított, hanem az egész 
Felső-Tisza–vidékére, sőt Csongrád-
ra és Kiskunhalasra is. Kitűnő üzleti 
érzékkel megáldott, nagy munkabírá-
sú mester volt. A Szepességben nap-
jainkban is szól még nyolc harangja, 
s Magyarországon is biztos tudomá-
sunk van tizenhárom alkotásáról. 
Wierd harangjai jól tükrözik azokat a 
változásokat, amelyek a XVI-XVII. 
századi harangfeliratokban végbe-
mentek. A középkori egyház gondo-
latvilágát kifejező szövegek helyébe 
a reformáció elterjedésével másfajta 
feliratok kerültek latinul, németül 
vagy magyarul. A harangok egy 
része már készen állt a mester műhe-
lyében, ezek közül lehetett választa-
ni. Ha megrendelésre készített, akkor  
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került rá a megrendelő neve és egyéb 
választott ornamentika, képi forma. 
Wierd előszeretettel díszítette ha-
rangjainak vállát gazdag frízekkel, 
néhány harangjának oldalára a négy 
evangélista domborműves mellképe 
került. 
 
Róla: Muraközi Ágota, 1984-1986. 
 
WINKLER EDUÁRD 
(? – 1944) 
sakter 
 
Az egykori alsózsolcai zsidó temp-
lomépületben élő saktert és családját 
deportálták, ahonnan öt gyermeke 
közül csak egyik fia tért vissza, aki 
ezután Izraelbe települt ki. 
 
WINKLER EDUÁRDNÉ 
(? – 1944) 
 
Az alsózsolcai sakter felesége volt. A 
deportálásból nem tért vissza. 
 
WINKLER HELÉN 
(1933 – 1944) 
WINKLER JEN Ő 
WINKLER JUDIT  
WINKLER SÁNDOR 
 
A fenti négy testvér apja Winkler 
Eduárd. Nem tértek vissza a deportá-
lásból. 
 
 
 
 
 

Z 
 
 
ZÁMBORI SÁNDOR  
(Zombori) 
(1914 – 1943) 
honvéd 
 
Született 1914-ben, anyja neve Papp 
Rozália, felesége Heiszman Mária. 
Elesett Kolibelka községben, Orosz-
országban, 1943. február 15-én. (Be-
csült időpont.) Kolibelka, Scsucsje 
településtől délre található a Don 
partján. Az 1943. január 14-i 
scsucsjei áttörés következtében a 
Don vonalán a magyar védelmi vona-
lak napok alatt összeomlottak, 
Kolibelkát január 15-én vették be az 
oroszok. Tízezrek haltak meg és 
estek fogságba. 
 
Róla: HM Hadtörténeti Intézet és  
Múzeum 
 
ZILAHI JÁNOS 
(XVIII. század) 
református lelkész 
 
1725-1729 körül lelkész Alsózsolcán. 
 
Róla: Ugrai János, 2005. 
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ZS 
 
 
ZSÍROS ANDRÁS 
(1902 – 1944) 
honvéd 
 
Szülei néhai Zsíros András és néhai 
Tóth Anna voltak. Az orosz megszál-
lás után a német – magyar vonalak 
felől aknatűz alatt tartották a közsé-
get. A 42 éves férfi aknarobbanás 
következtében hunyt el 1944. no-
vember 18-án délelőtt 10 órakor. 
Feleségét három nap múlva szintén 
aknatalálat ölte meg,  
 
ZSÍROS ANDRÁSNÉ, 
lásd Fekete Mária! 
 
ZSÍROS ISTVÁN 
(? - ?) 
honvéd 
 
Elesett a második világháborúban. 
 
ZSÍROS JÓZSEF 
(? – 1914) 
honvéd 
 
Póttartalékos gyalogos volt a cs. és 
kir. 34. gyalogezredben. Az orosz 
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harctéren esett el 1914. november 19-
én. 
 
ZSÍROS SÁNDOR 
(1920 - 2003) 
helytörténeti kutató, sportember 
 
1920. április 9-én született 
Alsózsolcán. Szülei Zsíros István és 
Rózsa Piroska voltak. Alsó iskoláit a 
helyi református népiskolában, kö-
zépiskolai tanulmányait Miskolcon a 
Lévay József Református Gimnázi-
umban végezte. Érettségi után a 
MÁV-nál helyezkedett el, mint szer-
tárnok, később főszertárnok. A világ-
háború alatt híradósként szolgált, és 
egészen Németországig vonult vissza 
a német és magyar csapatokkal, ahol 
angol fogságba esett. A fogságból 
hazatérte után egészen 1963-ig to-
vábbra is a vasútnál dolgozott. Majd 
a Megyei Tanács ipari osztályán 
tevékenykedett nyugdíjazásáig. 
Alsózsolcán tagja volt a helyi futball 
egyesületnek, életének negyvenes 
éveiben is aktívan részt vett a baj-
nokságokon, ezután edzőként tény-
kedett. 
Helytörténeti, elsősorban a Vay csa-
láddal kapcsolatos kutatómunkát, 
tárgyi gyűjtést végzett a településen 
nyugdíjas éveiben is.  
Meghalt 2003. április 13-án. 
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