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Előszó 

 
 

     A főnemesi és nemesi családok mindig fontos szerepet játszottak a magyar társadalomban. 

A vitézség, az ország iránti önfeláldozás, az adakozás általában jellemző tulajdonságuk. A 

régi felsőházba elsősorban születésük és vagyonuk révén kerültek be, de a politikai életben 

már az egyéni képességeik is számítottak.  

 

     A magyar főnemesi családok a Habsburgok idején kaptak rangot, katolikusok, és udvar 

hűek voltak. A rangnak még a II. világháború végéig nagy jelentősége volt. A világháború 

befejeztével azonban a korábbi helyzet megváltozott. A társadalom vezetői a 

munkásosztályhoz tartoztak. A korábbi társadalmi elittől elvették a házaikat, birtokaikat, 

vagyontárgyaikat, korábbi szakmájukat nem gyakorolhatták „osztályidegenné‖ váltak, és 

üldözték Őket. Az „osztályidegen‖ származás hátrányt jelentett a munkavállalásnál, a tanulási 

lehetőségeknél.  A rendszerváltás óta ismét megtalálhatók a demokrácia fontos tisztségeiben 

is. 

 

     E könyv megírásához nagyban hozzájárult dédapám id. Bernáth Antal emlékei, és 

elbeszélései a családunk múltjáról. Hozzásegített mindezekhez nagyapám ifj. Bernáth Antal 

által összegyűjtött iratok és képek. Édesapám id. Bernáth László 1983 –óta gyűjti 

családtörténeti adatainkat: levéltárakból, levelezések útján, könyvtárakból, plébániáktól, 

temetőkből. Jómagam ifj. Bernáth László az Internetről beszerezhető adatokat is 

felhasználtam. 

 

     Valamint köszönet a család tagjainak, hogy adatokkal és képekkel hozzájárultak e könyv 

elkészítéséhez. Kutatómunkánk ideje alatt jó eső érzéssel töltött el minket, hogy családunk a 

történelmi családok között megtalálható. 

 

     A könyvet ajánljuk a Bernáth család tagjainak, a családdal rokonságban álló családoknak, 

és azoknak, kik családunk iránt érdeklődőknek. 

 

Ifj. Bernáth László 

                                                                                                                                 Pécs, 2007 
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"Bármint alakuljon a jövő társadalom helyzete, 

a tiszta magyarság zömét alkotó történeti 

nemességet elnyomni, hagyományait kigúnyolni, 

kiölni, soha nem fog jól felfogott érdekében 

állni a haza területén békésen boldoguló egyik 

társadalmi osztálynak, nemzetiségnek vagy felekezetnek 

sem. Ez megbosszulná magát magán 

a hazán. A természetben láttuk, hogy amely 

vidéken a pillanatnyi üzleti érdek kiirtotta az 

őserdők hatalmas vén fáit, melyek erős, mély 

gyökereikkel megkötötték volt a televényt, 

ott talált a közelmúltban legkevesebb ellenállásra 

az elemek romboló hatalma, ott lepte, 

sodorta el az egész máramarosi, erdélyi talajt 

rémes hullámaival a pusztító áradás." 

 

Miskolczy-Simon János. 1914 
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bernáthfalvi Bernáth család 

 

 

     A bernáthfalvi Bernáth család Abaúj- Torna vármegyéből származó család, melynek 

előbbi neve Gechei, Bernáld, majd Bernaldfalusi volt. Nevet adott a megye Bernáthfalva 

helységének, melyről viszont később a család vette előnevét. Kiterjedt nagy birtokossá vált: 

Abaúj, Baranya, Bereg, Bihar, Borsod, Heves, Nyitra, Pest, Szabolcs, Szatmár, Ung, Vas, 

Zemplén, Zala, Tolna vármegyékben.  

Csupán Zemplén megyében 1803-ban az alábbi birtokaik voltak: Zombor mezőváros, 

Barancs, Dávid vágás, Gercsély, Kelecsény, Lasztocz, Pelejte, Puczák, Szilvás-újfalu, 

Sterkócz, Sztankócz, és Szűrnyeg helységekben és pusztákban.  

Családon belül két eredettörténet alakult ki. Az egyik, hogy Doma avar fősámántól, a másik, 

hogy Vid bajor lovagtól ered a család.  

 

     Doma avar fősámánról az arvisurában a következők találhatók. Az avar csapatok Doma 

vezetésével Berlinből, később részben hazatértek Ózdra, majd Domaházát, vagyis ennek 

helyét kapta meg Nekese fősámántól. Doma hozta vissza Hilda esküvői fejékét Berlinből. Az 

úzok vándorló fejéke volt ez. Doma és Torbágy esküvőjén keresztény és ősi hun szertartás is 

volt. A süángyőztes Doma 475.-ben lett fősámán. Az arvisurákban található törvények 

előírták, hogy minden sámán és leendő rimalány tanuljon ki valamilyen mesterséget. Az 

oktatás céljára Budavár volt a legalkalmasabb. Az itt maradt törzsszövetségbeli fiúgyermekek 

közül az eszesebbek Doma fősámán és Benkó atya keze alá kerültek. Ebből az iskolából öt 

évenként újabb és újabb jól kiképzett csoportok kerültek ki. A fejedelemasszony Doma 

fősámánt bízta meg, hogy az Asóka birodalmából hozott szellemi kincseket vizsgálja meg és 

egyeztesse a két időszámítást. Ezt, az tette szükségessé, hogy Doma fősámán a Hilda 

kíséretében tett útja után teljesen Stopf vitéz befolyása alá került. Stopf pedig Róma 

városában volt kispap és minden időt a Nazír születésétől számított. De hát Róma körében 

éltek, és ezért Doma fősámán is ezt az időszámítást tartotta legcélszerűbbnek. Ámbár ezzel a 

gondolattal már Buda és Atilla is foglalkozott. Figyelembe véve a hun törzsszövetség 

időszámítását is, Doma, mint tanfejedelem, a rómaiak időszámítását honosította meg. 

Azonban uruki pap is volt, a szarmata törzsnek Saka-földről való bejövetelét így határozta 

meg: Az első csoport Kövesd irányításával 20-180 között jött Egerbe. A második csoport 180-

260 között jött be a Körösök vidékére. A harmadik csoport 280-335 között jött Szabadka-

Szolnok közé. A negyedik csoport 335-402 közt szállingózott be Szihalomra. Először Zsór 

segélycsapatai jöttek. Később a földrengésektől nem fenyegetett tájat kerestek. Amikor Doma 

fősámánt 559 telén szélütés érte, az Öregek Tanácsa Szamost fősámánná választotta nagy 

nyelvtudása és hosszas vándorútjai során szerzett ismeretei alapján, kiegészítője lett 

nagybátyjának, Torda fejedelemnek, aki nem csak jó harcos volt, de elsajátította a 

sámántudományokat is. 

 

     Vidről pedig a következők tudhatók. Vid a Gutkeled nemzetségből való volt. A Gutkeled 

nemzetség századokon át vezérlő férfiakat, sőt fejedelmeket is adott hazánknak. Nagy 

hatalmuk, nagy tetteik érzetében tagjai már a XIII. században büszkék voltak származásukra, 

sőt azzal meg nem elégedve, egyes, nagyhírű, bár idegen lovag-családokkal való összeköttetés 
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fényével is ékesítgették nemzetségük eredetét. A Gutkeled nem első tagjait, III. Henrik 

császár, Péter király segítségére küldötte hazánkba. A nemzetség már Sváb országban is az 

előkelők közé tartozott, tagjai szegények voltak ugyan, de jámborok és vitézek. Stof vagyis 

Stauf várból származtak. A nemzetség nagyra emelkedését Salamon király és Géza valamint 

László hercegek közt dúló viszálykodásnak tulajdonítja, mert akkor e nemzetség két részre 

oszlott, egyik rész a hercegekhez ragaszkodott, a másik Salamonhoz. Vid, akit Salamon király 

a nem többi tagjai felett kitüntetett, 1055-ben már Bács vármegye ispánja volt. Az ifjú 

Salamon király tanácsában, mint (Pauler jellemzése szerint) vitéz erélyes, de kíméletlen és 

céljai kivitelében mindenre képes férfiú, döntő befolyásra tett szert. Sok jószága volt a buziási 

mező körül, a nándorfehérvári győzelem (1071) után itt elrendelt osztozkodásnál Salamon 

király éppen Vid tanácsára tagadta meg Géza hercegtől a törvényes egyharmad részt, csupán 

egynegyedet adván neki, épp úgy, mint Vidnek és vejének. Vid folyton szította a rokonok 

közt való bizalmatlanságot, amiért is 1073-ban Géza elfogatta és csak néhány hét múlva 

bocsátotta szabadon. Vid bosszúból egyenesen Géza elfogatására és megvakítására buzdította 

a királyt, de tervét Vilmos apát meghiúsította. A polgárháború most már elkerülhetetlen volt. 

Salamon a kemeji csatában győzött, két hét múlva, 1074 márc. 14.-én pedig Mogyoródnál 

szállt táborba. Vid most is biztatta a királyt, hogy a hercegek megfutamodnak, ha seregét 

meglátják. Ernye azonban figyelmeztette, hogy ezek csak győzelem vagy halál közt akarnak 

választani, különben nem hagyták volna hátuk mögött a Dunát. László herceg cseh hadai 

valóban először is Vid Bács vármegyei hadait szórták szét és az ütközetben Vid is elesett.  

 

     Az, hogy melyik eredet a valós sajnos nem lehet tudni. Valószínűbbnek tűnik a Doma féle 

avar leszármazás, mivel Domaháza és Bernáthfalva nagyon közel vannak egymáshoz. 

Valamint a család ősi birtokai is avar leszármazásra utalnak. A család további történetét a 

Gechei vonalon fojtatjuk. Az ősrégi Gechei család, melytől a Mindszenti és a Csanyi család is 

származik, a XVII. századig élt, Domától származott, ki Marczelnek volt testvére. Marczel hat 

dédunokájáról, kik 1326-ban Gechén osztoztak, megy tovább a család ezen ága. Valószínű, 

hogy néhányat a háborús kór pusztított el közülük. Urozlán (Oroszlán) fiai közül, egyiknek 

Bernáld nevű utóda volt, ki birtokának a Bernaldfalu és utódainak a Bernaldfalusi nevet adta. 

Kétségtelen okleveles adatok e családról a XV. századtól kezdődnek. A XIV. század végén élt 

Bernaldfalusi Bernáld, kinek fiát, Lászlót valamint Komjáthy Antalt, Nádasdy Benedeket és 

Mihályt vádolta Komjáthy Tamásné, egy tornamegyei komjáti faluban lakó jobbágyának 

megölésével. Ez a László 1422-ben, mint királyi ember említtetik Vilmányi László és Buzlai 

Elek szalánczi iktatásánál. 1462-ben Bernátfalusi Kelemen zálogba adta rokona Pál 

Bernátfalusi részét 41 arany forintért Baxai Lászlónak. Bernátfalusi Bernáth András 1509-ben 

Abaúji szolgabíró, kinek testvérei Péter és Ambrus voltak. 1512-ben Csicseri Zsigmond Ung 

megyei Vaskóczi egész birtokát örök áron eladta Bernátfalusi Jakabnak 100 tiszta arany 

forintért. Így a család egyik ága átkerült Ung megyébe. 1563.október.3.-án Bernáth András, 

fiai Bereczk, János, István és Lukács új adományt nyertek Bernátfalvára, melynek már őseik 

is birtokában voltak, és új címert, mely kék pajzsban emberi láb veres nadrágban, rövid sárga 

lehajtott szárú csizmában, elölről térden felül, aranymarkolatú görbe kardal átütve. Sisakdísz 

veres mezű cölöpösen helyezett hajtott kar, markában rövid egyenes pallost tart. Takarók: 

veres-ezüst, kék-arany. Ez a család ősi címere, mint az alábbi képen látható. Az 

adományozottak atyja Bernáth Andrástól és testvére Ferencztől származott és szaporodott el a 

család. Abaúj vármegyében csak a legidősebb ág, a Bereczk ágának egy töredéke maradt 

melyből 1700-ban Bernáth János és László új adományt nyertek Gecsei birtokukra és abba be 

is iktattattak. Ezen ág 1800-as évek elején kihalt, birtokait leányágon a csáthi Gábriel család 

örökölte. A család férfi tagjai közül Abaúj vármegyében Bernáth Elemér, a kassai királyi tábla 

tanácselnöke, és Bernáth József megyei árvaszéki ülnök élnek 1800-as években. 
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bernáthfalvi Bernáth család ősi címere 1563-ból 
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A bernáthfalvi Bernáth család érmihályfalvi ága 

 

 

     Érmihályfalva egy kisebb mezőváros a mai Bihar megye északi részén, nagyváradtól 66 

kilométerre. Többségében magyar lakosú kisváros. Történelme az őskorig nyúlik vissza, s 

mind a mai napig számos fontos és híres embert adott hazájának. Ilyenek voltak például 

Kuthy Lajos, Jókai Mór egy méltánytalanul elfeledtetett kortársa, Zelk Zoltán, aki verseivel 

vált ismertté, vagy Máté Imre, akire inkább csak szűkebb szülőföldje büszke. Mindezeken 

kívül több nemesi család lakott, ill. megfordult itt. Lehetne még folytatni a sort a számtalan 

hős emlékének felidézésével, akik hazát védtek, ha kellett a török, vagy tatár ellen, később 

osztrák, orosz és egyéb népek ellen. Nevüket lassan elfeledjük, bár azt, hogy e városban még 

magyarul mondhatjuk el, hogy „ez a szülőföldem‖, azt nekik köszönhetjük. Egyik ilyen híres 

nemesi család volt a XIX. században a Bernáth család, akiknek érmihályfalvi ágára tekintve 

elmondhatjuk, hogy történelmet változtattak.  

     Az 1897-ben megjelent „Érmelléki Közlöny‖ vezércikkében, a cikk írója, visszaemlékezve 

1848. március 15.-ére, felteszi a kérdést: - Emlékeztek-e még? Igen, azt feleljük, emlékezünk, 

mert van, kire emlékezzünk. A szabadságharcnak hősei voltak, ők, a Bernáth család több tagja 

is, akik már a református templom kriptájában nyugszanak. Életük, a szabadságharcban való 

részvételük a családtörténeti kutatások által lett ismert, mert a történelemkönyvek nem 

említik. A szóbeli hagyomány is sokat megőrzött. Még élnek Érmihályfalván olyanok, akik 

emlékeznek e méltánytalanul elfeledett, elfeledtetett családra. Ez az emlékezés különösen 

akkor éledt újjá, amikor 1947-ben a templom és az imaterem javításakor több kriptát fedeztek 

fel, az egyik a Bernáth család kriptája volt. Egyik adatközlő-szemtanú szerint: „1946-47-ben 

az imaterem alapjának ásásakor berogyott a föld a templom mellett. Létrán másztam le és egy 

kicsi gyermekkoporsó fedelét felemeltem, a szemfedő lekushadt, gyönyörű kisgyermek feküdt 

benne, földig érő zöld ruhában. A koporsón a felirat: Bernáthfalvi Bernáth Etelka, élt 6 

hónapot – 1864.‖ A család kastélya ma is megtalálható, átalakított formában. 1968-tól 

egészségügyi központ lett, ma is kórházként működik. A mögötte ültetett park kisebb 

rongálásokat túlélve, ma is szépen mutat. A fiatalok már úgy tudják, hogy ez Bujanovicsok 

tulajdona volt. De a teljes igazság az, hogy ők csak megszerezték, az építők azonban 

Bernáthok voltak, 1790-ben. Györkei Sándor nyugalmazott kovácsmester erre így emlékezik: 

„a Bernáth családé volt az 1850-es évekig a Bujanovics kastély, az egyik Bernáth fiú Pesten 

dolgozott az 1848-as időkig, majd a forradalom leverése után az egyik Bujanovics, aki 

hűséges volt a császárhoz, szemet vetett az érmihályfalvi kastélyra, s kiűzték onnan a 

Bernáthokat.‖ Emléküket őrzi még az úgynevezett „Bernáth - tag‖, mely egy határrész 

elnevezése a Gálospetri út és a Tarcsai út között, Érmihályfalva határában. További adatokat, 

emlékeket nem találunk Érmihályfalván. Emléküket csak a régi iratok őrzik. Szükséges újra 

ismertté tenni őket, mert a Bernáth család érmihályfalvi ága is, a haza szolgálatába álla 1848-

49-ben, rengeteget tett a nemzet megmaradásáért. Bennük olyan példaképeket tisztelhetünk, 

akikre méltán felnézhetünk. Talán e munkásságukért igyekeztek őket az elmúlt 154 évben 

elfeledtetni. Az utókor feladata, hogy az ősöket újra megismerje, s méltán magáénak vallja. 
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     A Bernáthfalvi Bernáth család Abaúj- Torna vármegyéből származó család, Bernáthfalva 

községből, a falu a családtól vette nevét, ők viszont ezt élőnévnek is használták. 

A család Vidtől származik. A családra nézve a XVI. századtól kezdve vannak okirataink. I. 

Ferdinándtól 1563-ban Bernáth András fiai: Bereczk, János, István és Lukács új adományt 

nyertek Bernáthfalvára, és új címert, mely kék pajzsban emberi láb veres nadrágban, rövid, 

sárga lehajtott szárú csizmában, elölről térden felül, aranymarkolatú görbe karddal átütve. A 

sisakdísz veres mezű cölöpösen helyezett hajtott kar, markában rövid, egyenes pallost tart. A 

takaró veres-ezüst és kék-arany. Az adományozottak atyja Bernáth Andrástól és testvére, 

Ferenctől származott és szaporodott el a család Bereg, Bihar, Borsod, Heves, Nyitra, Pest, 

Szabolcs, Szatmár, Ung, Zala és Baranya megyében. A család tagjai közül, századokon át sok 

magas állású hivatalnokok kerültek ki: 

     Bernáth Ferencz fia Bernát 1537-ben a Nógrád megyei Buják vára parancsnoka, kinek 

Szapolyai János (1487-1540) magyar király latin nyelvű oklevelében, bernáthfalvi Bernáth 

Bernát bujáki várkapitánynak adományozza a Heves megyei Szűcsit. A birtokhoz, az oklevél 

tanúsága szerint a szántókon, legelőkön, halastavakon, erdőkön, malmokon kívül szőlőhegyek 

és borospincék is tartoztak. Szűcsi korábban az utód nélkül meghalt Pálóczi Antal 

tulajdonában volt. Papíroklevél. 1 levél 1 beírt oldal. Papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Várad, 

1537. XII. 14. (feria sexta proxima post festum beatae Lucae virginis et martiris). 

     Bernáth János (1672-1723) Zemplén megye követe II. Rákóczi Ferencznél, ennek fia 

János az ágostai evangélikus egyházkerület főgondnoka, 1733-ban ennek fia József udvari 

tanácsos, a hétszemélyes tábla ülnöke (1787-1803), - Ferencz Zemplén megye második 

alispánja (1785-1790), 

     Bernáth Zsigmond Ung megye követe 1825-ben, 1848-ban főispánja, 1865-1868.-i magyar 

országgyűlés korelnöke, 

     Bernáth Elemér a debreceni királyi Ítélőtábla elnöke volt (1898-1905) és voltak még 

többen, akiknek neve megérdemli, hogy nemcsak a család szűkebb körében maradjon fenn.  

 

     A Bihar megyei ág megalapítója Bernáth László és Bónis Zsófia 1768-ban született fia, 

Gedeon.  Gedeon a Bihar megyei Érmihályfalvára költözött, ahol birtoka volt. A községen 

kívül még Hosszúpályiban és Monostorpályiban, Érköbölkúton, Érolasziban, Les- Középesen, 

Feketeerdőn, Érsemjénben, Gálospetriben voltak birtokai. Bernáth Gedeon felesége Boronkay 

Anna Mária, akivel Érköbölkúton 1790. május 12.-én esküdtek. Együtt építették 

Érmihályfalván azt a szép manzárd tetős úri lakot, melyet ma kórháznak használ a román 

állam. Ők ültették annak parkját is, mely egyike volt Bihar megyében a legszebbeknek. Ma is 

megtalálható. Mint családi hagyomány maradt fenn, hogy a Martinovics társaságnak Gedeon 

is tagja volt, a társaság gyakran tartotta összejöveteleit az ő udvarházában, s hogy az ő inasa 

lett volna Martinovicsék árulója, azonban gazdáját megkímélte, ezért nem szerepelt a híres 

Martinovics féle perben. A kátét és egyéb iratokat egy nagy kerek asztal lyukas lábába 

helyezték, miközben egy titkos ajtón át egy alagúton keresztül elmenekültek. Az alagút 

állítólag Hosszúpályiig, a család másik birtokáig ment, ami nem valószínű, de a titkos ajtó, s 

esetleg egy rövid alagút elképzelhető. Bernáth Gedeon és felesége Érmihályfalván haltak meg 

és a református templom alatti családi sírboltban pihennek. Elhalálozási idejük nem 

állapítható meg, mert az anyakönyvek elégtek. Gyermekeik voltak Lajos, Teréz, József, 

Gedeon és Vincze. 
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     Bernáth Lajos, Érmihályfalván született 1791-ben. A birtokokból a Hosszúpályi és 

Monostorpályi birtok, a fehértói puszta, valamint Debrecenben ház és ingatlan jutott neki. 

Idős korában nősült, felesége Simon Zsófia. Gyermekeik Ida, Lujza, István és Mária. Bernáth 

Lajos az egyházi életben, mint a Debreceni Református egyházkerület tanácsbírája vett részt. 

A vármegyei életben inkább a konzervatív, mint a liberális vonalnak volt a híve. Idősebb 

ember lévén, a szabadságharcban nem vett részt, azonban amikor testvérei: József és Gedeon 

a szabadságharc alatti tevékenységükért fogságba jutottak, mindent megtett értük, amit jó 

testvér tehet, hogy helyzetükön segítsen. Nagyváradon Paskievits hercegnél tisztelgett és 

felhasználva Gedeon testvérének azon tényét, hogy több orosz és osztrák tisztet mentett meg a 

nemzetőrök felkoncolásától, kieszközölte Gedeon szabadon bocsátását. Köztiszteletben halt 

meg Hosszúpályi kúriájában 1862-ben. 

     Bernáth Teréz, 1796. szeptember 5.-én született Érmihályfalván. Luskodi és vajai Vay 

István hitvese volt. Gróf Vay Sándor műveiben gyakran emlékezik meg arról, hogy milyen 

kitűnő gazdasszony volt. 1835 áprilisában halt meg. A Vay családnak a vajai református 

templom alatti sírboltjában van eltemetve.  

     Bernáth Vincze, Bernáth Vincze kapta az Érköbölkúti és Gálospetri birtokot. Közügyekben 

nem vett részt, és megtartotta utódai számára vagyonát. Felesége ábrahámi Falussy Jeanette 

volt. Egyetlen gyermeke Ilona ippi és érkeserűi Fráter Vinczéné. Telket adományozott az 

iskola részére, azzal a kikötéssel, hogy kriptájukat holtuk után ápolni fogják. Az újjáépített 

Gálospetri templom építéséhez nagyobb adományt adott a család. Gálospetriben halt meg 

1875-ben.  

     Bernáth József, Érmihályfalván született 1801-ben, diákként a Debreceni és Sárospataki 

főiskolákon tanult, majd Pesten ügyvédi oklevelet szerzett. Családi neveltetése és belső 

adottságai miatt a reformkor egyik bátor alakjának tekinthető. Beöthy Ödönnel és Tisza 

Lajossal jó barátságban van. Amikor Tisza a konzervatív párt híve lesz, szakít vele. Ellenzéki, 

liberális politikájával Beöthy mellett a megye bátor politikusa, aki 1839-ben, Pozsonyban írt 

levelében „a közdolgok sikeresebb előmozdítása tekintetében‖ a közös harc szükségességét 

fejtegeti „egy szép jövendő‖ reménységével. Bihar megye is két pártra oszlik. A 

konzervatívok vezetője Tisza Lajos, a liberálisoké Beöthy Ödön. 1845-ben az új tisztviselők 

választása alkalmával Papszász Lajossal szemben indul, de a választásokon alul marad. 

Ellenzéki politikájával nem hagy fel. Batthyány Lajos az első felelős miniszterelnök 

személyes levélben kéri a „személyes érdekek és élesedő pártviszályok háttérbe tételére‖ és 

kéri, hogy legyen a kibontakozás előmozdítója. 1848. március 22.-én a két párt felfüggeszti 

egymás elleni harcát, arra gondolva, hogy „a haza mindenek előtt‖. Bernáth József Bihar 

megye állandó közcsendi bizottmányának tagja, majd az új Országgyűlés a székelyhídi 

választókerület „közfelkiáltással‖ népképviselővé választja. 1848. november 7.-én kinevezett 

kormánybiztos. Éjt, napot eggyé téve agitál, szónokol, utazik, szervez. 

 Nagyvárad díszpolgára lett 1848. május 27.-én. Tagja volt az Országgyűlés Bécsbe küldött 

száztagú küldöttségének. Amikor öccse, Gedeon Aradon osztrák fogságba kerül, Kossuth 

személyes levélben hatalmazza fel az aradi Táborparancsnokság segítségül vételére:  

„753/e. Nyílt rendelet. Miután Bernáth Gedeon bihari nemzetőri őrnagy, a becskereki 

táborból, új csapatok alakítása végett Biharba szándékozván utazni, Arad városának 

környékén az ellenségtől elfogatott volna s mind ez ideig – ámbár szabadon bocsátása iránt 

intézkedésék tétettek. – A várban le van tartóztatva, annál fogva Bernáth József képviselő úr 

felhatalmaztatik az országos honvédelmi bizottmány által, hogy nevezett Bernáth Gedeon 

őrnagy szabadon tétele végett minden oly módokat és eszközöket alkalmaztasson, melyek a 
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haza érdekével nem ellenkezők. Ennek folytán oda utasíttatik az aradi tábor parancsnoksága, 

hogy Bernáth József képviselő úrnak célja kivitelére, főleg ha az kicserélés folytán 

történhetnék meg, segélykezet nyújtson… Kelt Debrecenben, január 20.-án 1849. P.H. A 

Honvédelmi bizottmány elnöke Kossuth Lajos s. k.‖  

     A szabadságharc leverése után Pesten, majd Josepfstadtban volt fogoly. Kötél általi halálra 

és jószágvesztésre ítélik. Halálbüntetését életfogytiglani börtönre változtatták. Felesége 

Kurányi Amália és fia, Kálmán közbenjárására 1852 végén, szabadon bocsátották. Vagyonát 

elkobozták, emiatt anyagi gondjai támadnak. Néha fel-felvillant a reménység, hogy 

visszakapják, de mindez csalóka ábránd maradt. A fogság erősen megviselte egészségét. A 

sok gond és bánat következtében több agyvérzés éri. 1859-ben birtokuk ellen csődöt kérnek, 

vagyonuk megmaradt roncsainak leltározását nem sokkal éli túl. 1860. március 14.-én 

agyvérzés éri és meghal. Az érmihályfalvi református templom alatti sírboltba temették el.  

     Bernáth Gedeon, 1804-ben született Érmihályfalván. Megyei közhivatalt nem vállalt, s a 

politikai életben nem volt olyan aktív, mint bátyja, József, de annak politikai küzdelmeiben 

támasza volt. Liberális gondolkodású, kiváló szónoki képességű ember, az Érmellék ellenzéki 

politikájának irányítója. Házassága révén tolcsvai Bónis Karolina Tiszadadai birtokával 

gyarapszik bihari birtoka. Gazdag ember, fényes háztartást vezet. Bátyjának alispánná 

választására Nagyváradra „öt fekete méntől vont hintaján vonult be, s a pórnép kereste az 

utcán, hogy valamelyik lova nem vesztette el aranypatkóját‖- írja róla Dr. Barabásy István 

1912.-ben. Erős, elegáns megjelenésű, szellemes, szép ember, kitűnő lovas, híres vívó. Kiváló 

táncos, kitűnő zongorista és énekes. Nemcsak a társaságok, hanem a nép kedvence is. Gáláns 

fellépései, nemes gesztusai, sokáig fennmaradtak. A szabadságharcban a nemzetőrség 

felállításakor a bihari, második nemzetőri század századosa. 1848. szeptember 18.-án Kiss 

Ernő táborában Nagybecskerek alá, és a harctéren őrnaggyá nevezik ki. Biharba való 

visszajövetelekor Aradnál elfogják, és több hónapig van fogságban, József testvére szabadítja 

ki három magas rangú osztrák tiszt cseréjével. A diadalmas tavaszi hadjárat után az orosz 

sereg beavatkozásakor „nem tartotta kötelezőnek magára az Arad várban adott reverzálist‖. 

Az Érmelléken toborzott népfelkelés és ahhoz tartozó seregnek, mint honvédezredes a 

parancsnoka. Becsületes emberségét mutatja, hogy a csapata által kísért 63 fogoly osztrák és 

orosz tiszt ellen fellázadt embereinek nem engedte meg az atrocitást, akik fel akarták koncolni 

mindegyiket. Nagy Sándor József hadtestéhez kell csatlakoznia. Berettyóújfaluban a vesztett 

debreceni csata menekültjei láttán a népfelkelők nagy része elszéledt. Következett a 

fegyverletétel, a bujdosás, a megtorlás. Érmihályfalvára költözik vissza. Egy reggel az érte 

jövő katonaságot megpillantva parasztruhába öltözve sikerült elmenekülnie. Egy ideig a 

szentgyörgyábrányi Bernáth részen bujkál. Egy irigykedő rokon elárulja. Andrássy Gyula 

Nagyváradra Paskievits herceghez kísérteti. Lajos bátyja elintézte szabadon bocsátását, 

melyhez nagyban hozzájárult az osztrák és orosz tisztekkel szembeni emberséges bánásmódja, 

lovagiassága. Érmihályfalvára visszavonultan gazdálkodik. Mivel jobbágyait elvitték 

katonának, s a régi földesúrnak semmivel sem tartoztak, egy egészen új gazdasági rendszert 

kellett kezdenie. A szabadságharc is nagy áldozatába került. Az abszolutizmus korában teljes 

ellátásban tartott egy század katonát. Ez akkor hazafias kötelesség volt.  

Nem adta fel a nagy háztartást sem, de a rossz esztendők, a bujdosó hazafiak rejtegetése, 

segítése hozzájárultak ahhoz, hogy az egykor dúsgazdag ember, anyagilag megingott.  

Fiainak: Gyulának a tiszadadai, Bélának a szentgyörgyábrányi Bernáth részt adta át. A 

Bujanovics család érmihályfalvi birtokának tekintélyes részét, a gyönyörű belsőséget, a 

kastélyt zálog-visszaváltási perrel elnyerte. Az egykor életvidám ember búskomorrá lett. 

1878.-ban halt meg Margittán. Őt is az érmihályfalvi református templom alatti sírboltban 

temették el.  
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     „Úr volt még élt, a nép atyjaként tisztelte, kortársai pedig szerették és megbecsülték" 

Életének sok epizódját lehetne még, felsorolni, mely jellemét, hazaszeretetét, emberségét, 

szabadság iránti harcos, szilárd meggyőződését domborítaná ki. Egyik epizód a „szalárdi 

párbaj", mely egyben kortörténeti jellemzés is. Az ötvenes évek második felében az 

abszolutizmus elleni harc, a passzív ellenállás abban is megnyilvánult többek között, hogy a 

magyar lányok osztrák tisztekkel nem táncoltak a táncmulatságokon. A Szalárdfürdőn 

rendezett bálon az egyik osztrák császári tiszt a Bernáth családdal rokon Ottlyk kisasszonyt 

kérte fel táncra. Az kosarat adott a császári tisztnek, mire a kapitány a vele táncoló ifjút 

elgáncsolta. Ez nem torolta meg, ismervén annak párbajban való jártasságát. De Bernáth 

Gedeon a kapitány elé állott és hangosan felszólította: „Álljon félre kapitány úr, mert köpni 

akarok, s ha nem áll félre, leköpöm." A sértés párbajjal végződött, de utána sem békültek ki. 

Amikor a hetvenes években Érmihályfalva környékén nagy hadgyakorlat volt, az egyik 

tábornok a Bernáth kúrián kapott szállást. Másnap a bemutatkozó látogatásra egy lovassági 

kardot vitt magával s felfedte magát a ház ura előtt, s kérte az egykori incidens elfelejtését. 

Nagyrabecsülése jeléül ajándékba adta azt a kardot, Bernáth Gedeonnak, melyet Garibaldi 

elfogott poggyászából szereztek. A kard alakja régies, pengéje szépen gravírozott, egyik 

felén: „Viva la Republica Cisalpina", a másikon „Vivere Libero O Morire" felírással. A 

szabadságharc egykori őrnagya ennél kifejezőbb, értékesebb ajándékot nem is kaphatott 

volna. 

     Bernáth Gyula, Gedeon fia, 1825-ben született Érmihályfalván. 1843.-ban önkéntesként 

szolgált a 9. Huszárezredben. 1848 júniusában, a Debrecenben felállított 10. 

honvédzászlóaljnál önkéntes. A nyári délvidéki harcok idején tizedes lesz, majd október l.-én 

hadnaggyá nevezik ki a 23. zászlóaljban, 1849. február 1-től főhadnagy a 63. zászlóaljban. A 

kiegyezés után törvényszéki írnok Bihar vármegyében.  

     Bernáth Kálmán, József, bihari alispán fia. 1831-ben született Érmihályfalván. 1848. 

augusztus 28.-án. közvitéz a debreceni önkéntes nemzetőröknél és diák volt a kollégiumban. 

Később a 28.-ik zászlóaljnál szolgál. Október 16.-án lesz hadnagy a 16. Zászlóaljban. 

Decembertől betegség miatt szolgálaton kívüli. 1849. Május 14.-től főhadnagy a 94. 

zászlóaljban a tiszai hadseregnél. Borosjenőnél teszi le a fegyvert. Az 1850.-es években, 

Debrecenben törvényszéki hivatalnok. 1867.-ben Bihar megye Érmelléki járásának 

szolgabírájává válasszák, tagja a Bihar megyei Honvédegyletnek. 1886-ban halt meg 

Debrecenben.  

     A Bernáth család egykori tagjainak vizsgálata még további kutatásokat igényelne, s mivel 

a család a korabeli magyar közéletben részt vett, meg is érdemelnék. Ez azonban még adatok 

hiányában nehézségekbe ütközik. 

Elhangzott 2002. szeptember 6.-án az Aradi Helytörténeti Konferencián.  

Kovács Rozália 
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Magyarsasi Bernáthok 

 

 

     A ma már majdnem színtiszta szlovák Magyarsas temetőjében Bernáth Béla egykori 

sátoraljaújhelyi főszolgabíró kiegészített, kijavított síremléke található. Még a szilváskertben 

is történelemmel lehet találkozni. 

 

     „Szeretek hozzátok eljönni, mert itt valósággal a falakból csepeg a történelem‖ – mondta 

lelkesen egy pesti történész ismerősöm, amikor pár éve „keleten‖ járt. Borsiban II. Rákóczi 

Ferenc szülőháza, Leleszen a premontrei kolostor, Dobóruszkán Dobó István sírja, 

Zemplénben a Vármegyeháza, a falvakon Sennyeyek, Vécseyek, Mailáthok kastélyai, 

Lorántffy Zsuzsanna és Szirmay Antal kúriája, Árpád kori templomok és még folytatható a 

sor. Bárhova mentünk, a falvakban, a temetőkben ott volt a magyar múlt, s a történész nem 

győzött jegyzetelni.  

 

     E sorokat írva eszembe jut Eperjes temetője, amelyet vagy tíz éve kerestem fel egy szlovák 

ismerősömmel, és az egyik kis bozótban bedobált, feldöntött sírköveket találtunk. Egytől-

egyig magyar nevek álltak rajtuk. Mind a ketten hallgattunk. Én nem tettem megjegyzést 

miért éppen neki tettem volna, láttam, hogy legalább annyira zavarban van, mint én, és ő sem 

mentegetőzött. Tudtuk a magunkét. Csak pár évvel voltunk a bársonyos forradalom után.  

Nos, csak azért merészkedtem két bekezdés erejéig ezekkel az emlékekkel előhozakodni, mert 

Szűrnyeg község polgármestere, Kalán Viktor egy általam ismeretlen sírra hívta fel a 

figyelmemet. A szomszédos magyarsasi temetőben – a név ne vezessen félre senkit, (ma már) 

gyakorlatilag színtiszta szlovák faluról van szó – Bernáth Béla egykori sátoraljaújhelyi 

főszolgabíró síremlékét találta meg. A Bernáth család a XVI. században került Zemplén 

megyébe, a XVIII. századtól pedig Sátoraljaújhelyen játszott meghatározó szerepet. Egyikük, 

Aladár 1920 és 1936 között alispánként is tevékenykedett, a család pártolta a művészeteket és 

a tudományt. Magyarsason kúriájuk volt, amelyet a háború után a község iskolának használt, 

ma a községi hivatal székel benne. Családi sírról lévén szó, természetesen a család 

kötelessége gondoskodni róla, s ezzel nincs is baj. A család szinte valamennyi leszármazottja 

Amerikában él, s egyikük, Elemér haza is látogatott, hogy megnézze és rendbe tétesse a 

magyarsasi temetőben lévő családi sírt. Mikor Kalán Viktor kíséretében odalátogatunk, hogy 

megnézzem, milyen állapotban van, már kiegészítették, kijavították a hiányzó részeket, s a 

címerrel és emléktáblával díszített homlokfal csak az utómunkákra vár. Bernáth Béla neve 

mellett ott van az édesapja, nagybátyja és nagyszülei neve is. A címeren egy a koronából 

kinyúló, kardot tartó, lesújtó kar látható, valamint egy szablyával átszúrt láb. A kar a törököt 

megölő őst jelképezi, az átdöfött láb pedig a háborúban szerzett sebesülést, mondja Viktor.  

De ki, s milyen ember volt Bernáth Béla, próbálom megtudni a faluban. Az egyik portán – 

ahova azért megyünk, mert Viktor szerint annak kertjében egy érdekes síremlék található – a 

néni még ért magyarul, s jól emlékszik a Bernáth családra. „Bizony hozzájuk jártunk kántálni 

és mindég kaptunk ajándékba legalább egy almát. Tudja maga mit jelentett nekünk akkor egy 

alma?‖ – mondja. Megkérjük a gazdát, fogja vissza a kutyákat, mert ugyancsak gatyaszaggató 

kedvükben vannak, majd hátramegyünk a kertbe. A szilvafák között ott magasodik egy majd 

három méter magas emlékmű. Csakhogy a néni állításával ellentétben ez nem a Bernáth 
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családé, hanem a Rhédeyeké. Hogy mit keres itt, nem tudják. Az biztos, vagy legalábbis 

valószínű, hogy legalább 160 éve ott áll, mert akkori dátum van rávésve. Kalán Viktor 

megerősíti, hogy a faluban többen is emlékeznek a Bernáth családra, bár a családfájukat már 

nem tudnák felsorolni. Mint később a sátoraljaújhelyi Zemplén Levéltárban megtudtam, 

bernáthfalvi Bernáth Béla Sátoraljaújhelyben született 1878-ban. Középiskolai tanulmányait 

Budapesten és Kassán végezte, ez utóbbi helyen érettségizett. A kassai jogakadémia és a 

budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultásának volt hallgatója. Közigazgatási 

pályára lépett, szolgabírói minőségben Szerencsen, Sárospatakon, Homonnán, és 

Királyhelmecen működött. 1906-tól sátoraljaújhelyi főszolgabíró. Ő építtette meg az 

Alsóbereckiben lévő Bodrog-hidat, több községben a községházát, bevezettette a telefont, és 

minden erejét a „falu‖ kulturális életének emelésére fordította. „Sic tranzit gloria mundi – így 

múlik el a világ dicsősége‖ – jut eszembe. Ugyan ki tud ma ezekről a dolgokról? És ki fog 

tudni róluk pár év múlva? A falu központjában még megtekintjük a régi családi házat. A 

korabeli fényképpel összehasonlítva nem sok változás tapasztalható, mégis az eltűnt 

zsalugáterekkel mintha eltűnt volna a ház lelke is. Rideg, szocialista kezelésen átment hivatal 

lett, amelybe éppen valami leendő mulatsághoz hordanak be asztalokat. A kastélyokkal, 

burzsujokkal leszámoló néphatalom megtette a magáét. A környéken egész sor kastélyt 

romboltak le, loptak szét a helyiek. Szerencsés esetben ma már csak fényképen láthatjuk, 

hogyan néztek ki. Ez legalább megmaradt.  

A Bernáth sír is jobban néz ki. Pedig Magyarsason már szinte senki sem tud magyarul.  

 

Hogya György 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 17 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

Életrajzok 

 

 

     Bernáth András, 1509-ben Abaúj vármegye szolgabírája. 

 

     Bernáth Bernát, 1526 után Szapolyai János királyt támogatta, és így több Heves megyei 

adományban is részesült. Valamikor 1530 táján vehette el Jenei Annát, a cibakházi és jenei 

javak egyik örökösét. Anna ugyan korán elhalt, ám javait, jószágát kiskorú fia, István 

örökölte. A helyzetet bonyolította, hogy az özvegy férj másodszor is megnősült, új neje, 

Tetétleni Anna. Ezáltal annak, javainak is egyik örököse lett. Ebből a második frigyből 

Bernáth Bernátnak három fia és két lánya született. 

 

     Bernáth Bereck, 1546-ban Korláth Lászlóval társulván, aki felesége révén rokona volt, 

Sztritheyek sztritei, és ráti jobbágyainak összes marháit elhajtották, a család egyik tagját 

Sztrithey Györgyöt megsebesítették és négy jobbágyukat megölték. 

 

     Bernáth Farkas, (Bernáth Bernát fia) 1558. április 26-án Bécsben Miksa főherceg, a 

magtalanul elhalt Komlóssy László birtokait, Tápiószentmártont, továbbá Cibakházát Szolnok 

megyében Bernáth Farkasnak adta. 

 

     Bernáth István, Bernáth Bernát és Jenei Anna fia. 1563-ban részeket kapott unokatestvére, 

Farkas, birtokaiból, közte Cibakházából és Tápiószentmártonból. István 1561-ben Gyügér 

birtokosa is, tehát terjeszkedése a Jenei-javakban igen tudatos lehetett. 

 

     Bernáth István, Kraszna vármegyei perecseni lakos 1593-ban két perecseni szántóföldjét 

zálogba adja Báthori Elekné Jakcsi Annának tizenöt forintért. A földek a Varsolcz felé való 

nyomásban vannak. A zálogvalló levél kell a többek közt: Perecheni Toldj János, Báthori 

Elekné jobbágya előtt. 

 

     Bernáth András, 1636. április 12-én bizonyítja, hogy Nagy István, perecseni lakos kiváltott 

Erdőteleky Márton, perecseni lakostól egy hidvégi telket. 

 

     Bernáth András ifj., perecseni lakos hites megyebíró, szolgabíró Közép-Szolnokban. 

András 1657-ben Kraszna vármegyei assessor (ülnök, közbíró), aki előtt ekkor Bernáth 

Mihály, ugyancsak perecseni lakos, Kardos György nevű szilágyszécsi jobbágyát, 

örökségével együtt 30 forintért, adja zálogba Perecseni Nagy Andrásnak. 

 

     Bernáth Zsigmond, egy jobbágya, 1695-ben Peérben jót áll Guthi Farkasnak kispacali 

jobbágyáért, Kocsis Andrásért. Özvegy Bernáth Zsigmondné született Dancs Éva 1703-ben a 

közép szolnoki vármegyei Szilágy-Sámsonban birtokos. 1720-ban az érkőrösi evangélikus 

református egyháznak egy kisded ónkannát adott. 
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     Bernáth István, 1732-ben a peéri járásban szolgabíró. Felesége, Fráter Éva egy arannyal 

varrott keszkenőt adott az egyháznak. 1735-ben István, közép szolnoki Kőrös városbeli nemes 

kúriájáról és ennek tartozékairól meg más Zemplén vármegyei javakról örökbevallást tesz. 

 

     Bernáth Ferenc, Bernáth János és péli Nagy Judit fia, Bernáth János és Keresztes Zsófia 

unokája. Született Kazsun (Zemplén vármegye) 1740-ben. Polgári életből került a 

testőrséghez Zemplén vármegye ajánlatára, hol 1760. augusztus 10-től 1765. április 13-ig 

szolgált. Ez idő alatt, 1764-ben beosztva az országgyűlés berekesztése után Pozsonyban 

visszamaradó testőrkülönítménybe. A gárdától a testőrségi formaruha viselésének 

engedélyével távozott. Később 1785-1790 között, Zemplén vármegyei másodalispán volt. 

 

     Bernáth Sámuel, Az 1754/55. évi országos nemesi összeíráskor Baranya vármegyében 

vétetett fel az igazolt nemesek közé. Feleségével együtt Zala vármegyéből települt át 

Baranyába. Megvettek Tarcsán egy kúriát, ahol beszálló fogadót működtettek. 1788-ban a 

fogadó kútjának vize elapadt, ezért ki kellet tisztítani a helyi elöljáróságok előtt. Tisztítás 

közben két agyag edény került felszínre. Feltörésük után nem akartak hinni a szemüknek, még 

a lélegzetük is elállt. Az egyik edényből több ezer ezüstpénz, míg a másikból tíz darab 

bőrzacskó esett ki. Felbontásuk után arany pénzek estek ki. Kis idő múlva a kút fenekéről egy 

vaspántos ládika tetőzte be a csodálkozást. Drágakövekkel kirakott egyházi ereklyék voltak a 

már málladozó ládában. A törökök elöl rejthették a kút fenekére, gondolván, ha a törökök 

elmennek, kiszedik majd onnan. A hiteles helyről ott lévő kanonok, a pénzeken 1538-as 

dátumot véltek felfedezni. Mivel a jogszerű örökösök ennyi idő után nem voltak fellelhetők, a 

talált kincs felét a család tarthatta meg. 

 

     Bernáth György, 1763-ban Vas vármegyénkben él. Római szent birodalmi lovag és udvari 

hites ügynök, több felé bírt a vármegyében. Így saáli, kámoni, jáki, herényi, szünösei javai 

iratnak össze. Ezen javakból majorátust szándékozott alakítani. 1801-ben már nem él. 

 

     Bernáth Menyhért, Bernáth István és iványi Fekete Julianna fia. Született Kazsun 

(Zemplén vármegye) 1756-ban. 1777. május 1-től hadapród, majd 1778. július 5-től zászlós a 

45. (Lattermann) gyalogezredben. A testőrségnél 1782. január 19-től szolgált Zemplén 

vármegye ajánlatára. 1787. június 29-én engedélyt kapott, hogy Lipthay Annát feleségül 

vehesse. A török háború alkalmával 1787. szeptember 17-én alhadnagyi rangban a 31. (Orosz) 

gyalogezredhez osztatott be. További testőrszolgálata alatt már 1786-tól több ízben futár volt. 

1788-ban Szent-Pétervár, Milánó és Turin, 1789-ben Brüsszel és Flórenc, végül 1790-ben 

pedig Párizs és Madridba küldve, mely utóbbi utat 28 nap alatt tette meg, s a császár egy 

aranyszelencével jutalmazta.  1792. január 1-től tizenöt évi katonai és gárdai szolgálat után, II. 

kapitányi ranggal és évi 400 forint ellátással vonult nyugállományba.  

 

     Bernáth János, Bernáth György római szent birodalmi lovag és udvari hites ügynök fia. Az 

1809-iki nemesi felkelés alkalmával, a lovasságnál szolgál, mint másodosztályú kapitány. Fia 

nem lévén, javait leányágon a Reiszig-család örökölte. 

 

     Bernáth Sándor, Sámuel fia 1789-ben kerül a Pozsonyi lovassági katonaiskolába, mint 

apród. 1790-ben II. József császár elrendelte, hogy a Szent Koronát, amit addig Bécsben 

őriztetett, mely a magyar államiság szimbóluma, szolgáltassák vissza a magyar rendeknek. A 

Mária Terézia Nemesi Testőrség feloszlatott tisztjeiből verbuválódott katonai alakulat és a 

magyar Szent Koronát őrző nemesi csapat, elindult haza Budára a koronával. Élükön Forgács 

Miklós gróffal és Bessenyei Györggyel. Pozsonyban egy magyar nemes ifjakból álló lovas 

hadapród század csatlakozott a kísérethez. Ebben a lovas díszszázadban helyt kapott az ifjú 
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Sándor is, és így aktív részese lett a történelmi Szent Korona hazahozatalának. Azokon a 

megyéken, ahol a korona áthaladt, minden valamire való nemes igyekezett csatlakozni a 

menetet kísérő bandériumhoz. Egész Budáig kísérik a Szent Koronát. Érdekessége az 

eseménynek, hogy mire az ünnepi menet Budára ért a császár meghalt. 1794-ben 

Bécsújhelyre kerül a Mária Terézia Katonai Akadémiára. 1800-ban 25 évesen Bécsben 

szolgál lovassági hadnagyként. 1802-ben délre vezénylik a horvát- török határőrizeti vidékre. 

1803 őszén több társával együtt a törökök elfogják. A börtönök telitettsége miatt karjukba 

jelet égetnek, egy koronás félholdat három kis különös jellel. Így megjelölve őket a 

hátországba szállítják a tiszteket, egy fafeldolgozó telepre. Két évig dolgozik a telepen, mikor 

jönnek értük és egy tengeri szigetre kerülnek. Mindent elkövetett, hogy az őrség 

parancsnokával kapcsolatba tudjon lépni, megtanulta a török nyelvet is. Végül is siker 

koronázta próbálkozását, visszavitték a szárazföldre. 1806-ban fogolycsere akció révén a 

katonai hatóságok kicserélik. Visszakerül a már rendezett határőrvidékre a 2-ik báni ezredhez 

századparancsnoknak. 1810-ben a császári királyi hadseregben eltöltött húsz éve után 

fogságát szem előtt tartva ezredessé léptetik elő. 1814-ben a császári királyi hadsereg 

főcsoportfőnöke engedélyezi házasságát. 1824-ben leszerelik. Ezután birtokán gazdálkodik, és 

a vendégfogadóját üzemelteti. 

 

     Bernáth József, 1790-ben Ő császári királyi apostoli Felségének tanácsosa és a királyi tábla 

ülnöke. 

 

     Bernáth Jánost és Dánielt, gyalogosoknak vették föl a sámsoni fegyverfogható adómentes 

nemesek 1805-diki névsorába. Mindketten (Bernád néven sámsoni nemesek) homagiális esküt 

is tettek. 

 

     Bernáth Mihály, Heves vármegyének tiszti alügyésze, festő, vegyész és mechanikus volt. 

Teljes életét a tudománynak és művészetnek szentelte. Szép könyvtárral és geológiai 

gyűjteménnyel bírt. Meghalt 1821-ben. Arcképét fia Bernáth Gáspár hagyatékai közt látták.  

Lavotta Jánossal barátságban élvén, megírta a művész életét, a híres virtuosus s diletant. 

(Lavotta János életének leírása, leginkább téli szabad óráinak eltöltése. Tiszafüred 

mezővárosában 1818. április 22. címmel. Ezen életiratban azt is kiszámította, hogy Lavotta 

János életében 83,444 iczcze bort, 3474 iczcze silvoriumot, összesen 22, 250 forint 54 

krajcárváltó értékben ivott meg.) A kéziratot fia fölhasználta Lavotta élete (Pest, 1857.) című 

munkájában. 

 

     Bernáth Zsigmond, Mándokon született, Szabolcs vármegyében 1790. október 30-án, 

meghalt Tarnócon 1882. január 28-án. Jogi tanulmányait Pesten, Bécsben és Sárospatakon 

végezte és 1812-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1825-48-ig tagja volt mindegyik pozsonyi 

országgyűlésnek, s mint a liberális párt híve küzdött a reformeszmékért. 1848-ban Ung 

vármegye főispánjává nevezték ki, de helyét a felsőházban nem foglalta el. Az 1861-iki és az 

1865-1868-iki országgyűlésekben szintén részt vett. Az utóbbinak korelnöke volt. Ő szerepel 

Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényében, gróf Buttler János barátja és 

tanulótársaként. 

 

     Bernáth Miklós, Bianchi hadosztály 33. gyalogezred hadnagya. Parancsnoka báró Récsey 

Ádám ezredes a Mária Terézia Rend tulajdonosa. Az ezreddel végigharcolja az Olasz 

hadszíntereket. 1840-ben őrnagyként kerül 2. gyalogezredhez. 1848. április 11-én szentesített 

tőrvények alapján, a Magyarországon és Erdélyben állomásozó Császári Királyi 

hadügyminiszter fennhatósága alá került. Magyarországon a következő csapatok voltak: 2. 34. 

39. 60. és 62.-es sorgyalogezred. A 19. 32. 33. 37. 48. 52. és 61.-es sorgyalogezred egy-egy 
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zászlóalja 1. és 2. Székely határőr ezred. 1849-ben a 4. vadászezred parancsnokává nevezik 

ki, és megkapja az arany vitézségi érmet. A harcokba az alábbi szavakkal indítja ezredét: 

„Kérjük a Magyarok Istenét, hogy adjon nekünk győzelmet, vagy becsületes katonahalált. 

Éljen a Magyar szabadság éljen a haza.‖ Haynau és az Orosz csapatok, összesen: 368. 413 

ember felett rendelkeztek, és 584 ágyúval. Görgey Artúr altábornagy vezette fősereg, I. II. III. 

VII. VIII. hadtest és Komárom őrserege: 162 zászlóalj, 148 lovasszázad, 472 ágyú, 

beszámítva a szabad csapatokat, nemzetőrséget összesen 173 ezer ember. Amikor az Orosz 

csapatok Pest alá értek, Bernáth Miklós ezredes hídfőállást épített ki Vác felé, Buda 

védelmére. Állandó felderítést végeztek az Orosz csapatmozgásokról. 1849. július 12-én Vác 

mellett elesik Bernáth Miklós. Katonáival együtt az életét áldozta a Magyar szabadságért.  

 

     Bernáth Lajos, Tasson, Pest vármegyében, 1804-ben született. György földbirtokos és 

Vladár Teréz fia. Református vallású. Kilépett főhadnagy (1821-1838. a 32. gyalogezredben 

szolgált), tassi birtokán gazdálkodik. Felesége Halász Jusztinia, négy gyermek apja. 1848 

májusában a helyi nemzetőrség századosává választják. Július 9- őrnagy, Pest megye Solt 

járásának nemzetőrparancsnoka. Zászlóaljával augusztusban a Délvidéken szolgál. 

Szeptember végétől népfelkelési biztos. Mozgósított nemzetőreivel 1849 januárjában a Duna 

vonalát védi, majd március-áprilisban ismét a bácskai hadszíntéren tartózkodik. Végül 

alezredes. A szabadságharc után hadbíróság elé állítják, de végül szabadon bocsátják (Pest, 

1850. január). Meghalt Tasson, 1871. május 5-én. 

 

     Bernáth Gáspár, (Bernát Gazsi), humorista, Tiszafüreden született, Heves vármegyében 

1810. június 26-án, meghalt Pesten 1873. január 4-én. Debrecenben és Sárospatakon végezte 

a gimnáziumot, Pesten a jogot. Gyermekkorában komoly és ábrándozó természetéért 

iskolatársai luna-nak nevezték, külsőleg később is komoly maradt, soha sem nevetett, legjobb 

tréfáit is egykedvű képpel mondta vagy követte el. Ügyvédi oklevelet szerzett, de gyakorló 

ügyvéd soha sem volt. Pesten telepedett le és az irodalomnak élt. Ifjú kora óta kedvelte a 

költészetet és a zenét. 1834-ben hat csárdást adott ki szöveggel és dallammal, köztük az 

alföldön halászlegény vagyok én... és a Sötét felhők kerekednek az égen... kezdetű igen 

sikerült szerzeményeket, melyek valóságos népdalokká váltak. A Hasznos Mulatságokban és 

a Rajzolatokban közölt kísérletei után a Honderűbe, P. Divatlapba, Életképekbe, majd az 

ötvenes évek számos lapjába írogatott verseket és úgynevezett freskóképeket. Ez utóbbiak 

erős, hirtelen vonásokkal készült vázlatok az alföldi életből, bizarr modorban és országszerte 

nagy tetszéssel találkoztak. Össze is szedte őket: Freskóképek Pest 1818-51, 3 kötet. A 

Kaczagányok szinten rajzok és humoreszkek gyűjteménye 1857. Irt egy népszínművet is: Ki a 

vivát? 3 felvonásos 1861. Legjelesebb műve Lavotta élete 1857, sok helyt élénk színezéssel és 

meleg kedéllyel írva. Adomái, élcei, apró freskóképei és gazsiádái halála után összegyűjtve is 

megjelentek Budapesten 1878-ban. Amilyen volt műveiben, olyan volt társaságban is, 

szellemének csapongó szökellése bámulatra ragadott s ötletnek sziporkái kifogyhatatlanok 

voltak, de soha sem sértett senkit. Különösen a groteszk nagyításnak volt páratlan mestere, az 

egész országban elterjedt élceinek és adomáinak főeleme a zseniális képtelenség. 

 

     Bernáth János, született Jászújfalu 1815. március 6-án. Földbirtokos, tanár, községi 

jegyző. Felesége Eichinger Apollónia. 1848-ban vörös sipkás honvéd hadnagy. Felesége 

Apollónia férje távollétében, birtokáról társzekerekkel hordatta terményét 1848-ban Görgey 

felvidéki seregének.  

 

     Bernáth Albert, született Hevesen 1824. június 5-én, meghalt Nagybányán 1895. június 1-

én. Apja középbirtokos. Reformátusvallású. Eperjesen jogot végez. Felesége: magyarbényei 
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báró Radák Mária. 1848. május végén, pesten önkéntes lesz az 1. honvédzászlóaljban. 

Augusztus 8-án hadnagy ugyanitt. Október 19-én főhadnagy a 42. zászlóaljnál.  

1849. február 5-én százados ugyanitt, majd rövidesen Dembinszky altábornagy 

parancsőrtisztje lesz.  A szabadságharc utolsó napjaiban Dembinski 3. osztályú katonai 

érdemrenddel tünteti ki. Fegyverletételkor Törökországba menekül, Kossuth itt őrnaggyá 

lépteti elő. 1851-ben hazatér. A kiegyezésig birtokán gazdálkodik. 1867/68-ban és 1890-ben a 

fővárosi honvédegylet tagja. 1870-ben szabadságolt állományú őrnagy, 1876-ban alezredes, 

1879-ben ezredes. 

 

     Bernáth Sándor, (1822). Borkereskedő, felesége szabadszentkirályi Kata Terézia. Ekkor 

kerül a család Szabadszentkirályra. A szőlőművelés és a tőle elválaszthatatlan 

borkereskedelem, túlhaladta az átlagos nemesi jólét színvonalát. Ekkor vendéglátós a család: 

Keszüben, Szabadszentkirályon, Tarcsa pusztán, Erdősmecskén, Okorágon, Nagypeterden, 

Dencsházán, Bicsérden, Arányoson. Sándornak öt gyermeke született: Sándor, József, Vincze 

(1846), Ágnes és Katalin kinek férje uzdóczy Zadravecz Elek. 

 

     Bernáth Menyhért, Bernáth Ferenc középbirtokos és Pilisi Klára fia. Született Kazsun, 

Zemplén vármegyében 1825-ben. Jogot végzett. Felesége komáromi Szarka Mária. 1848 

júniusában önkéntes lesz a Pesten alakuló 2. honvédzászlóaljnál. Október 15-én hadnagy, 

1849 januárjában főhadnagy a 36. zászlóaljban Eszéken. A vár feladása (február 13) után 

Debrecenbe megy, és ismét szolgálatra jelentkezik. A 142. zászlóalj főhadnagyaként 

Borosjenőnél teszi le a fegyvert augusztus 22-én. 1850. február 7-én besorozzák a 9. 

gyalogezredhez. 1856-ban leszerelik. 1867-ben Zemplén megyében szolgabíróvá választják, a 

honvédegylet tagja. 

 

     Bernáth Kálmán, (1848-49-ben Bernát) született Tárnokon 1827. június 11-én, meghalt 

1873-ban. Apja Bernáth Zsigmond földbirtokos. A bécsi hadmérnöki akadémián tanul (1840-

1846). 1848 júliusától önkéntes, majd tizedes a 9. honvédzászlóaljnál. Részt vesz a délvidéki 

harcokban. Szeptember 27-én hadnagy a 21. zászlóaljnál. December 16-án áthelyezik a 

hadmérnökkarhoz. 1849 februárjában főhadnagy és Rapaic ezredes segédtisztje. Július 21-én 

százados, hadosztály vezérkari tiszt a VIII. hadtestnél a komáromi vár feladásáig. 

1867/68 a Szabolcs megyei honvédegylet tagja. 

 

     Bernáth Lajos, Bihar megye tenkei kerületének képviselője. 1830-ban született Tenken. 

teológiai tanulmányainak befejezése után szülőföldjén református lelkésszé választották. 

 

     Bernáth István, Bernáth Lajos és Simon Zsófia fia 1834. december 22.-én született 

Hosszúpályiban. Felesége Bernáth Jusztinia. A boldog gyermekkor éveiben édesapjától 

örökölte a család és a falu szeretetét. De nagybátyjai élete története sem ment el nyomtalanul 

felette. Nyilván mélyen szívébe vésődtek azok haza és szabadság szeretete, valamint haladó 

gondolkodásuk. A Debreceni Református Kollégium tovább fejlesztette ezeket a 

jellemvonásokat benne. Így lett édesapja örökében a Hosszúpályi Református Egyházzal az ő 

élete is sok áldozattal, mélységes szeretettel összekapcsolva. Édesapjának halála után 1862. 

november 16.-án, az egyházmegye főgondnokká választották. 1891-ben zsinati képviselő, 

tehát az egyház legmagasabb törvényhozó testületének tagja. 1904-ben jóval halála előtt egy 

presbiteri határozatban rögzítik: „mindnyájuk előtt ismeretes… érdemeit… jegyzőkönyvben 

örökíttessék meg, hogy nemes tette mások előtt buzdító példa legyen a jövőben… reá és 

kedves családjára Istennek bő áldását kéri‖. 1914. május 17-én halt meg. (Hosszúpályi, Szécsi 

András írása) 
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     Bernáth Dezső Dr., Bernáth Zsigmond fia, országgyűlési képviselő, született Tarnócon 

1841-ben, meghalt 1907-ben. Iskoláit Kassán, Budapesten, Sárospatakon, Utrechtben, 

Londonban végezte. 1862-ben tanát jegyező volt a királyi Táblánál. 1867-ben miniszteri 

fogalmazó, 1876-ban országgyűlési képviselőnek választották. Munkája: Magyarország 

selyemtenyésztése (Pest 1868). 

 

     Bernáth Géza Dr., született Kocsordon, 1845. október 2-án, meghalt Budapesten, 1932. 

szeptember 12-én. A felsőház tagja, jogász a kúria másodelnöke. 1867-ben bírósági 

szolgálatba lépett. 1895-ben a Szegedi ítélőtábla elnöke. 1899-1906-ig Igazságügyi 

Államtitkár. Gyakorlati működése során szerzett tapasztalatait, minisztériumi működése alatt, 

főleg a bírósági szervezet fejlesztésével kapcsolatban értékesítette. 1906-tól a főrendi ház 

tagja. 

 

     Bernáth Elemér, született Magyarsason 1846. január 13-án, meghalt Debrecenben 1905. 

november 11-én. A királyi tábla ülnöke Debrecenben. Első felesége Dókus Margit. Második 

feleségét szmrecsányi Szmrecsányi Mártát, Kassán, 1892. augusztus 28-án veszi feleségül. 

Gyerekei: Margit (Kassa 1893. december 22 - Kaposvár 1977. március 27) férje: Halmay 

Barna esküvő: Kassa 1915. augusztus 21 és László (Kassa 1895. május 12 -?).   

 

     Bernáth Vincze, született Szabadszentkirályon 1846. szeptember 29-én. Vallása Római 

Katolikus. Felesége Cvesics Tereza. Számos kocsma tulajdonosa, földbirtokos. Feleségétől 

egy gyermek született: Antal (1889). 

 

     Bernáth Géza, 1845-ben született, meghalt 1882. február 8-án Nizzában, 37 éves korában. 

Császári és királyi Követségi titkár volt Lisszabonban, Londonban, Párizsban, Pétervárott és 

Pekingben. Kelet ázsiai utazásából hozott egyes részleteket a Vasárnapi Újság (1869.), Pesti 

Napló (1870. esti k. 62-68. sz. Négy hét Pekingben és 1870. 45-48. sz. San Francisco -tól 

New York-ig) és az Athenaeum Nagy Képes Naptára (1870. A kelet Ázsiai expedíció és a 

sziámi birodalom.) közölte. Munkája: Kelet Ázsiai utazás. Pest, 1873. 

 

     Bernáth Béla Dr., 1850. június 1-én, Tállyán, Zemplén megyében született. Felesége Zách 

Emília. Atyja a szabadságharcban jelentékeny részt vett. Középiskoláit Kassán és Egerben, a 

jogot Budapesten végezte és ugyancsak itt telepedett le, mint ügyvéd a Boszniai hadjárat 

befejezte után, melyben, mint hadnagy a 60. sz. Gyalogezredben részt vett. E háborúban a 

katonai vitézségi érmet kapta. Közpályáján nemsokára Budapest főváros Törvényhatóságának 

Bizottsági tagjává választatott. A Budapesti ügyvédi kör titkárává, majd később a Budapesti 

Ügyvédi Kamara Választmányi tagjává választotta. 1881-től kezdve a Nemzeti Tornaegylet 

titkára és ügyésze. A Népfelkelési Törvény megszavazása után főhadnagyi ranggal belépett a 

Honvédség tartalékos állományába, ahol később századosi rangot nyert. 1890-ben a mádi 

kerület, ahová szülővárosa is tartozik, Nemzeti párti programmal képviselővé választotta. Az 

1899-i fúzió óta a Szabadelvű Párt tagja volt, onnan azonban Apponyi Albert gróffal és 

társaival kilépett és 1905 elején a Függetlenségi és 48-as pártba lépett be. 1904-ben az olasz 

vámszerződés elleni vitában élénken részt vett. A III. bíráló és az Igazságügyi Bizottság tagja. 

1920-ban a Nemzetgyűlés korelnöke. Tállyán halt meg 1922. június 14-én. 

 

     Bernáth Kálmán Dr., főszolgabíró. Az a puritán gondolkozás, ami Bernáth Kálmán 

nyugalmazott főszolgabírót jellemzi, parancsolólag írja elő, hogy ne írjunk róla többet, mint 

amennyit feltétlenül kell. 1853-ban született. Középiskoláit Kaposvárott és Pécsett végezte, 

majd Budapesten jogtudományi államvizsgát tett. Pályáját 1878-ban Kaposváron kezdte, mint 

árvaszéki ülnök. Rövidesen az Árvaszék helyettes elnöke lett, majd 1894-ben a tabi járás 
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főszolgabírójává választották. Huszonhat éven keresztül teljesített, mint főszolgabíró kiválóan 

értékes közszolgálatot. 1919-ben önként nyugalomba vonult. Benne az igazi hazafi és a 

példátlanul egyszerű és nemes érzésű ember mintaképét látjuk. Soha a múltban, de jelenben 

sem vállal olyan szerepet, amely az egyén érvényesülését célozná. Mindenkor elvonul a 

hangoskodók töltetese elől. Immár, több mint egy évtizede visszavonultan él és minden idejét 

kizárólag családjának szenteli. Gyermekei, három fia és leánya, atyjuk szilárd és egyenes 

karakterét örökölték. Fiai a világháborúban az első sorban küzdöttek és a hazával szemben 

maradék nélkül teljesítették kötelességüket. Legidősebb fia Bernáth Lajos dr., vármegyei 

aljegyző a világháború egész idejét a tűzvonalban töltötte, háromszor sebesült. Kiváló 

magatartásáért a III. osztályú katonai érdemkereszttel, a Signum Laudissal, a nagy- és kisezüst 

vitézségi érmekkel tüntették ki. Tulajdonosa továbbá a Károly csapatkeresztnek és a 

sebesülési éremnek kettő sávval. Mint tartalékos főhadnagy szerelt le. Legkisebb fia, vitéz 

Bernáth Jenő, tabi ügyvéd, mint tartalékos hadnagy szolgálta végig a háborút. Számos 

kitüntetés mellett a kormányzó vitézzé avatta. Középső fiú, Bernáth Zoltán, úgyszólván az 

iskola padjaiból ment ki a harctérre, ahol hősi küzdelmek és kétszeri sebesülés után 1918-ban 

meghalt a hazáért. 

 

     Bernáth Zoltán Dr., Született 1855. február 28-án Ung vármegye Vaján községében. 

Középiskoláit és a jogot Eperjesen végezte. Tanulmányai befejeztével családi birtokán 

gazdálkodáshoz látott. Vármegyéje közéletében, mint erős érzésű ellenzéki ember kiváló 

szerepet játszott s a közbizalom 1879-ben az egyházmegyei tanácsbíró állásra emelte. 1887-

ben a sárospataki főiskola igazgató tanácsosa lett. Az alkotmányos küzdelem idején részt vett 

a megyei ellenállás szervezésében. 1896-os millenniumi évben szolgabíró. Elnöke az Ungvár 

megyei függetlenségi pártnak. Az 1906. évi általános választásokon Ung vármegye 

nagykaposi kerülete függetlenségi programmal képviselővé választotta. 

 

     Bernáth Béla Dr., Született Budapesten 1864-ben. Ügyvéd, újságszerkesztő. Apja Bernáth 

Mihály, anyja Németh Anna. Felesége Roboz Atala. Az egyetemet 1882-87 között végezte, 

majd a gyakornoki időszak után, önálló praxist kezdett, ahol végig egy Csák nevű ember volt 

az irodistája. Először 1891-ben Nagybajomban, majd 1892-től Marcaliban nyitott irodát 

ahová, Gombára a szülei is átköltöztek. A kisvárosi életébe hamar bekerült, közvetlen, 

barátkozós stílusa és sikeres praxisa miatt. Hét gyermeke volt, de ebből csak négy élte meg a 

felnőtt kort. Marcali képviselőtestületének tagja volt a századforduló idején, de a Korona 

szállóban működő kaszinóba is eljárt, ahol választmányi tag volt. Szintén választmányi tagja 

volt az 1908-ban létrehozott Marcali Polgári Iskolai Egyesületnek és az 1911-ben alapított 

Országos Ügyvéd Szövetség Marcali Helyi Csoportjának is. 1901. január 16-án vette át a 

Marczali című újság szerkesztését. 1913-ban egyik napról a másikra elköltözött Keszthelyre, 

ahol új életet kezdett, és amely később új házassággal is párosult. Bernáth Béla személyisége 

ellentmondásos volt, egyrészt aktív közéleti jelenlét, elhívatott liberális 48-as elvek, 

fogékonyság a modernizáció vívmányai iránti vágy jellemezte. Másrészt a heves természete 

és a hirtelen elszakadása a családjától azt eredményezte, hogy egzisztenciális gondokkal 

küszködött. 1924-ben, 60 éves korában halt meg. 

 

     Bernáth Zsigmond Dr., földbirtokos. 1872. április 29.-én született az Abaúj vármegyei 

Cekeházán. Az ungvári katolikus főgimnáziumban érettségizett 1889-ben. Jogi tanulmányait 

Budapesten és Sárospatakon végezte. A jog államtudományi vizsgát 1893-ban tette le, ezután 

a 7-es Vilmos huszárezrednél Bécsben aktiváltatta magát, mint hadnagy. Később kilépett és 

édesapja birtokán gazdálkodni kezdett, az Ung vármegyei Tarnócon. Felesége rotaresti Dobsa 

Lajos író és földbirtokos leánya, Margit. Apósának halála után átvette 1902-ben annak 

uradalmát. 1905-ben Ung vármegye főispánjává nevezték ki, de a Fejérváry kormány 
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uralomra jutásakor leköszönt és ez időtől fogva csak a gazdálkodásnak élt. A háború 

kitörésekor a 7.-ik Vilmos huszárezreddel az orosz frontra ment. Számos szép kitüntetést 

szerzett. Aztán a wienerneustadti repülőiskola elvégzése után az osztrák-magyar hadsereg légi 

védelmét látta el a Brenner hágónál. Majd az Isonzó fronton teljesített repülőszolgálatot a 

háború végéig, és mint főhadnagy szerelt le. A háború után 2800 katasztrális hold birtokát 

még a bolsevizmus idején is rendben tartotta, de az agrárreform alkalmával csaknem egész 

birtokát kisajátították. A környékbeli lakosságnak atyai pártfogója és személye az egész 

megyében, köztiszteletben áll. Sokat utazott feleségével együtt egész Európában. 

 

     Bernáth Béla, született Szécsénykovácsiban, Nógrád vármegyében 1874. január 13-án, 

meghalt Kölesden 1954. november 23-án. Gazdasági főtanácsos. 1913. május 17-én, 

Budapesten feleségül vette nagyjeszeni báró Jeszenszky Ilona Máriát. 

 

     Bernáth Aladár, született 1874-ben, meghalt 1946-ban. Zemplén vármegye alispánja 

1938–1944 között. A református egyetemes konvent rendes tagja 1922–1944 között. 

 

     Bernáth György, meghalt Tasson 1875. szeptember 23-án. 1829. július 21-én feleségül 

vette roffi Borbély Karolint. 

 

     Bernáth Zoltán Dr. id., született Kassán 1884. március 27-én, meghalt Budapesten 1949. 

November 2-án. Felesége Várallyay Gabriella. Meg nem alkuvó, igazságot kereső bátor 

ember. Jogot a kolozsvári egyetemen végezte. Ügyvédje lett a szabolcsi gróf Dessewffy 

hitbizománynak (32.000 hold). Mint ügyvéd Nyíregyházán tevékenykedett. Az Ő irodájában 

kezdte pályafutását Dr. Szladits Károly és Dr. Münnich Ferenc. Az első világháború kitörése 

előtt egy császárvadász ezrednél volt hadnagy, majd a világháborúban a galíciai fronton a 

Debreceni 39. gyalogezrednél főhadnagy, századparancsnoki beosztásban. Még az ausztriai 

vadászezredben, egy osztrák kiképző tiszt, a pár magyar önkéntestől megkérdezte, hogy ki tud 

vívni. Senki sem jelentkezett. A kiképző tiszt ezt szényennek nevezte. Ezután Bernáth kilépett 

a sorból és 5:3-ra legyőzte a tisztet. Az orosz fronton körbefogta az ellenség, és Ő körbe 

forogva addig védekezett, míg a századának katonái meg nem mentették. A háborúban 

megsebesül, és mozdulatlan bénaságban szállítják a temesvári kórházba, majd Budapesten a 

Bem-téren, később a császárfürdőben ápolták. Az 1919-es kommunista forradalomban 

Szamuely Tibor 63 magyar család teljes kiirtását határozta el. Streska Mihály vadásztársával 

Nyíregyházán a Takarékpénztár bérpalotájában elhatározták, hogy vadászpuskával fognak 

védekezni, ha jönnek a kommunisták. A trianoni fájdalomra tekintettel, megalapította a 

nyíregyházi Turáni Kört, melynek a főtitkára lett. Elnöke lett a megyei gazdaadósok 

védelmére alakult bizottságnak. A megyei hadirokkantak elnöke, és a hadirokkantak 

egyesületének díszelnöke. Mint a Fehérgyarmati járásbíróság elnöke, az egyetlen 

hivatalvezető, aki a bíróság épületében levetette a zsidókkal a sárga csillagot, mert a magyar 

alkotmány értelmében minden állampolgár egyenlő. Dr. Mikecz Ödön igazságügy miniszter, 

többször kérte tanácsát jogi ügyekben. Mint tartalékos főhadnagyot a második világháború 

alatt többször behívták katonának, ezért ügyvédi irodája veszélybe került. Bement a debreceni 

parancsnokságra, hogy felmentést kérjen. Egy vezérkari századoshoz irányították. A százados 

háromszori bemutatkozás után sem látszott észrevenni Őt, csak írt tovább az asztalon. Kihívta 

párbajra. Mivel nem a szép prózai szabályok szerint történt a kihívás, ellene is eljárást 

indítottak. A szovjet csapatok bevonulása után letartóztatják. A zsidók hozták ki a börtönből 

azzal, hogy velük szemben rendesen viselkedett. Megtudja, hogy vadászpuskáját a 

mátészalkai rendőrkapitány elvitte, miután letartóztatta. Ír neki, hogy a puskáját egy héten 

belül vigye fel Budapestre. A kapitány engedelmeskedett. II. világháború után áthelyezik a 

budapesti központi járásbíróságra, alelnöki beosztásba.  
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     Bernáth Béla, császári és királyi huszárhadnagy. 1887. június 16-án feleségül vette zabolai 

gróf Mikes Rózsát. 

 

     Bernáth Antal id., született Szabadszentkirályon, 1889. február 6-án, meghalt 

Szentlőrincen, 1982-ben. Vallása Római Katolikus. Felesége Varga Karolin, Fiai Gyula 

(1912), Antal (1915). Birtokai Sumonyban, Szentdénesen, szőlők pedig Nagypeterden és 

Patacson voltak. Sumony községben ahol a család kúriája is volt, egy üzletházat vezet a 

család. 1915. január 19-én behívják katonának, ekkor huszonhat éves. A világháború 

folyamán a pécsi 19. honvéd gyalogezred más néven "fokos ezred" állományába teljesít 

szolgálatot, tizedesi rangban. 1915. április 19-én, az orosz fronton Siánki körüli harcokban 

(Galícia) hadifogságba esik. Hadifogsága ideje alatt, megtanul oroszul és angolul, németül 

már gyermek kora óta beszél. A lágerban, mint tolmács egy orosz tiszt jóvoltából, 

megismerkedik a híres kommunista vezérrel, a későbbi magyar diktátorral, Rákosi Mátyással. 

Rákosi tanácsára szakállat növeszt, hogy idősebbnek látszón. Rákosi közbenjárásának 

köszönhetően, a láger konyhájába kerül. Ennek köszönhetően egészségi állapota feljavul. 

1919 májusában szabadul a fogságból, úgy hogy bolseviknak vallja magát. Félévi karantén 

után tér haza családjához. Ezek után birtokain gazdálkodik. 1942-ben újból katonai 

szolgálatra hívják, és 1945 januárjában szerelik le. 1951-ben kerül nyugdíjba.  1952-ben a 

birtokait államosítják, halála után örökség nem marad. 

 

     Bernáth Aurél, Született Marcali, 1895. november 13, meghalt Budapest, 1982. március 

13. Festőművész, grafikus, művészpedagógus, művészeti író. Édesapja Bernáth Béla ügyvéd, 

édesanyja Roboz Atala. Rippl-Rónai Ödön tanácsára kezdett el a festészettel foglalkozni, 

akivel Kaposvárott ismerkedett meg. Majd Nagybányán tanult tovább. 1921-26-ig Bécsben 

tartózkodik, ahol expresszionista és absztrakt stílusban kezdett festeni. A 1930-as években 

visszatért a Nagybányai festőiskola tradícióihoz. 1926-ban a Képzőművészek Új Társasága 

csoport tagja lett. Az 1930-as években a Gresham-kör szellemi vezére volt. 1945-ben a 

Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára lett. A festészet mellett, grafikai, falképfestői és írói 

munkássága is jelentős. Kiemelkedő egyéniségű, klasszikus stílust képviselő festőművész 

volt. Szülővárosában, Marcaliban, munkássága elismeréseképpen megnyitották a Bernáth 

Aurél Galériát. 1995-ben megalakult a budapesti Bernáth Aurél Társaság. Célja a festő 

emlékének ápolása, kiállítások rendezése. 

 

     Bernáth János, született Nakon, 1910. június 19-én, meghalt USA-ban, 1964-ben. 

Festőművész. A Budapesti Iparművészeti Iskola, díszítő festő szakán Haranghy Jenőnél tanul. 

Majd Róma Kollégium Hungarium 1937-38, majd Firenzében fojtat tanulmányokat. A II. 

világháború idején az USA-ban telepedett le. Ahol portréfestőként nagy hírnévre tett szert. 25 

fiatal kori festményét végakaratának megfelelően, felesége Martha Mulligan szobrászművész 

a Szekszárdi Múzeumnak adományozta. 

 

     Bernáth Antal ifj., Magyar Királyi főhadnagy 1915. március 13-án született Sumony 

községben, Baranya Vármegyében. Apja Bernáth Antal id. Anyja Varga Karolin. Egy bátyja 

van Gyula. Elemi iskoláit Sumonyban végezte. 1933-ban érettségizett a Pécsi Pius 

Gimnáziumban. Utána a Pécsi Erzsébet Tudomány Egyetem jog és államtudományi karán 

tanul tovább. Az egyetemről átiratkozik a pécsi Magyar királyi Zrínyi Miklós honvéd 

gyalogsági hadapródiskolába, ahol 1939-ben zászlóssá avatják. Még fiatal korában belép a 

Kisgazdapártba 1930. október 12.-én. Ez idő alatt a Sumonyi Kisgazdapárt titkára, majd 1933 

októberétől a Szentlőrinci járás Kisgazdapárt titkára 1937-ig. Ez idő alatt az egész járásban 

megszervezte a Kisgazdapártot. Közigazgatási és csendőrségi zaklatások közepette. Ekkor köt 
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barátságot a jeles Kisgazda politikussal, Dr. Perr Viktor plébánossal. A Kisgazdapárti 

politizálása miatt 1939-ben tényleges állományából kivették, s mint továbbszolgáló zászlós 10 

nap fogságfenyítést kapott, mely büntetését külön zárkában kellett letöltenie. Fenyítése letelte 

után, azonnali hatállyal büntetésből Husztra helyezték 1939. október 2-án a 24. Honvéd 

Határvadász Zászlóaljhoz szakaszparancsnoki beosztásba. 1939. december 5-én a 23. 

Zászlóaljhoz vezényelték Mátészalkára. 1940. január 4-én Szolyvára kerül a Karpaszományos 

Katonai Kiképző Iskolába oktató tanártisztnek. Barátja Kunéry Gábor ezredes a 25-ös hegyi 

határvadász zászlóalj parancsnoka Volócra helyeztette, a portyázó alakulatok 

parancsnokának. Parancsnokai becsülték, hazáját szerető, jó képességű tisztnek tartották. 

1941. március 23-án történelmi esemény részese lehetett. Ezen a napon adták át a Magyar 

katonai képviselőknek a szovjet hadsereg képviselői, és küldöttjei Lavocsne határállomáson 

Rákosi Mátyásért cserébe azokat a honvédlobogókat, melyeket még I. Miklós cár csapatai 

zsákmányoltak 1849-ben a Magyar forradalom és szabadságharc leverésekor. A Volóci 25. 

Hegyi Határvadász Zászlóalj 2. puskás századának katonai díszegysége izgalommal várta a 

dicső elődökre emlékeztető eseményt. A Magyar és Szovjet zászlókkal feldíszített, négy 

kocsiból álló különvonat parancsnoka Horváth István hadnagy a katonai őrség parancsnoka 

Antal Andor szakaszvezető. Bernáth Antal zászlós pedig Rákosit kísérte a Lavocsnei Orosz 

határállomásra. Volócról az államhatárra egy alagúton vezetett végig a szerelvény. Rákosit 16 

évi börtönbüntetés után kérik cserébe az oroszok. A Lavocsnei állomáson a Szovjet 

katonazenekar játszotta el a két állam himnuszát. Majd a hivatalos beszédben a Szovjet 

részről hangoztatták, hogy barátságot éreznek a Magyar nép iránt. Az elmondottakat ünnepi 

ebéd pecsételte meg. Az ünnepség után az átvett honvédzászlókat egyenként rakták be a 

fellobogózott vasúti kocsikba. Az ünnepség a Magyar oldalon Volócon még folytatódott.   

1941-ben idegösszeroppanással újból a Kassai bankófüredi Hadikórházba kerül, ahol már 

1940. július 15-én a 4-es kórteremben fejsérüléssel együtt kezelik az I. Magyar Hadsereg 

parancsnokával nagybaczóni Nagy Vilmos vezérezredessel a későbbi honvédelmi 

miniszterrel. 1942-ben Bernáth hadnagy házasságát a honvéd vezérkar nem engedte, ezért 

leszerelt. 1942. október 8-án feleségül veszi az Abaligeti illetőségű Zsadányi Máriát. Pécsett a 

Klimó utcában laknak. Bernáth Antal állástalan. 1942 őszén, a város főterén találkozik 

Kunéry ezredessel, egykori parancsnokával, akit az óta kineveztek IV. Hadtest kiegészítő 

parancsnokának. Elmondja neki, hogy le kellett szerelnie a nősülés miatt, mert a honvéd 

vezérkar nem engedte a rangon aluli nősülést. Az ezredes mondta neki, hogy hétfőtől az ő 

segédtisztje lesz, mert megbízik benne. SAS behívóval a IV. Hadtest állományába kerül. 

1943-ban Békéscsabán a Fiume szállóban csatlakozik a Békepárthoz. 1944 elején a Hadtest 

Levente Parancsnoksághoz helyezték, testnevelési és sporttisztnek. 1944 szeptemberében 

hadműveleti területre vezénylik, Békésmegyébe a frontra. 1944. október 15-én egy vezérkari 

százados letartóztatta, és Budapestre, a Vezérkari Főnökségre kísérte. 1944. október 16 reggel 

hat órakor Bernáth Antalt Budapesten, egy őrmester, két fegyveres őr és egy százados kíséri a 

főhadiszállásra. A hadbíróságtól Nagy Vilmos menti meg. Az éppen arra kocsizó 

nyugalmazott tábornok, meglátja az utcán fegyveresen kísért Bernáth Antal főhadnagyot. 

Ekkor megállítatja a gépkocsit, és a vezérkari tisztet kérdőre vonja, hogy hová viszi a 

főhadnagyot és miért. A tábornok igazolja magát, a századostól elkéri a parancslevelet, majd a 

parancsot összetépi és felszólítja a tisztet, hogy adja át neki a főhadnagyot. 

Kiállít róla egy parancsigazolást, és a főhadnagyot beülteti az autóba és elmennek. 

- Mindjárt megismertelek mondja Nagy Vilmos. Kassa, Hadikórház, 4-es kórterem 

együtt feküdtünk, csak a nevedre nem emlékszem. 

1945. január 24-én megszületik fia László Türjén. 1945. március 1-én a XI. Hadkiegészítő 

Parancsnoksághoz helyezték Őrihódosra. Onnan katonai parancsra zárt kötelékben Ausztriába 

menekülnek. Még Őrihódoson megakadályozta, hogy egy levente századot a frontra vigyenek 

a nyilasok. Klagenfurtban esik hadifogságba. Az angol megszállási területen családjával a 
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Klagenfurti iskolában laktak és a leventéknek faliújságot szerkesztett. 1945. október 11-én 70 

levente élén átlépi a Magyar határt. A már megalakult demokratikus hadseregben nem vállalja 

a hivatásos állományt, és tartalékos főhadnagyként leszerelik. 1946-ban a Független Kisgazda 

Földmunkás és Polgári Párt Nagy Választmányának Országos Küldöttje. 1946. Március 10-től 

- 1949. február 1-ig a Kisgazdapárt Baranyai irodavezetője. Még 1946-ban a Magyar 

Kormány elrendelte, az Igazságtételi Bizottsággal a politikai élet kimagasló egyéneinek 

birtokrendek adományozását. Bernáth Antal Mohácson, 500 hold erdőt, szántót és 

nyilvántartásba vett vadászkastélyt kap. Ezeket a birtokokat 1948-ban mielőtt államosítják, a 

Magyar Népköztársaság javára felajánlja. 1949. február 1-től a Mezőgazdasági 

Igazgatóságon, majd a Baranya Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztályának Terv és 

Üzemgazdasági Csoportjánál, mint főelőadó dolgozott. Nyolc évig volt a Pécsi vállalatok 

beruházási előadója. Az 1956-os szabadságharcban, mint Munkás Tanács elnöke és az ujjá 

alakult Kisgazdapárt városi titkára, irányítják a város életét. Neki és társainak köszönhetően, 

Pécsen elmarad a fegyveres vérengzés. Megakadályozzák a fegyverek polgári kézbeadását. A 

Pécsi Bástya Sportkör úszó és asztalitenisz szakosztályának vezetője. A HVDSZ. Sport 

Szövetség atlétika és lövészeti szakosztályának vezetője. Kovács Bélával, a Kisgazdapárt 

elnökével, Földművelődési Miniszterrel baráti kapcsolata 1957-ben megszakad, mikor a 

Magyar Népköztársaság Államrendje ellen elkövetett szervezkedésért letartóztatják. A 

Fővárosi Bíróság két és fél év börtönbüntetésre ítéli. Végig szenvedi a börtönöket: ÁVH, 

Pécsi börtön, BP Markó, gyűjtőfogház, Kőbánya, Vác, Márianosztra, Karcag-Tiralmas, Tököl 

rabkórház, Főutca, Állampuszta. A börtönben köt barátságot Darvas Iván színművésszel, ki 

szintén politikai elítélt, és tartja a lelket rabtársaiban. A már magas vérnyomás és 

szívbetegségben szenvedő Bernáth Antalt, Kádár János parancsára ártalmas gyógyszerekkel 

kezelik. A nemzetközi tiltakozásnak köszönhetően, a kivégzéseket leállítják, és gyógyszeres 

kezelésekkel teszik el láb alól az elítélteket. 1959 áprilisában amnesztiával szabadul, két év 

börtön után. Egészségi állapota katasztrofális, ízületei a térdig érő vízben végzett rizs 

aratásától tönkrementek. Állandó orvosi kezelésre szorult, évente többször volt korházba és 

végül lerokkantasították. 1965. szeptember 2-án 50 éves korában, a börtönben szerzett 

betegségébe belehalt. 1988. március 24-én özvegye kérésére rehabilitálják, és elismerik 

katonai, politikai munkásságát. 1989. évi XXXVI. Törvény 1.§-ban írt rendelkezés folytán, a 

börtönbüntetését semmisnek kell tekinteni. 1990. január 8-án, a fővárosi bíróság Dr. Horváth 

Ibolya bíró hitelesíti a Nbf. I. 5060/1958 számú ítélet eltörlését. 1992. február 20-án a 

Köztársasági Elnök az 1956-os posztumusz emlékérmet adományozza Bernáth Antalnak a 

Hazáért és Szabadságért. 

 

     Bernáth Zoltán Dr. ifj., született Nyíregyházán 1916. február 12-én. Ügyvéd, Megyei 

Bírósági Tanácselnök, Igazságügyi tanácsos. Felesége csatári Győry Éva, Halász Ottilia. A 

második világháború alatt, mint tartalékos zászlós a Nyíregyházi tábori tüzérosztály III. 

ütegének zászlósa, majd a 22. tüzérosztály II. ütegének a hadnagya. Egy évig az első vonalban 

harcol, majd francia hadifogságba kerül. Az elsők között tagadja meg az eskü letételét 

Szálasira, és ahhoz sem járult hozzá, hogy az eskü letételét írásban jelezzék. A magyar 

alakulatot lefegyverző német alakulatnak, megtagadja revolverének átadását. A háború után 

megalapította és mindvégig irányította a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Öreg diákok 

Klubját, mely elsőnek rendez az országban ökumenikus összejövetelt, katolikus, protestáns és 

zsidó papok részvételével. A Rákosi időben, mint bíró, és mint büntető tanácstag, az elítélt 

kulák ügyekben, mindig különvéleményt készített. Mint a Pestmegyei Döntőbizottság elnöke, 

a tagokkal többször visszavetette a megyei bíróság elnöke által, törvénytelenül kitett 

dolgozókat. Tizennégy cikket, három memorandumot írt a Duna védelmében. 80. 

születésnapját, az 1989 előtt annyit támadott Legfelsőbb Bíróságon ünnepelte. 
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     Bernáth Ottó, született Sopronban, 1934. szeptember 10-én. Pszichológus. 1961. október 

17-én Innsbruckban feleségül veszi báró Brandenstein Vera Máriát.  

 

     Bernáth Kornél Béla, született Agárdon, Fejér vármegyében 1940. augusztus 21-én. 1961. 

december 30-án feleségül veszi ponowitschi, burgstatti és ziegefeldi báró Wolkensperg 

Erzsébet Máriát. 

 

     Bernáth Zoltán Dr. (1942-) Bányageológus, a doktorátus megszerzése után cikket írt, 

előadásokat tartott, jelentős munkát végzett a Szovjet laktanyák területének 

rendbehozatalában. 

 

     Bernáth Jenő Dr. (1944-) Akadémiai doktor, a Kertészeti Egyetem tanszékvezetői tanára, 

egy ideig dékánja. Egy ideig a Nemzetközi Gyógynövénykutató Társaság titkára, majd 

elnöke. Szinte havonta jár a világ számos országának egyetemeire előadásokat tartani. Egy 

általa szerkesztett könyv nívódíjat kapott. 

 

     Bernáth László, 1945. január 24-én született Türjén. Római Katolikus vallású. Apja 

Bernáth Antal Magyar Királyi főhadnagy, anyja Zsadányi Mária. Szálloda és vendéglátó ipari 

üzletvezető. 1945 februárjában, az ausztriai Klagenfurtban esik Angol hadifogságba a 

szüleivel. Tíz hónapi hadifogság után kerülnek haza, Magyarországra. 1951-ben László 

elkezdi iskoláit, Pécsett a Mátyás Király Állami Általános Iskolában. Mint osztályidegent 

több iskolából is eltanácsolták. Származása miatt minden évet más iskolákban végzett. 

Megbújva becsületes tanárembereknek köszönhetően. Villányi Szőlészeti Technikum, 

Dombóvári Gőgös Ignácz Reálgimnázium, Bajai Bereczky Máté Kertészeti Technikum és 

végül a Janus Pannonius Gimnáziumban, Pécsett sikeres érettségi vizsgát tesz. 1956-ban 

édesapjával járja a politikai helyszíneket, gyűléseket. Végighallgat hazafias szónoklatokat. 

1957-ben édesapját letartóztatják, 2 és fél év börtönbüntetésre ítélik. 1958 tavaszán 

csengetnek az otthonukban. Schillinger Ervin érkezik és elmondja, hogy édesapjával ültek 

együtt és a tárgyalására szállítás közben megszökött, pár napra menedéket kérne. László 

másnap, mivel édesanyja nem engedte a szökevény ott tartózkodását, a házban lakó Csima 

László rendőrtiszt miatt, a gyermek mégis a padlásra vezette és elbújtatta majd élelemmel, 

vízzel látta el.  Kettő nap múlva jöttek érte és elvitték. Ki volt ez az ember? A Honi Hadsereg 

1942-ben megalakult és a Londoni emigráns kormány alá tartozó katonai szervezet tisztje. 

1947-ig harcoltak a Szovjet csapatok és a kiépülő Szovjet világhatalom ellen. Összekötő tiszt 

alezredesi rangban a Magyar Nemzeti Ellenállási Szervezet között. 1944-ben Békéscsabán 

részt vesz a szervezet megalakulásában. 1948-ban, Londonban él és tanít egy katonai 

akadémián. 1956-ban hazajön és részt vesz a forradalomban. 1957 tavaszán letartóztatják, és 

egy év múlva 1958-ban megszökik. 1990-ben tér vissza Magyarországra, és Szűrös Mátyás 

Köztársasági Elnök Katonai Irodájának Biztonságpolitikai Előadója. 1991 altábornagyi 

rendfokozattal megalakítja a kommunista visszarendeződés ellen a biztonsági csoportot. 

Elszántan tevékenykedik a kommunista visszarendeződés ellen, de az 1994-es választások 

kommunista győzelme után elhagyja az országot. Ő szervezi be Bernáth Lászlót is 

csoportjukba. 1996-ban hal meg Bécsben 84 éves korában. Bernáth László 1958 nyarán 

kisegítő munkás Hetvehelyi Erdészetnél vízhordó. 1959-62-ig Villányi Szőlészeti Technikum 

és Borászati Szakiskola. 1962-64-ig Dísznövénytermelő és kertépítő. 1964-ben Budapesten az 

Április 4 gépgyárban segédmunkás, majd hegesztő tanfolyamot végez. Pécsi Hőerőműben 

hegesztő. 1965 Pécsi Vasas KTSZ betanított munkás. 1965. szeptember 2-án édesapja a 

börtönben szerzett betegségben meghal. 1966 Pécsi Kertészeti Vállalatnál brigádvezető. 

Bicsérdi Faiskolában kultúravezető kertész. Keszüi faiskolában dísznövény részlegének 

vezetője, majd a Pécsi gyümölcsfa lerakatnak vezető helyettese. 1966. május 15-től, július 1-
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ig sorkatona a Pécsi A/1-es Gépesített Lövészezrednél. 46 nap után létszám átalakítás miatt 

leszerelik. 1966 Állami Mezőgazdasági Gépállomás Kozármisleny Garanciális Ügyintéző. 

Áthelyezik a Mezőgépvállalathoz adminisztrátornak Cserkútra. 1967. március 31-től 1968. 

június 14-ig újból katona a Pécsi Tüzér Ezrednél. Először híradós majd ezredtörzs élelmezési 

írnok. A II. Tüzérosztály 5. üteg írnoka. A hadsereggel bejárja az országot. Később a 

tüzérosztály kiképzési naplójának a vezetője. Kiváló Katona kitüntetést kap.  Katonai ideje 

alatt megnősül, felesége Kávé Éva a Pécsi Vízmű Vállalat adminisztrátora. 1968-ban 

Várpalotán élelmezési tiszti kiképzést kap, és mint tartalékos hadnagy végez. 1968. június 11-

én italozás miatt elkövetett függelemsértés miatt lefokozzák és leszerelik. Június 14-én már a 

Pécsi Tiszti klubban pincérként dolgozik. 1968. augusztus 7-én megszületik első fia Zoltán.  

Pincérként dolgozik a Mecseki Vendéglátó Vállalatnál, Turista ellátó vállalatnál, a Hungária 

Szálloda és Éttermi Vállalatnál, Nádor Szálló, Pannónia Szálló, Mecsek Gyöngye Szálló, 

Dömörkapu itt szállodai portás. Beiratkozik a Kereskedelmi szakirányú végzettséget adó 

BKM. Áruforgalmi és Vállalatgazdálkozási Felsőfokú Iskola önköltségi évfolyama élelmezési 

tagozatára. Munka mellett végzi az iskolát. 1972-ben feleségével viszonyuk megromlik, és 

elválnak. A gyermekétől való elválás nagyon megviseli, mert a bíróság a gyermeket az 

édesanyának ítéli. Ezután elhagyja Pécset. Villányban borászati üzemvezető helyettes, 

Nagyharsányban a Szársomlyó vendéglő, vezető helyettese. Onnét Balatonra megy a Mecseki 

Szénbányák üdülőjébe, az üdülő bárját vezeti Alsóbélatelepen. Igazgatójával, Makk Aladárral 

baráti kapcsolatot alakít ki. A Hotel bár zenekarának vezetője Cserháti Gyula a Veszprémi 

színház korrepetitora. A zenekarvezető lánya Zsuzsa, mint énekes a bárban énekel. Itt 

ismerkedik össze Zsotay Edit színésznővel, kivel később szerelmi viszonyt alakít ki. A 

felsőfokú áruforgalmi iskolát 1972. június 16-án befejezi, mely után hatalmas bankett zajlott a 

Susogó étteremben, Pécsett. Friss képesítéssel 1972. november 15-én kerül a Szigetvári 

Vendéglátói Vállalat Aranykorsó éttermének a vezetői posztjára. Szakmailag kifogástalan, de 

meggondolatlan öntörvényűen él Szigetváron, mint egy báró. Mulatozik, szerenádokat ad. 

Mindezekért fegyelmi büntetést kap. 1973-ban Magyaros Vacsoraestek Európában elnevezésű 

rendezvények keretében Ausztriába, Hollandiába utazik. 1974. január 5-én, felmond a 

vállalatnál. A Magyar Néphadsereg két hónapra a Drávaszabolcsi Határátkelőhöz vezénylik, 

mint tartalékost. Rendfokozatát visszakapja, és mint élelmezési tiszt szolgál. Parancsnoka 

Török István százados. 1974. március 1-től a Pécs és Vidéke Áfésznél vendéglátói ellenőr, és 

vezeti a színészklubot Pécsett. Itt találkozik ismét Zsotay Edittel, és kapcsolatuk kiújul. 1974 

szeptemberében Zsotay Edit a Kaposvári színházhoz szerződik. László decemberben utána 

megy. 1974. december 4-én az Utasellátó Vállalat 120-as számú Kaposvári üzemében, mint 

üzletvezető helyezkedik el. Később párkapcsolatot tart fent Androsovits Évával, ami 

házasságban végződik. 1975 telén az Országos Gasztronómiai és Vendéglátó versenyen, a 

Balatoni Hotel Annabellában 6 fős csapatával, a Kaposvári Utasellátónak Országos 3. helyet 

szereznek. 1975 nyár elején egy tanulónak adott pofon miatt Balatonra helyezik a Boglári 

Hajóállomás 326-os egységének vezetőjévé. Androsovits Évát, a kedvesét és egy pincért visz 

magával. Évával egy gyönyörű nyarat töltenek együtt a Balatonon. 1975 őszén nyitvatartási 

idő be nem tartása miatt, Székesfehérvárra akarják áthelyezni, de nem vállalja el és felmond. 

Mindezek után a Baranya megyei Vendéglátói Vállalat Szászvári egységében, később pedig a 

Császti csárda vendéglőben tevékenykednek Évával, mint üzletvezető páros. 1976. december 

13-án összeházasodnak Évával. 1977. július 12-én fiúgyermekük születik, akit Lászlónak 

neveznek el. Harmonikus szép családi életet élnek. Öt éven keresztül helyettesítő üzletvezető 

párost alkotnak. Végül a Fehérkúti Turistaházat vezetik. Majd a Balokányi strandbüfét. Ezt a 

Katalin italbolt követi. Tíz évet dolgoztak a Vendéglátó Vállalatnál. Közben sok energiát 

fektettek bele gyermekük egyéniségének kialakításába. Oktatják zenére, sportra és az igaz 

történelemre.  Bernáth László 1985-től magánkereskedő önálló vendéglős. Megnyitják 

Pécsett, a Marx úton, zenész kisvendéglőjüket, a Bernáth Falatozót melyben 84 fő fér el. 
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Lakásuk a vendéglő felett volt. 1989-ben politikai szervezkedésben való részvétele miatt 

megfigyelik, és nyomozás folyik ellene. Melyet Bottyán Gyula ezredes Politikai Elhárítás 

tisztje állíttat le. A vendéglőt a Petőfi kör politikai ellenállási összejövetel részére bocsátotta, 

ahol szép kulturált okfejtő politizálás folyt. Hazafias Népfront Szondi József vezetésével 

vendéglőben tartotta összejöveteleit. Bernáth László a rendszerváltásban tevékenyen részt 

vett. Tagja a POFOSZ-nak, a Demokratikus Választási Koalíció titkára, az FKGP pártoló 

tagja, a Városi 082-es számú Szavazat Számláló Bizottság tagja majd elnöke. A kommunista 

visszarendeződés ellen alakult Köztársaság Biztonsági Szolgálat tisztje őrnagyi rangban. 

A szolgálat vezetője Schillinger Ervin altábornagy. Bernáth közvetlen kapcsolata, Dr. Kálmán 

János Hadbíró ezredes és katonai prefektus. 1990 tavaszán felkeresik Bernáthot Schillinger 

tábornok emberei, és meghívják a nagygyűlésre, ahol jelen vannak: Schillinger Ervin 

altábornagy, Nagy Ferenc József Mezőgazdasági Miniszter, Vörös Vincze a Parlament 

alelnöke, Veér Elemér és Csirke Antal Megyei elnökök, Bernáth Varga Balázs FKGP 

alelnöke, Galbács András Városi Pártelnök, Dr. Bőgner Miklós Államtitkár Köztársasági 

Megbízott, Dr. Kálmán János Hadbíró ezredes katonai prefektus, és még több százan. A 

díszvacsorán Bernáth László felesége bejelenti, hogy férje a politika helyett az emberi 

méltóságot fogja választani és felhagy a szervezkedéssel, egy politikai halál elég volt a 

családba. 1990-ben fejlesztik vállalkozásukat és a vendéglő felett két szinten panziót 

alakítanak ki. 1996 tavaszán húszévi házasság után közös megegyezéssel elválnak, 

kapcsolatuk megmarad barátinak. 1996. február 1-el Bernáth Lászlót nyugdíjazzák. 

     Az Obsitot is megkapja, amelyben megköszönik katonai pályáján tanúsított odaadó 

munkáját. Nyugdíjas éveit élettársával özv. Varga Istvánné Várda Ilonával, kertészkedéssel, 

szőlészkedéssel kisbirtokán tölti. Szabadidejében Etimológiai kutatásokat végez. Hobbijának, 

a rajzolásnak is szentel idejéből. Zoltán nevű fiától három unokája van: ifj. Bernáth Zoltán, 

Bernáth Bea és Várady Bernadett. 2008. október 23-án Bernáth Lászlónak, a Hazáért 

Érdemkereszt arany fokozatát adományozták, elismerve ezzel a hazáért tett szolgálatait. 
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Birtokok 

 

 

     Kelecsény, Tót falu Zemplén vármegyében. Földesura: Bernáth, és több uraság, lakosai 

különfélék. Uporhoz, Kazsuhoz, Lasztóczhoz is közel fekszik. Térsége határban gabonát, és 

árpát termelnek. Földje ritka, és fekete, erdője kevés. Piaca Újhelyben, és Kassán. 

 

     Terebes, (Tőke Terebes), magyar, és tót mezőváros Zemplén vármegyében. Földesurai: 

gróf Zichy, gróf Csáky, Bernáth családok. Számos szabad udvarok vannak benne, Sóháza is 

van. Hajdan nevezetes Várát, Parich nevűek kezdték építeni, Perényiek pedig megerősíttették. 

Perényiek itt temetkeztek 1480-ban. 

 

     Bánszka, orosz falu, Zemplén vármegyében. Egy mély völgyben, hegyektől minden 

oldalról körülvétetve, Eperjestől 3 órányira található. Van 580 görög katolikus, 50 római 

katolikus, 10 zsidó lakosa. Temploma egy kősziklán áll, patakján 2 malom van. Határa 5000 

hold, melyből úrbériség 16 2/8 telek után 400 hold szántó és 100 hold rét, majorsági szántó 60 

hold, és szép bükkös erdő 4060 hold. Szántóföldjei, rétjei mind hegyeken vannak, soványak, 

és főleg zabot teremnek. A határ nyugati része magas bérceken át szomszédos a híres Bánki 

fürdővel Abaúj vármegyében. Hegyeiből vasércet bányásznak ki, ezeket Remetére és 

Szinnára hordják eladni. Földesurai: Sós, Kandó, Szirmay, Bernáth, Némethy, Vladár 

családok. 

 

     Bárcza, magyar falu, Borsod vármegyében, ott ahol a bánvölgye a Sajó völgyével 

összeszakad, két felöl távolról hegytől koszorúzott kies térségen, Miskolctól 2 órányira 

található. Szomszédjai: Bánhorváth, Vadna, Ivánka, Kazincz. Határkiterjedése 1000 hold, 

melyből 278 hold szántóföld, 24 hold rét, 43 hold szőlő, 775 hold erdő. Felszabadult úrbériség 

210 3/4, majorság 81 1/4 hold. A föld második osztályú ugyan, de nagyobb részt homokos, 

más részben fekete nyirkos, leginkább rozst terem. Ámbár a legelő szűk volta miatt az 

állattenyésztés egész szorgalommal nem űzhető. Lakosok száma 484 és 15 római katolikus és 

12 zsidót kivéve, mind reformátusok, kiknek helyben van anyaegyházuk. A Bán patak a 

helységet átmetszi. A falu felett régi várkastély romjai található. Földesurai: Bernáth, 

Máriássy, Uray és Péchy családok. 

 

     Bernáthfalva, tót falu, Abaúj vármegyében. Kassához 1 ½ órányira. 368 katolikus, 4 

református, 71 zsidó lakja. Földesurai: Bernáth és Demeczky családok. 

 

     Bótfalva, magyar falu, Ung vármegyében. Ungvártól délnyugatra, 1 ½ mérföldnyire. 73 

római katolikus, 60 görög katolikus, 204 református, 55 zsidó lakja. Földesurai: Rhédey, 

Horváth, Kossuth, Bernáth családok. 

 

     Pusztadobos, magyar falu, Szabolcs vármegyében. 125 római katolikus, 195 görög 

katolikus, 4 református, 10 zsidó lakja. Madához ½ órányira található. Földesurai: Bernáth, 

Csahóczy, Császy, Hunyady, Lónyay, Patay, Bay, gróf Vay családok. 
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     Damak, magyar falu, Borsod vármegyében. Miskolctól északra, 1 ½ mérföldre. Délről és 

nyugatról dombokkal, keletről Abaúj szomszédságában hegyektől kerített térségben.  

Szomszédjai Hegymeg, Tomor (ez Abaújban), Hongács, Balajt helységek és Edelény felől a 

sápi puszta. Határkiterjedése 1380 hold. Ebből 45 hold belsőtelek, 436 hold szántóföld, 413 

hold rét, 117 hold szőlő, 338 hold erdő, 31 használaton kívüli. Úrbériség 11 1/2 telek. – 

Lakóház van 69, lakos 372. 20 római katolikus, 3 görög katolikus, 345 református, kiknek 

helyben van anyaegyházuk és 4 zsidó. Földesurai: Máriássy, Bernáth, Fejérváry, Ragályi, 

Dancs, Szathmári- Király, Jakabházy, Török, Pogonyi, Szemere, Fekete, Huszt, Dapsy, 

Gondos, Orogy, Szilva, Sipos, Somogyi családok. 

 

     Domony, tót falu, Pest-Pilis vármegyében. Határa 3056 hold és 171 négyszögöl, melyből 

szántóföld 1407 hold 792 négyszögöl, rét 262 hold 872 négyszögöl, legelő 553 hold 330 

négyszögöl, szőlők 134 hold 252 négyszögöl, lábas erdő és vágások 530 hold 842 négyszögöl, 

káposztás kertek és malom-fundusok 36 hold 514 négyszögöl, az uraság által közösen 

használt külső telkek 65 hold, vízmosás 36 hold, futóhomok 30 hold. Az úrbéri föld 17 1/3 

telek után, a zsellérek által használt rét nyilasokkal együtt, mintegy 648 holdat, az urasági 

szántóföld lehet 950 hold és 100 hold rét. A szántóföldek nagyobb része áldott feketeföld, 

mintegy 20-ad része sárga homok, és egy kevés rész sárgás agyag. A homokos részen rozs 

terem, a többi részeken tiszta búza, rozs, árpa, zab, kukorica, repce, tönköly, lencse, borsó, 

bab. Lakja 248 római katolikus, kik közt 59 cigány, 687 evangélikus tót, 27 magyar 

református, 188 zsidó. A tótok többnyire tudnak vagy értenek magyarul. Van itt evangélikus 

anyatemplom, zsinagóga, és több csinos urasági lak. A helység határát a Galga vize nedvesíti, 

észak felé ismét van egy Egres nevű folyó, mely, ámbár csak a harmadik határán (Battyánon) 

ered, még is a Domonyi uraságnak 5 malmot, mindegyikét két kőre hajt. Földesurai: Ónody, 

Bernáth, Földváry, Kandó, Martonffy, Mátyus, és Udvardy családok. 

 

     Tiszafüred, magyar mezőváros, Szolnok vármegyében. Közel a Tiszához, Debrecenhez 7 

mérföldnyire. 615 római katolikus, 3681 református, 17 görög katolikus, 190 zsidó lakja. 

Katolikus és református anyaszentegyháza, zsinagógája van. Határa a Kocsi pusztával 

egyetemben tágas és termékeny. A szarvasmarha-, juh-, sertés- tenyésztés szépen virágzik. 

Szőlőskertje, nádas rétje, fája a Tisza füzeseiben elég sok. Lakosai jövedelmes halászatot 

űznek, és híres magyar nyergeket csinálnak, úgy hogy 1819-ben a Porosz kormányszék is 

vitetett innen két nyereggyártó legényt Berlinbe. Földesurai: Jósa, Sombory, Nánásy, Bernáth, 

Gyulai, Farkas, Péczely, és más családok. 

 

     Heves, magyar mezőváros, Heves vármegyében. Egertől délre, 5 ½ mérföldnyire. 3777 

katolikus, 185 református, 45 evangélikus, 6 óhitű, 208 zsidó lakja. Katolikus temploma van. 

Róna határa fekete homokos és igen termékeny, legelője elég, rétjei jók, sok és igen híres 

dinnyét termeszt. Földesurai: báró Orczy, gróf Eszterházy, gróf Szapáry, Radics, Németh, 

Bernáth, Szepesy, Dobóczky, Frajzaizen családok.  

 

     Magyarjesztreb, magyar-orosz falu, Zemplén vármegyében. Zemplénhez északra, 1 

mérföldnyire fekszik. 147 római katolikus, 239 görög katolikus, 3 evangélikus, 172 

református, 28 zsidó lakja. Református szentegyházzal, és római katolikus kápolnája van. 

Szőlőhegye, és 1047 hold szántó földje van. Földesurai: Rhédey, Bernáth családok. 

 

     Gálospetri, magyar falu, Bihar vármegyében. Egy része dombon, többi lapos. 

Székelyhídhoz 1 1/2 mérföldnyire fekszik. Van 1069 lakosa, kik közt 638 református, 8 

evangélikus, 288 görög katolikus, 51 római katolikus, 84 zsidó. Református és görög 

katolikus anyatemplommal, több olajütő malommal. Határa 6000 hektár, melyből 2600 hektár 
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szántóföld, 1426 hektár rét, 900 hektár legelő, 74 hektár erdő, 1000 hektár nádas rét. Ezekből 

majorság 1880 hektár szántóföld, 1140 hektár rét, 74 hektár erdő, a legelő és nádas rétség a 

lakosokkal közösen használtatik. Fekete porhanyós földe gazdag termékenységű kölest, 

dohányt, káposztát is sokat termesztenek a lakosok. Valamint a barom- és sertéstenyésztés is 

jó karban áll. Határát az Ér vize több helyen átfutja, és rétjei nagy részét is elönti. Ezen van 

Draveczky Zsigmond úrnak egy malma. A helység déli részén fekvő magas dombon látható 

egy várnak maradványa, melyet Draveczky László ezredes építetett. 1829 és még inkább 

1834-ben bekövetkezett fölrengés lerombolta. A 4 toronnyal ékesített pompás várkastélyból 

felséges kilátás volt a természeti ajándékokkal megáldott Érmellékére. Földesurai: Draveczky, 

Bernáth, Fráter, Dániel, Komáromy, Lázár, Radványi, Gámán, Csonka családok. 

 

     Királyi, oláh falu, Bihar vármegyében. Közel a Berettyó vizéhez, egy fölemelkedett 

síkságon, Margitához 1 mérföldnyire fekszik. 410 lakossal van, kik közt 389 óhitű, 10 görög 

katolikus, 6 református, 5 zsidó. Óhitű anyatemploma van. 28 egész úrbéri telekkel 

rendelkezik. Földje vöröses agyag, de trágya után mindent jól megterem. Erdeje van, de 

szőleje nincs. Szénája elég és jó. Földesurai: Baranyi, Miskolczy, Bernáth, gróf Dessewffy 

családok. 

 

     Köbölkút, magyar falu, Bihar vármegyében. Hegyes völgyes vidéken, Székelyhídhoz 1 

mérföldnyire fekszik. Lakja 1522 lélek, kik közt 1432 református, 22 római katolikus, 19 

evangélikus, 15 óhitű, 34 zsidó. Református anyatemploma, és több úri laka van. Határa 6000 

hold, melyből szántóföld 2400 hold, rét 600 hold, legelő 300 hold, szőlő 1000 hold, erdő 1500 

hold. Úrbériség szántóföld 600 hold, rét 300 hold, szőlő 300 hold, 300 hold legelő közös. 

Majorság: szántó 1800 hold, rét 300, szőlő 700 hold, erdő 1500 hold. Agyagos kemény földje 

bő trágya után megtermi a búzát, különben a zabot és rozst leginkább. Bora jó. A határszélen 

Berettyó vize folyik keresztül, mellyen a Tihanyi családnak vízimalma van. Földesurai: a 

Tihanyi, Rhédey, Szártóry, Draveczky, Osváth, Sárossy, Szunyog, Némethy, Kovács, Ottlik, 

Vásárhelyi, Fekete, Komáromi, Bernáth családok. 

 

     Érmihályfalva, magyar mezváros, Bihar vármegyében. Van 2600 református, 90 római 

katolikus, 80 görög katolikus, 100 zsidó lakosa. Derék református szentegyháza, zsinagógája, 

több jeles úriháza van. Határa 18000 holdra terjed, és ennek egy része kövér feketeföld, 

nagyobb része homok. Terem búzát, rozst, tengerit, burgonyát, sok dinnyét. Erdeje is derék. 

Nevezetes terménye a kígyószer készítés. Úrbériség csak 40 egész telek, a többi majorság. 

Hetivásárt minden csütörtökön, országos vásárt 4 ízben tart szintén az említett napon, de a 

baromvásár szerdán tartják. Földesurai: gróf Stubenberg, Szlávy, Bernáth, Gencsy, Sárközy, 

Dessewffy, Osváth, Hardicsay, Kovács, Sily családok. 

 

     Nagymada, magyar mezőváros, Szabolcs vármegyében. Baktához északra 1 mérföldnyire 

fekszik. 113 római katolikus, 604 görög katolikus, 800 református, 90 zsidó lakja. 

Református, és görög katolikus anyatemplommal, zsinagógával, és jeles úri házakkal. A 

református templom kőből épült, és nagy derék épület. Határa dombos, homokos, de 

termékeny. Kaszálója kevés, van 11 6/8 első osztálybeli egész jobbágytelke. Itt nevezetes 

marhavásárok történnek. Földesurai: Bay, Bernáth, Berzsenyi, Hunyady, Jármy, Kenesey, 

Patay, Péchy, Pogány, Szabó, Szalgáry, Szemere, Somosy, Uray családok. 

 

     Nagyfalu, magyar falu, Szabolcs vármegyében. Tokajhoz ½ mérföldnyire. 206 római 

katolikus, 104 görög katolikus, 583 református, 18 zsidó lakja. Református anyatemplommal, 

részint fekete, részint fövenyes, de termékeny határral rendelkezik. Földesurai: Balogh, 
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Bekényi, Benyó, Bónis, Czékus, Csoma, Földváry, Homolkay, Klobusiczky, Kolosy, Kausay, 

Majos, Marjássy, Pap, Sebes, Szemere, Jármy, Bernáth, Korda, Zsoldos. 

   

     Svábolaszi, magyar falu, Bihar vármegyében. Dombon és völgyben, Székelyhidtől 1 

mérföldnyire fekszik. Lakja 358 református, 115 evangélikus, 130 zsidó, 23 római katolikus. 

Református és evangélikus anyaegyházakkal rendelkezik. Határa 3623 hold, melyből úrbéri 

szántó 879, kaszáló 394, legelő 480, szőlő 500. Majorsági szántó 763 1/2, kaszáló 36, szőlő 

300 hold. Földe sárga agyagos, de még is termékeny. Leginkább rozst termelnek. Bora jó és 

sok. Van egy patakja, mellyen Draveczky Sándor úrnak malma van. Földesurai: Tihanyi, 

Rhédey, Szartóry, Ottlik, Draveczky, Osváth, Sárosy, Némethy, Kovács, Bernáth, Rettegi, 

Fényes, Fosztó, Végh, Komáromi családok. 

 

     Hosszúpályi, magyar falu, Bihar vármegyében. Debrecentől 2 mérföldnyire, homokos, 

erdős rónaságon. Posta helyben. Lakja 1560 református, 380 római katolikus, 280 görög 

katolikus, 12 zsidó. Egy nagy tornyos református, és két kisebb romai és görög anyatemploma 

van. Határa Fejértó pusztával együtt 19,000 hold, melyből szántó 10,000 hold (800 úrbéri és 

9200 major), legelő 2000 hold, kaszáló 5000 hold, (4600 hold majorság, 400 hold úrbér), erdő 

2000 hold. A föld minősége fekete és sárga homok. Leginkább rozst, kukoricát, zabot, igen 

sok burgonyát és dinnyét, de búzát is termelnek kevesebb mennyiségben. Szarvasmarhája és 

sertése jeles. Erdejének jó része gyönyörű szálas fákból áll. Folyója nincs, de Fehértó pusztán 

van egy nagy Széktó, melynek vize köszvény ellen hatalmas gyógyszer és azért itt fürdőházak 

levén, messze vidékről meglátogattatnak. Erdejében is van egy földvár, mely még most is 

roppant erősségnek látszik. A Monostorpályi határszélben pedig egy kolostor kődarabjai máig 

láthatóak. Földesurai: gróf Zichy, Tihanyi, Bónis, Bernáth, Szártóry, Farkas családok. 

 

     Monostorpályi, magyar falu, Bihar vármegyében. Debrecentől 2 mérföldnyire, homokos 

térségben, útban Hosszúpályi felé. Népessége 1020 lélek, kik 83 zsidót és 50 görög katolikust 

kivéve, mindnyájan reformátusok. Református anyatemplommal, csinos úri házakkal 

rendelkezik. Határa mintegy 9000 hold, melyből 5000 hold szántó, és kaszáló, 3000 hold 

erdő, 1000 hold nádas és rét vagy szőlőskert. Ezekből úrbéri föld csak 372 hold. Legelője 

különösen nincs, csak az ugarokat használják. Földje részint silány homok, részint vízjárta 

lapos, úgy hogy alig lehet 1000 holdra tenni a jó használható földet, mely azonban szép rozst, 

kukoricát, zabot terem. Földesurai: Tihanyi, Bernáth, Simay, Szartóry, Váry, Tóth, Holkó, 

Thuolt, Paksi-Kiss, Kovács, Szunyog, Molnár, Klobusiczky, Csengeri, Székely, Debreczeni, 

Bagosi, Horváth családok. 

 

     Patacs, magyar falu, Baranya vármegyében, egy nyílt völgyben, a Szent Jakab hegye alatt. 

Határa 2441 5/8 hold, melyből úrbéri bel telek 19, szántóföld 581 5/8, rét 298 7/8, szőlő 180, 

legelő 325 2/8 hold. Majorsági szántó 6 3/8, rét 177 2/8, szőlő 47, legelő 26 1/8, erdő 779 7/8 

hold. Földe veres agyag, kövecses, de rozst, kukoricát jól terem. Lakja 620 romai katolikus. 

Nevezetes itt Szent Jakab hegye, melynek tetején zárda romjai láthatók. E kolostor 

Magyarországban első volt, mely Szent Pál szerzetesek számára alapíttatott, jelesül 1275-ben. 

E hegy alatt a földesúrnak a pécsi káptalannak terjedelmes, és egy részről fallal kerített 

szőlője van, mely Szent Miklósnak neveztetik, mindennemű nemes szőlővesszőkkel 

beültetve, és országszerte híres, somlyóival vetélkedő bort terem, nagy borházzal, honnan 

valóban csuda szép kilátás történik, és a vendégszerető káptalan fényes lakomával szüretel itt. 

A Bernáth családnak szőlője van itt. 

 

     Pély, magyar falu, Heves vármegyében. Heveshez délre 1 3/4 mérföldnyire fekszik. 1234 

katolikus lakja. Parókiás templommal rendelkezik. Szántófölde szikes és mocsáros, de szénája 
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bőven van. Földesurai: báró Orczy, gróf Szapáry, gróf Eszterházy, Bernáth, Radics, 

Dobóczky, Farkas, Frajzaizen. E helység határa nagyon lapályos levén, megjegyzendő, hogy a 

kertek lábánál csaknem minden gazdának van egy kikötött csónakja, és árvíz idején innen 

Szolnokra is lehajózhatnak. 

 

     Penészlek, orosz falu, Szatmár vármegyében. Károlytól nyugatra, 3 órányira. 13 római 

katolikus, 1024 görög katolikus, 15 református, 44 zsidó lakja. Görög katolikus 

anyatemploma van. Nagy kiterjedésű határa csupa sivatag homok, mely rozst, tengerit, 

dinnyét terem. Rétje kevés, erdeje igen szép, és vadakkal bővelkedik. Földesurai: Rhédey, 

Bernáth, Irinyi, stb. családok. 

 

     Puczák, orosz falu, Zemplén vármegyében. Sztropkótól 1 mérföldnyire. 395 görög 

katolikus, 13 zsidó lakja. Görög katolikus szentegyháza és 619 hold szántóföldje van. 

Földesura: Bernáth család.  

 

     Reznek, magyar falu, Zala vármegyében. Baksától ½ órára. 538 katolikus lakja. Van egy 

régi elpusztult vára. Földesura: Bernáth család. 

 

     Som, magyar falu, Bereg vármegyében. Kaszonytól 1 órányira. 10 római katolikus, 16 

görög katolikus, 512 református lakja. Református anyatemploma van. Földje termékeny, 

rétje elég, bort is termeszt. Földesurai: Lónyay, Bernáth, Bárczy, Guthy, Komlósy. 

 

     Somberek, német-rác falu, Baranya vármegyében, 1488 katolikus, 939 óhitű, 48 zsidó 

lakja, katolikus és óhitű anyaszentegyházakkal. Határa sikeres búzát terem. Szőlőhegye, 

erdeje van. Díszére szolgál az uraságnak 2 kastélya kertekkel együtt. Lakosai szép lovakat 

tenyésztenek. Földesurai: Sauska, báró Mirbach, Bernáth családok.  

 

     Sumony, magyar falu, Baranya vármegyében, lapályos rónaságon, postája Szentlőrinc 1 1/2 

óra, 450 katolikus lakos, parókia templommal. Határa 2905 hold. Ebből majorsági szántóföld 

109 hold, rét 143 hold, erdő 1496 hold. A többi úrbéri szántó 574 hold, rét 145 hold, közös 

legelő 34 hold. Határa igen termékeny volna, de árvizek járják. Lakosai sertésekkel és 

faeszközökkel kereskednek. A Bernáth családnak egy szép úri laka is van itt.  – Birtokosok: 

Bernáth család, és a pécsi káptalan. 

 

     Sterkócz, orosz falu, Zemplén vármegyében. 296 görög katolikus lakja. 289 hold 

szántóföldje van. Földesurai: Kéry, Bernáth, Boronkay, Szirmay. 

 

     Szinna, (Senya) magyar- tót- orosz falu, Abaúj vármegyében. Kasstól délre, 4 ½ 

mérföldnyire, a pesti országúton. 762 római katolikus, 240 görög katolikus, 27 evangélikus, 

397 református, 159 zsidó lakja. Református anyaszentegyháza, zsinagógája, és sok kocsmája 

van. Síkon fekvő szántóföldei bő termékenységűek. Földesurai: Patay, Marjássy, Soós, Óvári, 

Bernáth, Dézsy. 

 

     Sztrippa, orosz falu, Ung vármegyében. Ungvártól keletre 1 mérföldnyire fekszik. 182 

görög katolikus lakja. Sok erdővel és heggyel határos. Földesura: Bernáth család. 

 

     Szabadszentkirály (Szentkirály) magyar falu Baranya vármegyében, nevét az oklevelek 

1326-ban említették először Bart néven. Baranyának népre, népességre, vagyonra, legelső 

községe Szabadszentkirály, az egyetlen nemes és pedig régi nemes községe a kevés 

nemességű Baranyának. Nevét Szent István királyunknak köszöni, nemességét pedig, az 



~ 36 ~ 
 

érdekes monda szerint Zsigmond királynak, és két ármányos asszonykának, kiknek bátor 

hűsége a király sorsát jóra vitte. Mikor ugyanis Ő Felsége az ország rendek által letartóztatva, 

a Garaiak őrizete alá Siklósra került, ez a két szentkirályi asszony, név szerint Kata és Éva, 

lopták ki a várból, cserépáruk között alkalmas rejtekhelyet rögtönözve Ő Felségének. 

A király nemességgel és Szabadszentkirály birtokával jutalmazta a két asszonyt. A település a 

török időkben is lakott maradt. Az 1910-es népszámláláskor 849 lakosa volt, melyből 833 

magyar, ebből 836 római katolikus, 6 református, 6 izraelita volt. Földesurai: Kata, Éva, 

Bernáth, Kary és még sok más nemes család. 

 

     Tarnócz, magyar falu, Ung vármegyében. Ungvártól nyugatra 3/4 mérföldnyire fekszik. 80 

római katolikus, 19 görög katolikus, 160 református, 29 zsidó lakja. Református szentegyháza 

van, és termékeny földje. Földesura: Bernáth család. 

 

     Tass, magyar falu, Szabolcs vármegyében. Nagy Kállótól északra 4 órányira fekszik. 285 

római katolikus, 388 görög katolikus, 4 evangélikus, 402 református, 2 óhitű, 150 zsidó lakja. 

Római és görög katolikus, valamint református anyatemploma van. Szántóföldjei igen 

termékenyek, rétje, nádja sok. Van 11 3/8 első osztálybeli egész telke. Földesurai: Krucsay, 

herceg Eszterházy, gróf Vay, Balaskó, Balla, Bernáth, Detrich, Dombrády, Farkas, Fejér, 

Ferenczy, Horváth, Kazinczy, Kiss, Majos, Okolicsányi, Palaticz, Porubszky, Puskás, 

Szentmarjai, Szögyényi, Uketyevich, Veres családok. 

 

     Tass, magyar falu, Pest-Solt vármegyében. Pesttől délre 8 mérföldnyire fekszik, közel a 

Dunához, útban Kunszentmiklós felé. Lakja 1528 református, 349 katolikus, 188 zsidó. 

Református, katolikus temploma, zsinagógája és több csinos Uri laka van. Határa 7500 hold, 

leginkább igen jó búzát termő szántóföld, és kevés szikes. Tasshoz tartoznak: Szent György, 

Halásztelek, és Szalk puszták. E 3 puszta egymás mellett a Duna mentiben fekszik, 

kiterjedésük 4100 hold, jó búzatermő szántóföld és kétszer kaszálható rétföldből áll, és bírják 

Bernáth, Földváry és Madarassy urak. Továbbá a Tassi határ mellett Szent Márton felé 

fekszik Egecse puszta, 900 hold kiterjedésű, és a Végh család tulajdona, egy része jó fajta 

hátas föld, nagy része pedig szikes. Tasson van 64 úrbéri telek után 1536 hold szántó, 512 

hold kaszáló. Szőlőskert van 500 hold, közös legelő 1600 hold, a többi 400 hold bel telket 

levonva, majorsági birtok. Földesurai: Földváry, Reviczky, Madarassy, Bernáth, Szentkirályi, 

Rakovszky, Vigyázó, Szemere, Kandó család. 

 

     Téth, magyar falu, Szabolcs vármegyében. Nagy Kállótól északra 2 1/4 mérföldnyire. 57 

római katolikus, 179 görög katolikus, 371 református, 25 zsidó lakja. Református 

anyatemploma van. 10 4/8 első osztálybeli egész telekkel. Bónis Sámuelnek itt nevezetes 

pálinkafőző gépe van. Földesurai: Bónis, Bernáth, Berzsenyi, Czékus, Domahidy, Gencsy, 

Korda családok. 

 

     Vaján, magyar falu, Ung vármegyében. Laborca mellett, Deregnyőtöl délre 1/4 

mérföldnyire fekszik. 41 római katolikus, 18 görög katolikus, 533 református, 38 zsidó lakja. 

Református anyaszentegyháza van. Gabonája, fája, legelője elég és jó. Híd a Laborca vizén. 

Földesurai: Mokcsay, Bernáth, Berzeviczy, Orosz, Lónyay gróf Barkóczy. 

 

     Vatta, magyar falu, Borsod vármegyében. Miskolctól délre 1 5/16 mérföldnyire, közel a 

pest-miskolci országúthoz, halmos vidéken. Tagosított és rendbe szedett határának kiterjedése 

5680 hold és 1110 négyszögöl. Bel telek 232 hold 1191 1/2 négyszögöl, szántóföld 4359 hold 

1184 1/2 négyszögöl, rét és rétföld 667 hold 804 négyszögöl, erdő 120 hold, 282 négyszögöl, 

legelő 173 hold 150 négyszögöl, terméketlen tér 126 hold 1098 négyszögöl. Ebből ismét 11 
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11/16 úrbéri telek után 37 hold 328 1/2 négyszögöl bel telek, 310 hold szántóföld, 138 hold 

rét, 173 hold 150 legelő, 23 hold terméketlen, 11 hold a földesúr ajándékából népnevelési 

kert, összesen 693 hold úrbériség. Majorsági föld 184 hold bel telek, 4049 szántóföld, 529 

hold rét, 120 hold erdő, 103 hold terméketlen, összesen 4987 hold 612 1/2 négyszögöl. A 

határ általában második osztályú, és földe jó búzát, és egyéb gazdasági növényt bőven terem, 

és úgy látszik, hogy tagosztály óta az állattenyésztés és mezőgazdaság ujjá született. Lakosok 

összes szám 868 lélek, közülük 249 férfi, 260 nőnemű, összesen 509 római katolikus. 167 

férfi, 134 nőnemű, összesen 301 református. 25 férfi, 33 nőnemű, összesen 58 zsidó. Telkes 

gazda van 19, úrbéri zsellér 37, lakó 27, kézművesek 3 kovács, 3 csizmadia, boltos kereskedő. 

Ékesíti a helységet báró Szepessy kastély, és számos úri lak. Földesurai: báró Szepessy, 

Okolicsányi, Fáy, Szemere, Hosszufalusy, Szepessy, báró Eötvös, Fodor, báró Seckendorf, 

Bekény, Olcsváry, Löcsey, Sebe, Hubay, Várady, Nagy, gróf Csáky, Bernáth családok. 

 

     Verpeléth, magyar mezőváros, Heves vármegyében. Egertől délnyugatra 1 ½ mérföldnyire 

fekszik. 2861 katolikus, 139 zsidó lakja. Katolikus parókia temploma van. Határa első 

osztálybeli, gyümölcsösei, szőlői szépek, rétje, legelője jó és elég. Dohánya felettébb becses 

és kapós. Földesurai: gróf Sztáray, gróf Eszterházy, Gosztonyi, Németh, Orosz, Szepesy, 

Bernáth, Bárczy családok. 

   

     Zalkod, magyar falu, Szabolcs vármegyében. Más néven Alkut, túl a Tiszán, a zempléni 

oldalon, homokdombon fekszik. Határa 2500 hold, melyből szántóföld 1000 hold, kaszáló 

900 hold, legelő 600 hold. Sárga homok földje sok gabonát és burgonyát terem. Rétjeit és 

legelőjét az árvíz járja. Földesurai: Szentimrey, Paraszkay, Bekényi, Bajusz, Bernáth, 

Komjáty, Dombrády, Ocskay. Lakja 188 római katolikus, 56 görög katolikus, 19 református, 

17 zsidó. A határ szélén folynak a Tisza és Bodrog folyók. 

 

     Érolaszi, magyar falu. Az érmelléki hegyek egyik fennsíkján, a Nagyvárad–Szilágy 

somlyói vasútvonal közelében fekvő kisközség. Túlnyomóan evangélikus, reformátusok 

lakják. Házainak száma 134, lakosaié 777. Postája, távírója és vasúti állomása Székelyhíd. A 

XIII. században Eng-Olaszi néven szerepel. Hajdan olasz telepes község volt, később pedig 

németeket is telepítettek ide és ekkor Sváb-Olaszinak is nevezték. Földesurai: Boronkay, 

Dráveczky, Okolicsányi, Vásárhelyi, Bónis, Tihanyi, Bernáth, Sárossy, Szártóry, Elek és 

Ottlik családok. 

 

     Nyírmada, kisközség, körjegyzőségi székhely, 298 házzal és 1914, nagyrészt evangélikus, 

református és görög katolikus lakossal. Postája van, távírója Vásárosnamény és vasúti 

állomása Pátroha vagy Kisvárda. A község református temploma 1826-ban, a görög katolikus 

pedig 1888-ban épült. Az izraelitáknak szintén van imaházuk. A lakosok olvasókört tartanak 

fenn. Földesurai: Bay, Uray, Somossy, Bernáth, Berzsenyi, Szemere, Szabó, Hunyady, Jármy, 

Kenessey, Pogány, Patay és Péchy családok. 

 

     Boly, bodrogközi magyar kisközség 150 házzal és 737, többnyire görög katolikus vallású 

lakossal. Postája van, távírója Királyhelmec és vasúti állomása Perbenyik. Ősi község, mely a 

honfoglaláskor már megült hely volt. 1403-ban Zsigmond király Pányi Ferencznek és fiának 

adományozza. 1613-ban Bernáth Jánost iktatják birtokába. A Rákóczy szabadságharcok 

idejében a község határában ütközet volt, 1888-ban pedig árvíz és tűz okozott benne nagy 

kárt. Római katolikus templomának építési ideje ismeretlen.  

 

     Csabaháza, azelőtt Csabalócz-Szterkócz. A gácsi határszélen fekvő rutén kisközség, 

melynek lakosai nagyobb részben görög katolikusok. 93 háza és 550 lakosa van. Postája, 
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távírója és vasúti állomása Mezőlaborc. Hajdan két különálló község volt. Csabalócz 1494-

ben Erdődi Bakócz Miklós birtoka. Földesurai: Szirmay, Kéry, Bernáth, Boronkay családok. 

A község lakosait 1831-ben és 1873-ban a kolera pusztította, 1889-ben pedig a falu nagy 

része leégett. A faluban levő görög katolikus. A templom 1741-ben épült. 

 

     Hardicsa, kisközség 215 házzal és 1187 lakossal, kik túlnyomó számban magyarok és 

reformátusok. A körjegyzőség székhelye. Van saját postája, távírója Tőketerebes, vasúti 

állomása Upor. Az ősi Hardicsay család névadó birtoka volt. 1872-ben majdnem az egész 

község leégett, 1898-ban pedig több mint 100 lakóház pusztult el. Két temploma közül a 

református 1801-ben, a görög katolikus 1796-ban épült. Ide tartozik Szücspatak-tanya, Omlás 

pásztorlak és Molyva-tanya. Földesurai: Almásy, Bernáth, Bárczy, gróf Andrássy családok. 

 

     Kaponya, Ung vármegye határán fekszik. Magyar kisközség 179 római katolikus vallású 

lakossal, házainak száma 28. Postája és távírója Lelesz, vasúti állomása Perbenyik. Első írott 

nyomát már 1287-ben találjuk, amikor a Deregnyei Jakab birtoka. Templom nélkül való 

község. Földesurai: Bernáth, Bozsvay, Cserney, Csicsery, Hetey, Gombos, Helmeczy 

családok. 

 

     Kazsó, azelőtt Kazsu, az Ondava völgyében fekszik. Kisközség 50 házzal és 319, 

nagyobbára tótajkú és görög katolikus vallású lakossal. Postája Hardicsa, távírója 

Tőketerebes, vasúti állomása Upor. Hajdan Kis-Kasuh és Nagy-Kasuh néven két község volt. 

1455-ben Kis-Kasuh fele a Sztáncsiak birtoka. 1458-ban Kassuhy Dánielt iktatják Kis- és 

Nagy-Kasúh részeibe. Van itt két régi kúria, melyek közül az egyiket 1764-ben Bernáth János 

építtette később a Dúcs családé, a másiknak alapját még a Pilissy család vetette meg. 1663-

ban itt is dúlt a pestis. A községben református templom van, melynek építési ideje 

ismeretlen. Földesurai: Dobronoky, Bernáth, Bessenyey, Soós, Almásy, Pilissy, Jánossy, 

Noska, Bárczy, Geőcze, Sughó, Laskovits családok. 

 

     Kisczigánd, Tisza menti magyar kisközség, Szabolcs vármegye határán, 99 házzal és 1865 

lakossal, kiknek nagyobb része református. Körjegyzőségi székhely. Postája Nagyczigánd. 

Távírója és vasúti állomása Szomotor. Hajdan Szabolcs vármegyéhez tartozott és nevét az 

idők folyamán, különösen a XV. században Chygan, Scygan, Czygan alakban írják. 1453-ban 

a Bacskaiak az urai. A nem egészen megbízható hagyomány szerint, állítólag onnan vette 

nevét, hogy első telepesei cigány kovácsok voltak. A község lakosai Nagyczigándra járnak 

templomba. Ide tartozik Ádámszállás és Béla-tanya. Földesurai: Galambos, Király, Fekete, 

Bernáth, Pongrácz, Sennyey családok. 

 

     Kisruszka, tót kisközség 39 házzal és 188, jobbára görög katolikus vallású lakossal. Postája 

Pelejte, távírója Upor és vasúti állomása Tőketerebes. A Pelejtei család ősi birtoka. A pataki, 

majd a terebesi vár tartozéka volt. A község templom nélküli. Földesurai: Peléthei, Azary, 

Payzsos, Kolosy, Fekete, Bernáth, Latsnyi, Keresztesy, Szepesy, Bárczy, Csapó, Pánthy, 

Máriássy, Bónis, Bálpataky, Cseréphy, Koós családok. 

 

     Köves, azelőtt Kolbócz, rutén kisközség, 22 házat és 128 lakost számlál, kik mindannyian 

görög katolikusok. Postája és távírója sztropkó, vasúti állomása Homonna. XVI. századbeli 

német telep, melynek, míg el nem tótosodott, Kolbenhau volt a neve. A pestis 1663-ban itt is 

pusztított. Görög katolikus temploma 1784-ben épült. A sztropkói uradalom tartozéka volt. 

Földesurai: Dessewffy, Bernáth, Rhédey családok.  
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     Lasztócz, kisközség 119 házzal és 698 lakossal, akik egyenlő arányban római katolikus, 

görög katolikus és reformátusvallású magyarok és tótok. Postája, távírója és vasúti állomása 

Legenyemihályi. Innen vette nevét a Lasztóczi és előnevét a Thorma és Trombitás család. 

1768-ban Dely Pétert egy itteni rész birtokába iktatják. Van itt egy régi úrilak, melyet a 

Szemere család építtetett. A faluban három templom van. A római katolikus templom 1861-

ben a görög katolikus 1833-ban és a református 1795-ben épült. Lasztóczon született 1804-

ben Szemere Miklós költő és ugyanitt halt meg 1881-ben. Földesurai: Szirmay, Kazinczy, 

Dobos, Balázsházy, Szemere, Mácsy, Albert, Bottka, Balogh, Nagy, Lehotzky, Bunyitay, 

Bernáth, Galambos, Nyomárkay, Isépy, Ormos, Bán, Pap, Csehy, Sebők, Demjén, Egry, 

Vályi, Gönczy családok. 

 

     Magyarsas, azelőtt Magyarjesztreb, magyar és tót kisközség 110 házzal és 578, 

nagyobbára római katolikus vallású lakossal. Postája Czéke, távírója Sátoraljaújhely és a 

legközelebb eső vasúti állomása Upor. 1419-ben Cseke Györgyöt és Imreghi Andrást iktatják 

birtokába. Ezt a községet sem kímélte meg a XVII. században a pestis és 1831-ben a kolera. 

Lakosai szintén részt vettek a pórlázadásban. A községben a reformátusoknak van 

templomuk, mely ősrégi, de az átalakításokkal elrontották. Dűlőnevei közül figyelmet 

érdemelnek a Bacsó-Rét, Binyő, Viadal és Akasztódomb nevezetűek. Földesurai: Buttkay, 

Bernáth, Szeghy, Rédey, Kossuth, Szepsy, Keresztesy családok. 

 

     Mezőzombor, magyar nagyközség, Mád és Szerencs közelében, 309 házzal és 1885 

lakossal, kiknek nagyobb része római katolikus. Postája helyben van, távírója Szerencs, vasúti 

állomása Mádzombor. Már 1298-ból ismerjük első birtokosát a Rathold nembeli István fia 

Kokos mester személyében, ki e birtok miatt Szadai János főispánnal perlekedik. A Fejes 

család innen vette előnevét. I. Lipót 1665-ben városi rangra emelte és különféle 

szabadalmakkal ruházta fel. Van egy pecsétje 1698-ból. Itt született Lippay György érsek. A 

községben három templom van. Az ősi katolikus templom elpusztult és hogy mikor épült fel 

ismét, meg nem állapítható. A református templom 1822-ben épült. A görög katolikus 

templom építési ideje ismeretlen. Van itt gőzmalom is és a lakosok fogyasztási szövetkezetet 

tartanak fenn. Ide tartoznak a Szentimrei, Belsőréti, Fecskés-, Grósz-, Kettős-, Péchy- és 

Szenczy-tanyák. Földesurai: gróf Aspremont, gróf Andrássy, gróf Klobusitzky, báró Orczy, 

Péchy, Patay, Fáy, Szepessy, Vay, Bernáth, gróf Zichy, Matyasovszky, Berczelly, Szemere, 

Nagy, Pulszky, Csomay, Ragályi, Borbély, gróf Wolkenstein családok. 

 

     Miglécz, Tapoly völgyi tót kisközség 95 házzal és 429, jobbára református vallású 

lakossal. Postája és távírója Gálszécs, vasúti állomása Vécse. Legrégibb birtokosai 1461-ben 

az egykorú oklevelek a Csicseri Ormos családot és Korláth Andrást említik. Az itteni régi 

kúriát még a Kandó család építtette. A községben református templom van, mely az XVIII. 

század elején épült. Földesurai: Varsady, Nyomárkay, Homonnai, Bessenyey, Bernáth, Soós, 

gróf Csáky, Pekár, Horváth, Kiss, Lipthay, Rozgonyi, Kandó, gróf Andrássy családok. 

 

     Ökröske, azelőtt Volicza. Laborczmenti rutén kisközség, 57 házzal és 319 görög katolikus 

vallású lakossal. Postája Horbokradvány, távírója és vasúti állomása Izbugyaradvány. Első 

nyomát 1421-ben Velicsa alakban találjuk, amikor a Nagymihályi Eödön család az ura. Görög 

katolikus. temploma 1790 táján épült. Földesurai: Taros, Virginás, Nyárády, Kalocsay, Rácz, 

Fűzy, Szirmay, Boronkay, Bernáth, Szent-Léleky családok. 

 

     Pálfölde, a bodrogközi síkságon fekszik. Magyar kisközség 33 házzal és 184, nagyobbára 

református vallású lakossal. Postája, távírója és vasúti állomása Szomotor. Hajdan Zemplén 

várának tartozéka volt. Már az Árpád korban szerepel egy ítélet levélben, mely 1229-ből való, 
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és ott „villa Paul‖ a neve. A XVI. század végén és a XVII. század elején a pusztult helyek 

közt van felsorolva. 1831-ben a kolera és az ennek nyomán keletkezett parasztlázadás hozta 

lakosait izgalomba. Templom nincs a községben. Földesurai: Rákóczy, Vinnay, Farkas, 

Eperjessy, Vajda, Bernáth családok. 

 

     Pelejte, kisközség 49 házzal és 831, nagyobbára tótajkú és római katolikus vallású 

lakossal. Saját postája van, távírója és a vasúti állomása Upor. A Pelejthey család ősi fészke. 

Innen veszi előnevét a Polyák család. 1663-ban a pestis és 1831-ben a kolera pusztította 

lakosait. A római katolikus templom, építési ideje ismeretlen. Ide tartozik Andrássy-major is. 

Földesurai: Keresztesy, Komáromy, Baczonyi, Kácsándy, Sigmond, Cserépy, Ocskay, 

Szepessy, Görgey, Bernáth, Fekete, Zsádny, Anday, Szatmáry, Palásthy, Ecsedy, Török, 

Máriássy, Kolosy, Huttka, Ráday, Sztankóczy, Péterffy családok. 

 

     Pusztaháza, azelőtt Puczák. Kis rutén község, csupán 27 házzal és 152 görög katolikus 

vallású lakossal. Postája Sztropkó, távírója és vasúti állomása Radvány. Hajdan a sztropkói 

uradalomhoz tartozott. Görög katolikus temploma 1746-ban épült. Földesurai: Bernáth, 

Petróczy családok.  
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bernáthfalvi Bernáth Bernát és a Bujáki vár 

 

 

     Hogy a vár mikor épült, azt nem lehet megállapítani. Érdekes, hogy egy nógrádi várról 

sem lehet tudni, hogy pontosan mikor épült. Buják közvetlen környékén nyolc vár van, 

melyek a bányavárosok védelmére épültek. A Bujáki várnak még a tatárjárást megelőző 

években kellett épülnie, hisz a környező falvak, melyek már a XV. században (1439) mint 

Buják vár tartozékai szerepelnek. A vár két ízben épült. Maga a belső vár nem tudni ki által 

építtetett. A külső vár és a bástya építését Báthory András vitte végbe, Aki 1551-ik 

esztendőben, mint bajnok, hasznos és híres vitéz, úgy élt." Ekkor a várkapitány Bernáth 

Ferenc fia Bernát. A környéke ezen várnak ama Gomb hegy nevű magas hegynek a 

folytatásában van, mely egy magas kősziklával végződik. Nyugat és észak felé a legszebb 

látványt nyújtja, ahol egy mély és meredek völgybe hajlik, és mintegy körülkeríti a várat. A 

keleti, délkeleti oldalon ellankásodik és egy kis fennsíkot alkot. Hajdan a vár belsejében 

magas torony (donjon) emelkedett, erős bástyákkal izmosítva, és több termet rejtve 

kebelében. A tornyot mély árkolatok és magas körfalak fonták körül. A várban, mint egy ezer 

embernek volt helye. Termei kényelmes lakóhelyül szolgáltak, s a még fennálló ablaktöredék 

szépen kifaragott csúcsívei az ízléses építészet nyomait viselik. E csúcsívek ma már csak a 

várkápolna egyik ablakában láthatók, amiből következtetni lehet a kápolna ízléses 

berendezésére is. A barlangkövekből épült falak közé illesztett rózsaszínű téglák, az ék alakú 

kőlemezekből készített váralatti boltozat az időjárás ezerféle viszontagságának kitéve, még 

máig is dacolnak a mindent megemésztő idővel. Délkeleti sarkán százhetvenkét méter 

mélységű úgynevezett feneketlen kút volt a sziklában kivágva, mely a várőrséget üde 

ivóvízzel látta el. Ezen kívül esővízgyűjtő medencéi sem hiányoztak. Ezeknek ma már nyoma 

sincs, és a kútnak is mintegy 9/10 része tele van dobálva kövekkel, földdel és egyéb 

tárgyakkal, miket a vár látogatói dobáltak bele. Egyik népmonda szerint a kút össze volt kötve 

a hegy lábánál elhaladó Buják patakkal, melyből a kútba dobott kacsák kiúsztak volna a 

szabadba. A vár kimagasló falai még ma is hirdetik a régi múltat, a dúló csatákat, török 

küzdelmeket kiáltó büszkeséggel, mintha azt mondanák: "Rajtam ezek nem fogtak, engem 

ledönteni nem bírtak. Csak az idő fogja nemsokára felőrölni és elporlasztani. A várnak ma 

lemérhető külső kerülete 273 m. e szám mutatja a vár nagyságát. A két méter vastagságú 

falakon belül terült el a belső vár. A várnak egy déli bejárata van. A bástya belseje 10 m 

átmérőjű, melyen négy ablak volt, két-két szomszédos ablak között a fölösleges esővizet 

levezető csatornával. Legnagyobb a szakállszárító ablaka, mely fedél alatt volt, és a várbéli 

őrség pihenőhelyéül szolgált. Itt szerettek sokat időzni a szolgálaton kívüli hajdúk. Már a név 

is erre a semmittevő pihenésre utal, a szakállukat szárították, ha nem volt egyéb dolguk. A 

szakállszárító ablaka az Őrhegy felé néz. Nagyon szép kilátás nyílik az alant elterülő völgyre 

és fennsíkra. Rendeltetése az lehetett, hogy szakállszárítóban elhelyezett kapuőröket az 

Őrhegyen levő strázsák akár kürt-, akár zászlójellel értesítsék, ha ellenség vagy jó barát 

közeledett. A várban 1663-ban Evlia Cselebi a híres török történetíró is megfordult és 

munkájában Buják várát így írja le: „a várban 300 szűk ház van. Egyetlen temploma az 

uralkodó nevéről Dsámi lett. Vára az ég csúcsáig felnyúló meredek sziklán álló erős, kicsiny 

vár. Egyetlen oldalról sincs magaslat körülötte. Van egy mély börtöne, melybe kötélen kell 

leereszkedni. A Dsámi mellett igen jó vizű kút van, melynek vize július hónapban is jéghideg. 
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A kútfúró mester ezt a sziklát a fúróval lyukasztotta ki, és úgy hozta elő a vizet, teljes 

kilencven öl mélységből. Egyetlen viszonylag ép terem van meg. Ez a vár nyugati oldalán 

lévő egyablakos két ajtóval bíró terem. Hogy a terem nagy kényelemmel volt berendezve, 

bizonyítja a terem falában lévő kéménynyílás. Fűthető, elég világos szoba volt ez. Egyik 

bejárata a kápolnába, másik pedig a várban fellelhető legnagyobb terembe vezetett. A kápolna 

igen kicsiny, szabálytalan négyszögű volt, nem is az egész vitézlő rend részére, hanem a 

magasabb tisztviselőknek épült. A vár egyébként palánkkal volt körülvéve, hogy a 

gonoszoktól és a latroktól kívül elhelyezett állatok és egyéb ingóságok védve legyenek. Ez 

volt a latorkert. A latorkertben a vártól keletre mintegy 35 méternyire volt a várpince, mely 

ugyan beszakadt, de a végét könnyen fel lehetett mérni. A 180 cm magas és 250 cm széles 

pince bő hely volt arra, hogy a várvédők eleségét magába foglalja. A belső és külső vár között 

a középső kapu előtt is volt levonó gém. "A gém temérdek vasszegen járt." A bástyán (turrsis 

timpanatoria) tartották a rézdobokat. Ezekkel nem csak a kapunyitáskor és a kaputételkor 

adtak jelet, hanem ellenség közeledésekor is. A bástyák a várkapuk mellett voltak, vagy 

egyenest a bástyákból nyíltak a kapuk. Buják várában a felvonóhíd éppen a bástyából nyílt. A 

kapuközökben helyezték el az ágyúkat, tarackokat vagy seregbontókat. A vár utolsó része a 

belső vár, ez kőből épült torony (donjon) volt. Ebben tartották a muníciót, ha volt hely, itt 

lakott a vár kapitánya is.‖ Mindezek a magyarországi várak részei voltak. 

 

     1550-ben Tinódi Lantos Sebestyén a vár alatti páston vívott párbajt énekli el híres 

versében. Hollókő kapitánya Kapitán György, és Szanda vár parancsnoka Hubiár Aga küzdött 

meg. A várkapitány felesége török varrólányokat óhajtott, mire a bujáki vitézek Szeged alól 

hoztak ilyen lányokat a nagyasszonynak. Saját szórakozásukra vagy megbízásból aranyért 

hajlandók voltak szép török hajadonokat is elrabolni. A várkapitány Bernáth hogy biztosítsa a 

szabad elvonulást, magas rangú török tiszteket fogatott el még az ostrom előtt. Túszként tartva 

őket, a várat elhagyta és Hollókőre katonáival távozott, és a parancsnokságot átadta Nagy 

Márton porkolábnak. 1552. július 19-én a Budai pasa, 40 ezer fős seregével ötnapi harc után 

elfoglalta a várat. Várkapitány Nagy Márton és megmaradt emberei a várból megszöknek, a 

törökök azonban utolérik, és megölik őket. Az 1556-57 évi török zsoldlajstrom szerint az 

őrsége 28 fő, 1568-69-ben 30 fő. 1593-ban Tiefenbach Kristóf Kassai kapitány és Báthory 

István országbíró visszafoglalja. Eztán ismét Báthory birtok. 1597-ben Pálffy Miklós saját 

seregéből erősíti meg az őrséget. 1605-ben Bocskai István Erdélyi fejedelem csapatai szállták 

meg. 1606-os Bécsi béke alapján visszakerül a király kezébe, és ő visszaadja a Báthory 

családnak. A Báthory család kihalásával a Várady család és Bosnyák Tamás Füleki kapitány 

birtokába jutott. 1655-ben 50 lovas és 150 gyalogos érkezik a várba. 1663-ban a török ismét 

elfoglalja és 50 főnyi őrséget hagy a várban. Rövid idővel később Balassi Imre gyarmati 

kapitány vezetésével magyar csapatok foglalják el a várat, azzal a feltétellel, hogy a török 

őrséget hagyják szabadon elvonulni. Magyarok a megállapodás ellenére Csécse mellett 

megtámadták a kivonulókat, és legtöbbjüket megölték. Emiatt még abban az évben Martuzán 

aga Hatvani parancsnok ostrom alá vette a várat, melyet Berczely János várkapitány feladott a 

szabad elvonulás feltételével. Most a törökök ölték meg az elvonulókat. Ez után a várat még 

kijavították. 1666-ban Martuzán aga végül megunta és felrobbantotta az erősen megrongált 

várat. Ezután már nem építették fel újra. A török hódoltság idején török dzsámi épült a 

várban. Ennek ma már nyoma sincs. Némi képzelőerő segítségével felidézhetjük magunk elé 

a hajdani várat: Bejárata a keleti oldalon nyílott, ahol erős 4 m szélességű kapu volt, a 

kapuszoros 20 m belső átmérőjű volt, és egy 8 m falvastagságú köralku védőműhöz vezetett 

(rondella). Kisebb várudvar tételezhető fel a vár északi részén, a belsővár és a kör alakú 

védőmű között. Az egykori palotarész gótikus ablakaival a nyugati ívesen hajló fal mentén 

helyezkedett el.  
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Érdekességek, idézetek, cikkek 
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Kovássy Elemér főszolgabíró naplójából 

 

     "A képen bernátfalvi Bernáth Zoltán nagykaposi szolgabíró látható 1896-ban az ungvári 

vármegyeháza udvarán, Ez alkalommal láttuk először a banderisták öltönyét, melyet június 8-

án fognak viselni. Az öltözet Rákóczy korabeli viselet mintájára készült. Az összeállításnál a  

vármegye színei: világoskék és sárga szerepelnek. A dolmány világoskék szövetből készült, 

nem igen magas aranygallérral és arany vitézkötésekkel s nem a megszokott módon felülről 

lefelé, hanem a gallértól kezdve, jobbról bal felé, oldalt gombolódik, számos gömbölyű arany 

pitykével. A nadrág felül mintegy kétarasznyira fekete bársony szövet szélesebb aranyozással, 

a felső lábszár közepe tájától már a dolmányhoz hasonló kék szövetből készült, s oldalt arany 

zsinórzattal van ellátva. Az öltözetet igen eredetivé teszi a medvebőr kacagány, melyet a 

mellen egymásba akasztott medve karmok tartanak össze ezüstből. A tarsolyra szépen van 

kihímezve a vármegye címere. A kalpag, mely arany zsinórzatú, kék szövet, medvebőrrel van 

szegélyezve, s elől három hosszú sas tollal díszítve, a tollak mellett pedig arany nyíl van 

csillag és félholddal. Az öltözetet arany láncos szegélyű sárga csizmák egészítik ki, melyeken 

széles, csillagos sarkantyú van. Különben hogy milyen volt az öltözet, a mellékelt fényképen 

jól látható. Emlékezet okáéért írtam le, még azt jegyzem meg, hogy a vármegye költségén lett 

készíttetve." Eddig az idézet. 
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Egy másik helyen ezt írja: 

     "bernátfalvi Bernáth Zoltán. Szép, büszke ember. Nem ló az, ha nem szürke, Nem Bernáth, 

ha nem büszke. Mondja a kis vers. Minden Bernáth az. Passzióból szolgabíró. 1932.-i 

feljegyzés. Zoltán képviselő lett. Egyházmegyei főgondnok. Él. Megcsináltatta diófa 

koporsóját, úgy hallom abban alszik." 

 

Vasárnapi újság (1860/35. szám) 

 

Hála-nyilvánítás 

 

     Szent és múlhatatlan kötelessége mindennek, ki a becsületesség pályájáról le nem tért, a 

háládatosság; kivált oly férfiak irányában, kik a szenvedő emberiség nyomorult sorsa 

enyhítésében keresnek valódi éldeletet. Egy ily jeles férfiút vagyok én szerencsés, e 

közkedvességű lapok tisztelt olvasóinak bemutatni. Tekintetes bernátfalvi Bernáth József 

úrban, ki vidékünkön számos szegény sorsú beteget több rendbeli szenvedéseikből, hathatós 

rendelvényei s gyógyszerei által alaposan kiemelt. Különösen szembajokban a 

leggyökeresebb s legszerencsésebb segélyt nyújt, úgy hogy én, ki 78 éves állapotomban 

szemem világától csaknem egészen megfosztattam, számos fürdőt s orvosi rendelvényt 

használtam. S midőn már minden reményről lemondtam, szemem világa visszanyerhetése 

felől, utolsó szükségemben s végső reménnyel Bernáth József úrhoz fordultam, ki szemeimet 

megvizsgálván, s minden körülményekre alaposan kikérdezvén, úgy nyilatkozott, miszerint 

teljes reménye van látásom visszanyerhetése felől, ha rendelvényeit pontosan használom. 

Azonnal rendelt is gyógyszert számomra, melynek 7 napi használása után látásomat a 

legnagyobb örömömre egész mértékben szerencsésen visszanyertem. Így, miután ez a ritka 

emberbarát, nemcsak hogy senkitől semmit el nem fogad szíves fáradozásáért, sőt a 

szegényebb sorsú betegeket saját erszényéből látja el minden szükségletekkel, nehogy a 

hálátlanság bélyegét hordozzam, de szenvedő embertársaim iránt tartozó legszentebb 

kötelességemet is teljesítem, legbensőbb hálámat nyilvánítom Bernát József úr iránt, kinek 

Isten után egyedül köszönhetem szemeim világát, s egyszersmind más szenvedő 

embertársaimat ezen igen derék s tapasztalt férfiura figyelmeztetem. Kelt Gálszécsben, 1860. 

aug. 14.-én. 

 

Szirmay Mihály. 

 

Vasárnapi újság (1873/02. szám) 

 

Bernát Gáspár (1810-1873) 

 

     Ködös, borongó őszi nap volt. Szürke plédbe burkolva egy öregember haladt az utcán, 

fején asztrakán-kucsma, egyik kezében esernyő, a másikban egy pipaszár. Végtelen 

lassúsággal lépdelt a Váczi utca, hullámzó embertömege között, nem nézve se jobbra, se 

balra. A zsibáros utca szögletéhez érve egy pillanatra megállt és amint meglátta, hogy abból 

egy meklenburgi lovas szekér hajtat feléje, fölemelte esernyőjét és integetett neki. A kocsis 

megállt, az öreg pedig szép lassan elhaladt előtte a másik szögletig. 

— Jól járt!  Így szólt hozzám, amint meglátott, — mert különben elgázoltam volna a lovait. 

— Hova, Gazsi bátyám? Kérdem tőle szorosan füléhez tartva tenyeremet és belekiáltva, amily 

erősen csak az ember az utcán teheti. 

Az öregúr orrom elé tartá a pipaszárt és így válaszolt: 
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— Hát nem látod, hogy hurcolkodom? És most lódulj előlem, mert én szállítom a kormány 

telegramjait Jávába.  

     Ilyen volt ö, szegény Gazsi bácsi, teljes világéletében. Kevés ember van, aki komoly 

szavát hallotta valaha; aki panaszt hallott volna tőle, olyan ember nem született. 

Pedig, ha valakinek, neki lett volna oka a panaszra. Vagyonos, régi nemes családból 

származott, felruházva pezsgő életkedvvel és a természet mindazon adományaival, amik 

képessé tehették, hogy egy életvidor, derült társas élet középpontja legyen. A mellett tökéletes 

profotypje annak a kornak, melyre ifjúsága esett. Tőről metszett, ős magyar jellem, a táblabíró 

faj minden nemes tulajdonával, de kevés hibájával. A Józsa Gyurik, Keglavies Miklósok, 

Both Pálok, Papszász Lajosok kenyeres pajtása, országos tréfáik, kalandos dolgaik részese, 

szemtanúja. A fakószekér, kenderhám dalnoka, amaz idők igazi gyermeke, mikor 

Magyarországon, a kocsi oldalán bedűlő sár között a patriarchális életnek, a szűz magyar 

léleknemességnek, kedélyszilajságának annyi bizarr, eredeti vadvirága termett. 

Látta lassanként eltünedezni e kort, egymás után mosódni el annak jellegzetes alakjait, új 

szokások, más viszonyok megalakulását, és rövid harmadfél évtized alatt egy kicserélt 

országot, ahol egyedül Ő maradt a régi, mint egy kődarab, amit az elhömpölygött áradat ott 

feledt. Neki vére, lelke, minden íze, nagyon is ama kor szülötte volt, semhogy az új 

átalakulásba magát beleélni tudta volna. Bolygó sírköve volt az eltemetett kornak, melynek 

története nekünk ma már dajkamese csupán. Most már a sírkő maga is beledőlt e sírba. E 

héten kísértük el koporsóját, addig az ajtóig, melyen túl már a múlt birodalma van. Lelke ebbe 

a birodalomba tartozott már életében is, most már egészen azé. 

 

     De friss emléke még a mienk, és amit irt, és kivált, amit beszélt, talán sohase költözik 

utána, legalább míg e nemzet él, és ötletei szájhagyomány lesznek a késő unokák ajkain, és 

mint életében szomorú alakját, úgy holta után emlékét derült rózsaszín légkörrel veszik körül. 

Tiszafüreden született; de mikor? Azt talán senki se tudja. Ö legalább nem mondta senkinek, 

vagy ha mondta, mindig másképp. Miért ne teremhettem volna én rózsafán? Ezt szokta 

mondani. Kedvenc rózsáira vagy kedélye sorsa töviseire célzott-e vele? Ki tudná azt. 

Mindkettőre talán. Koporsóján 67 év volt feljegyezve. De vannak, akik azt állítják, hogy még 

a múlt század gyermeke. Ő maga sokáig parókát viselt és festette szakállát, hátha rászedhetné 

a halált. Csak az utolsó évben láttuk egészén fehérnek. „Ki meri mondani, hogy „schwarz" 

vagyok?" Pedig az volt, régen nagyon régen már. Kevés öröksége hamar elkallódott, és az óta 

folyvást „madáréletet" élt, mint Lisznyay monda. Volt ugyan, mint mondják, több ezer 

forintnyi jogos követelése néhány rokonán az utolsó időben is, de a világért se pörölt volna 

velők. Ebben az egyben tehát mégse hasonlított korához. „Dehogy megyek ügyvédhez — 

mondogatta, — jönnek ők hozzám eleget. Azokkal jóllaktam torkig. Volt köztük olyan, hogy 

harminc év előtt egy lábravalót ajándékoztam neki, most is azt viseli — ingnek." Jobban 

szerette szegénységben tölteni napjait. Ismerőse volt a fél ország, azok aztán küldtek neki 

egyet-mást tarisznyában, szeredásban, pincetokban, more patrio. Kis szobájának ablaka tele 

volt lécekkel, azokon meg sonka, kolbász, kitűnő borok, amazok piros szalagokkal összekötve 

szépen, emezek pedig ellátva mindenféle szellemdús feliratokkal. Az elemózsiára néha 

meghívta jobb embereit és kitálalta eléjük mindenét, amije csak volt. Ebédre az „arany sas"-

ba, vacsorára a „kis pipá"-ba járt. Mindig akadt ember, aki az Ő kedvéért ment oda, és így bár 

nem fizetett, senki se mondhatta, hogy ingyen jár oda. Terhére nem akart esni senkinek. Pénzt 

csak legbizalmasabb embereitől fogadott el valami keveset, azt is mint „soha meg nem 

jelenendő költeményei praenumeraczióját, fűzött példány egy forint, díszpéldány két forint." 

Szegény volt, de szegénységével szánalmat ébreszteni nem kívánt soha. Sőt épen Ő maga volt 

az, aki legtöbbet élcelt felette. Csakúgy dobálódzott a milliókkal és kosárszámra szórta ki az 

ablakon a százas bankót, örökké hitelezett Rothschild-nak és szérűket építtetett, ahol aranyait 

a megpenészedés ellen szellőztesse. Kötetekre menne csak azon élceinek száma is, melyeket 
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vagyontalansága ellen pattogtatott el. De nem élt mindig ily szűk anyagi körülmények közt. 

Voltak régen jobb napjai is. Már jó ideje volt Pesten nevezetes ember, nyalka, kifogástalan 

gavallér, fekete frakkban, fényes cilinderrel, a társas összejövetelek kedélyes fűszerezője, 

mikor Petricevich Horváth Lázár a harmincas évek elején azt találta neki mondani, hogy ha Ő 

azt mind leírná, amit beszél, abból igen mulatságos olvasmány lenne. Megtette, író lett. Így 

jelentek meg nagy feltűnést és országos jókedvet keltő „Freskóképei" a Honderűben.  

Valóságos freskók, erőteljes, hirtelen vonásokkal vázolt képek az alföldi életből. Dolgozott 

azon felül a „Hasznos Mulatságokéba és a „Rajzolatok"-ba. A Freskóképek első kötete 1848-

ban jelent meg. Ugyanez évben Kossuth fölszólította, vállalna kormányhivatalt. „Ha a hivatal 

abból áll, hogy a nyugtatványt megírjam: akkor nem bánom," — viszonzá Gazsi. „Jól van 

hát—monda Kossuth — egy ilyen nagy ország ilyet is elbír egyet; de már kettő sok volna." 

Így lett aztán miniszteri fogalmazó, igazán „tiszteletbeli." „Dolgoztál-e hivatalos 

minőségedben valamit?" Kérdték egyszer az 50-es évek elején. „Ugyan hadd el, hiszen akkor 

akasztófáról lógva beszélnék veled" — ez lett az inkább szomorú, mint jókedvű válasz. Ilyet 

akkor nem volt tanácsos hangosan kimondani. 

 

     1851-ben már kevesebb érdekeltséggel találkozott a „Freskóképek" 2-ik kötete; 1854-ben 

pedig antiquitásriak tartották a harmadikat. Mikor pedig hasonló rajzolatok és humoreszkeket 

1857-ben „Kacagányok" cím alatt adott ki, akkor már csak kevesen tudták az olvasmány 

nyomain visszaképzelni magukat a régi táblabírák világába. Irt egy vígjátékot is „Ki a vivát?" 

cím alatt, önálló műveit Lavotta életrajza zárta be. 

Ez utóbbi mondható legjelesebb művének, mert a felcsillanó élénk színezés mellett valódi 

kedély melegséggel van írva. Ö maga is kitűnő érzéket tanúsított a zene iránt. Ki ne ismerné 

azt a szép magyar dalt: „Az alföldön halászlegény vagyok én"? E dalnak mind szövegét, mind 

dallamát Bernáth Gazsi költé. A régi jó táblabírói lúdtollal irt véges végig. Nagy lapidaris 

hosszúkás betűkkel, diósgyőri papírszeletekre. A legutóbbi időben már csak a Jókai 

„Üstökös"-ének irt egy-egy „Gazsiádát," mit rendesen Ő maga vitt el neki a „Hon" 

szerkesztőségébe, nagy kínnal vánszorogva fel a lépcsőkön. Jókait igen szerette. Ö 

szolgáltatta neki nagyrészt, azokat a Pest régi alakjáról szóló adatokat is, amiket az „Eppur si 

muoye" című regényében feldolgozott. Gazsi bácsi még látta Pestet olyannak, aminőnek ott le 

van írva. Szellemének csapongó szökellései bámulatra ragadók, ötleteinek sziporkái 

kifogyhatatlanok voltak. Ami annál meglepőbb, mert vagyonán kívül már sok ideje 

egészségét és később hallását is egészen elvesztette, és a más emberekkel való érintkezéstől, 

ami sok más nagy tehetségnél fő feltétele a szellem rugalmasságának, tökéletesen el volt 

rekesztve. Ö magából merített, önmagában táplálta azt a kiapadhatatlan forrást, mely őt oly 

kedveltté, oly ismerté tette. Ajakról ajakra szálltak az adomák, miket ő eresztett legelőször 

szárnyra és a sajtó közvetítése nélkül is elterjedtek országszerte. Ki ne ismerné azt a híres 

mondását, mikor egyszer a Tisza mellől Pestre térve elbeszélte, hogy milyen nagyúr lett 

belőle. Három vályog maradt rá az atyjáról, azt egy este úgy megcsípte a szúnyog, hogy 

reggelre háromemeletes ház dagadt belőle. Avagy mikor látta, mint dugja zsebre valaki kezét 

sziszegve, amit Jókai jól megszorított. „Az még csak semmi, így vigasztalta a kárvallottat, 

hanem a minap úgy megszorított a markában egy lázsiást, hogy azaz ember ordított bele 

Körmöcön, aki kalapálta." Ha észrevette, hogy valaki nagyit, rögtön rálicitált egy emelettel. 

Egyszer hihetetlen mesedolgokat beszéltek egy asztalnál a pesti tolvajokról. „No már az igaz, 

bizonyítá Gazsi nekem is tegnap lelopták a harisnyát a lábamról, anélkül, hogy a csizmámhoz 

csak hozzá is nyúltak volna." Vagy az alföldi nagy sárról, ahol az emberek ölbe szedik a 

kutyáikat és úgy viszik ki az utcára ugatni. A zseniális nagyításnak páratlan mestere volt. Egy 

vékony hangú színházi énekesnőre azt mondta egyszer, hogy a hangját megfogta egy 

szabólegény a karzaton és nadrágot varrt vele. Egy nagyorrú emberre pedig azt, hogy annak 

nem kell lánchíd, átnyújtja az orrát a Dunán és azzal Pestről kényelmesen átsétálhat rajta 
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Budára. Vidéki jó embereket sokszor meg-megtréfált az utcán, midőn nagy komoly és fontos 

képpel Bernáth bankárról tudakozódott, a Rothschild kompanistájáról. Örökké szikrázott, 

folyton ragyogtatta szelleme tarka pillangóit. És csodálatos, Ő, aki annyi élcet, annyi humoros 

megjegyzést eresztett világgá, soha meg nem sértett senkit, de egy szóval se. Szelíd, 

becsületes ember volt, akiben nyoma se volt az epének. Ö maga nem nevetett soha. Hihetetlen 

kalandjait, messze utazásait a legkomolyabb képpel tudta előadni. És beszélt úgy, mintha csak 

a maga kedvéért tenné, nem várt se tetszést, se nevetést. Az élc nála nem volt eszköz, hanem 

maga a cél. Azt kérdezték tőle egyszer: „Gazsi bátyám, nevettél-e 48 óta?" „Sem azóta, sem 

azelőtt. Öt dolog van, amit soha sem tettem. Száz aranyat tűzök ki annak a fejére, aki engem 

valaha nevetni, fizetni, gorombáskodni, hízelegni vagy szaladni látott." Saját helyzetéről, 

egészségéről, anyagi körülményeiről komolyan nem beszélt senkivel. Ez az oldala jeges 

maradt a világ előtt, itt nem melegedett fel soha. Pedig hogy melegen tudott érezni, azt 

sokszor bebizonyítá. Nagy embereinkről nem szólt másképp soha, csak a legnagyobb 

kegyelettel. Édesanyja iránt, míg élt, a leggyöngédebb gyermeki érzelemmel viseltetett, és 

ágya fölött az Ő szép nagy betűivel e fölirat állt angol és magyar nyelven: „Isten gondviselése 

az én osztályrészem." 

 

     Valami két hét előtt szegezte le a betegség. És bár halálát előre érezte, mert a mit 

Lavottától bírt, képet és hangjegyet a zenedének, Petőfinek hozzáirt két levelét pedig, melyet 

ereklyeként folyton tárcájában hordott, gróf Teleki Sándornak küldte. Jó kedve még sem 

hagyta el. Pezsgőt szürcsölgetett a kandalló mellett és monda: „Tudtam, hogy megöl a 

francia." Utolsó ' szava is élc volt. Minden adósságát a lipótvárosi bazilika fölépítésére 

hagyta. Január 4.-én halt meg. Írótársai díszes temetéséről gondoskodtak. Letűntével az ország 

a legjobb kedvű emberrel lett szegényebb, a magyar mythosz pedig ugyanazzal gazdagabb. 

Legyen a föld neki olyan könnyű teher, amilyen ö a világnak volt. 

 

Tors Kálmán. 

 

Vasárnapi újság (1901/06, 07, 08 szám) 

 

     Mikszáth Kálmán tollából közelebb hagyta el a sajtót egy kedves, szép regény, Egy 

különös házasság, mely egyúttal száz év előtti hazai közállapotainknak korrajza is. A költő 

regényének főalakjait az életből, a valóságból vette. Még vannak, akik személyesen ismerték 

Bernáth Zsigmondot, sőt vannak talán, akik emlékezhetnek gróf Butler Jánosnak magas, 

karcsú alakjára, simára borotvált arisztokratikus keskeny arczára is. Én magam is emlékezem, 

bár homályosan, betegségtől akkor már megrogyott alakjára. A regény cselekménye sem 

mese, és ha nem is egészen úgy, mint a hogy azt a költő elénk állította, de mégis valóban 

megtörtént dolog az, hogy gróf Butler János, a dúsgazdag fiatal mágnás önhibáján kívül, 

szándéka és akarata ellenére kényszeríttetett egy oly házasságra, amelynek láncait haláláig 

sem bírta magáról lerázni. Majdnem egy évszázad tűnt le az óta. Óriási változásokon ment át 

az ország és nemzetünk. Erőszakos rázkódtatások és aztán a gyorsított haladás ekéje alaposan 

felforgatták a társadalmat. Megérleltek sok elvetett magot, de sok fényes virágot is takartak a 

feledés hantja alá. Gróf Butler János emléke azonban fennmarad, ha másutt nem, 

törvénykönyvünkben és azon nagyszerű alapítványaiban, melyeket a sárospataki református 

főiskolára és a Ludovika Akadémiára tett, ahol most is évente húsz fiatalember kap az ő 

jóvoltából ellátást és kiképeztetést. Az egymást gyorsan követő események hamar a feledés 

porával borítják az elhunytak emlékét. Könnyen feledjük az elődöket, nem hálátlanságból, de 

mert a mindennapi élet küzdelmei között nem érünk rá érdemeikre gondolni. Azt hiszem 

mégis, hogy nem lesz érdektelen, ha emlékét fölelevenítem, ha megkísérlem röviden leírni 

párdányi gróf Butler János élete folyását, és az Ő, Mikszáth Kálmán által költőileg 
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feldolgozott kierőszakolt házasságának történetét. A Szereplők már mind rég porladoznak, 

nem bánthat már senkit, ha történetüket most elmondom, elmondom pedig úgy, amint azt a 

szereplőktől elbeszélni hallottam és amint egy csomó régi levélben írva találtam. Butler 

Jánosnak előde Butler Walter, irlandi származású ember volt, aki 1620 táján, mint közember 

lépett be a német császári hadseregbe. Később, mint tiszt szolgált Wallenstein alatt, aki őt 

1631-ben egy dragonyos ezredének parancsnokává nevezte ki. Ez a Butler Walter volt 

kezdeményezője azon összeesküvésnek, melynek Wallenstein 1634-ben Égerben áldozatul 

esett, s ezért jutalmul kapta Butler Walter a császártól a grófi rangot s adományul a Torontál 

vármegyei párdányi uradalmat. Honosítva azonban csak 1715-ben lett a Butler -család, mely 

aztán a XVIII. század folyamán összeházasodott s atyafiságba került a Petheő-, Barkóczy-, 

Laczkovics-, Vécsey- és Perényi családokkal.  

 

     A Butler-család azonban nem volt szapora s a XVIII. század végén már csak Lajosnak fia, 

József képviselte nemzetségét. József gróf is későn nősült s már az 1800. év tavaszán elhalt. 

Még előbb elhunyt nejétől, báró Barkóczy Lujzától csak egy gyermeke maradt, az akkor még 

csak 11 éves gróf Butler János. Óriási vagyon volt a fiú öröksége. A Torontál vármegyei 70 

ezer holdas párdányi uradalmon kívül Szabolcs-, Heves-, Zemplén-, Ung és Bereg 

vármegyében több mint még egyszer ennyi. Az örökhagyó gróf Butler Lajos végrendeletében 

árván maradt fia gyámjává és gondnokává barátját, Fáy Ferenczet, a Debreczeni kerületi tábla 

elnökét nevezte ki. Fáy Ferencz komoly, nagytudományú ember lelkes hazafi volt, s úgy Ő, 

mint nála 12 évvel ifjabb neje, Bernáth Anna művelt és rendkívül lelkes honleány, örömmel 

vették házukhoz a gondjaikra bízott tehetséges és nagyreményű gyermeket, kit az ország 

díszéül reméltek fölneveltetni. Ez száz évvel ezelőtt történt. Lázban volt akkor egész Európa. 

A francia forradalom eszméit vezette diadalútjukon I. Napóleon. Megérintették azok 

Magyarországot is, és ámbár akkor minálunk nem rázták úgy meg alapjaiban a társadalmat, 

mint nyugaton, de azért hatásuk itt is észrevehető volt. A magyar főurak legnagyobb része az 

országon kívül Bécsben lakott ugyan, és Pest-Buda társadalmi tekintetben alig számított, de 

azért az országban, kisvárosok és falukban meghúzódva sok volt az előkelő, művelt s 

társadalmilag nagy befolyású elem. Még teljes erejében volt a magyar középosztály, s egyes 

megyék, s ezek között Zemplén vármegye is, valóban nagy számukkal dicsekedhettek. A 

magyar irodalom gyenge volt még, de azok az urak, atyáink és nagyapáink klasszikus 

műveltségükön kívül a francia és német irodalomban is jártasak voltak, sőt jártasak voltak 

igen gyakran nagyanyáink is. Az élet és társalgás módja általában sokkal előkelőbb volt, mint 

ma, s a kivételek vagy gúny, vagy megvetés tárgyai voltak. Azok a régi öreg urak önzetlen 

idealizmussal szerették hazájukat, de azért egyaránt türelmesek voltak minden nemzetiség és 

minden felekezet iránt. Ez a társadalom volt a magyar liberalizmus szülő anyja és abba a 

környezetbe került, mint tíz éves fiú, gróf Butler János. Ez időtájban, zálogban bírta Fáy 

Ferencz a sárospataki uradalmat s nyílt és előkelő házat tartott a pataki várban, melyet sűrűn 

látogattak barátai: Kazinczy Ferencz, gróf Dessewffy József, Szirmay Antal, Szemere Pál, 

Szerencsy István és az ország északkeleti részének csaknem valamennyi számottevő ura, és 

mindennapos vendég volt Kövy, a híres jogtanár, aki Ung vármegye alispáni székét hagyta ott 

a pataki professzori katedráért. Szíves rokonságot és benső barátságot tartott Fáy Ferencz 

Bernáth Zsigmonddal, az ungi alispánnal is, kinek szintén volt egy, a fiatal gróf Butlerrel 

csaknem egyidős fia, ugyancsak Zsigmond, az, aki később a 30-as és 40-es évek 

küzdelmeiben egyike volt az ellenzék vezérférfiainak és 1848-ban ungi főispán, s mint az 

1867-ik évi országgyűlés korelnöke fejezte be pályafutását. A két fiú még Ung vármegyéből 

ismerte egymást és a két öregúr elhatározta, hogy a fiúkat együtt járatják iskolába. Együvé, 

Patakra került a két fiú, majd Kassára s onnan Pestre. Az 1809-ik évben mindketten végezték 

már tanulmányaikat s a következő egy év alatt gróf Butler János unokabátyjánál, Laczkovics 

Györgynél, aki akkor vice judex Curiae (alországbíró) volt, patvaristáskodott. Bernáth 
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Zsigmond pedig Szilassy József palatinális protonotáriusnál volt patvarián és miután az 1840-

ik év tavaszi sedriája alatt letette az ügyvédi vizsgát, gróf Vay Ábrahámhoz került jurátusnak. 

Épen az előtt köttetett meg a bécsi béke s mindenki azt hitte, hogy most már hosszú időre 

biztosítva is van, hiszen Mária Lujza főhercegnőnek I. Napóleonnal kötött házassága 

kezeskedni látszott erről. Azt remélte mindenki, hogy most már az ország belső bajainak 

orvoslására is nyílik alkalom és idő.  

 

     A két fiatalember ekkor már több mint egy év óta nem élvezett szabadságot s az 1810-ik év 

őszén, mint kész férfiak, nemes ambícióval, tettvággyal s az élet örömével telve indultak haza 

a hegyaljai víg szüretre. Hosszadalmas, 5-6 napig tartó, döcögős és fáradságos utazás volt 

ennek a századnak az elején Pestről Patakig menni. Csinált utaknak híre sem volt, és ha még 

hozzá esős is volt az idő, hát akkor a Hegyalja nyirokdombjain agyig süllyedt a szekér a sárga 

földbe. Ily rósz úton és rósz időben iparkodott a két fiatalember Patakra. Béggel Tarcalról 

indultak. Jó lovak voltak hintájuk elé fogva, de azért mégis jól esett tudniuk, hogy a 

feneketlen sárban cammogó és párolgó fogatukat eléjük küldött friss lovakkal válthatják fel 

Bodrog-Olasziban. Behajtattak a korcsma-állásba, hogy ott majd átfogatnak, de 

csodálkozásukra előfogat nem volt ott. A helyett azonban ott állott egy urasági huszár, aki azt 

jelentette nekik, hogy Patakról megjött ugyan már a forspont (előfogat), de az már a 

kastélyban van és az ifjú urakat szívesen várja oda a méltóságos báró, aki Ő neki erősen 

meghagyta, hogy a fiatal urakat okvetetlen vezesse fel a kastélyba. Alig van faluja ennek az 

országnak, melyet az utóbbi időkben sűrűbben emlegettek volna, mint Bodrog-Olaszit. Gróf 

Lónyay Elemérnek szép, angol ízlésben épült kastélya van ott, mely közvetlenül a vasút 

mellett épülve, csúcsos fedelével és tornyocskáival okvetetlenül szemébe tűnik az arra 

utazónak. De van Bodrog-Olasziban még egy másik kastély is. Ódon, öreg épület, távol a 

világ forgalmától, lakatlanul és elhagyatva áll a Bodrog partján, s mintha rég elmúlt dolgokra 

gondolna, némán bámul a víz folyásába. De száz évvel ezelőtt víg élet folyt ám ott abban a 

most elhagyott kastélyban. Muzsikaszó, csengő pohár, víg cimborák zaja, vadászebek 

csaholása tette hangossá a most némán álló épület táját. Ennek a századnak a kezdetén tíz 

vármegyében híres volt ez a kastély és híres akkori gazdája is. Nem nagy, de előkelő külsejű 

épület volt az Olaszi régi kastély. Két szárnyát egy-egy bástyaszerűen előreugró szoba alkotta, 

melyeknek csúcsos födelei jóval felülemelkedtek a főhomlokzat mansard tetőzetén. Ebben a 

kastélyban akkor jobaházi báró Dőry János lakott családjával, mely, miután az egyik leánya, a 

fiatalabb, aki később gróf Pálffyné lett, akkor még valahol egy Bécs melletti zárdában volt 

nevelésben, csak német származású, már időskés, de még mindég szép nejéből és 25 éves, 

kissé kinőtt leányából állott. Heves, erőszakos természetű, sem a közügyekkel, sem vagyoni 

viszonyaival nem törődő víg cimbora és híres vadász volt az öreg, 55 év körüli báró Dőry. 

Erőszakos természete miatt folyton szökdöstek jobbágyai, a szomszéd földesurak pedig 

akadékoskodásai miatt kerülték. De azért a kastélyban mégis volt mindig víg cimbora, persze 

nem épen az előkelők közül válogatva. A bárónék azonban nagyon ájtatos hölgyek voltak, 

szorgalmasan látogatták a templomot s idejük nagy részét az udvari káplán társaságában 

töltötték, ami aztán sok mende-mondára adott okot s a hölgyeket is elszigetelte a szomszéd 

földbirtokosoktól. 

 

     Már estére hajlott az idő, midőn az urasági hajdú által vezetve a két ifjú úr a kastély 

termébe érkezett. Víg élet folyt ott akkor is. Terített asztalnál borozó férfitársaság lelkes 

üdvözléssel fogadta a várt vendégeket, kik el sem bírták képzelni, honnan szakad reájuk ez a 

nagy megtiszteltetés. Kínálták őket étellel, itallal, majd bejött a báróné is leányával s 

letelepedett a borozó társaság közé, az újonnan érkezettek mellé. Mind a két hölgy a 

legszeretetreméltóbb mosolyát vette elő s úgy kokettáltak az új vendégekkel, kiknek azonban 

nem nagyon ízlett a bor és miután ettek is valamit, kezdték magukat ajánlani. De ám hiába. 
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Egy tapodtat sem megy a házból senki reggelig! Szólt villogó szemekkel a háziúr, míg leánya 

egészen áthevülten borult a nálánál jóval fiatalabb gróf Butler nyakába s úgy marasztotta. Ám 

hagyján, ha a leány szép lett volna, de hát nem volt szép szegényke, és János grófnak most 

már igazán borsódzott a háta a marasztalástól. De hát hiába volt minden, maradniuk kellett. A 

vacsora reggelig tartott s a két utas csak reggel tudott szabadulni. Akkor is csak úgy, hogy 

meg kellett ígérniük, hogy visszautaztuk közben megismételik látogatásukat. Nagyot 

ölelkeztek, mikor a Pityergő-dombról visszanézve, az út kanyarulata eltakarta előlük Olaszit. 

Bizony örültek, hogy megszabadultak, s eszük ágában sem volt az öreg Dőrynél ismét 

alkalmatlankodni. Fejcsóválva fogadta őket Fáy Ferencz, fiatal s erélyes neje pedig talán még 

káromkodott is. Szidta azt a szomszéd falubeli két rósz asszonyt s az Olaszi kastély urát 

mindennek elmondta, csak épen derék embernek nem. A két fiatalúr pár napot töltött Patakon, 

aztán két hetet Ungban, s november közepén már ismét Patakon voltak. Bernáth Zsigmond 

Pestre volt indulandó, hogy gróf Vay Ábrahámnál jelentkezzék, Butler János gróf pedig 

Szabolcsba s innen Torontál vármegyébe, Párdányba akart menni, hogy apjától öröklött 

uradalmairól fogalmat szerezzen magának. Butler János grófot eközben egy szép ötös fogattal 

lepte meg gyámja, melyhez már előbb Bécsből hozatták az új utazó kocsit. A két fiatalember 

együtt akart utazni Tarcalig, ahova az indulás előtti napon előre küldték az ifjú grófnak új öt 

lovát s egy társzekeret. Másnap aztán Fáy Ferencz lovait fogták az új bécsi hintóba s a reggeli 

után sok áldást és jó tanácsot kapva, elindultak. El is jutottak szerencsésen egész Olasziig. De 

tovább nem, mert a falu közepén báró Dőrynek két hajdúja várt reájuk, akik minden 

vonakodásuk dacára is beterelték fogatukat a bárói udvarba. Menekülésről aznap szó sem 

lehetett. A gróf egyáltalán nem is akarta őket azután sem ereszteni. Hogy is eresztené, mikor 

épen most amúgy sincsenek vendégei. Végre Bernáth könyörgésre fogta a dolgot, hogy neki 

jelentkeznie kell Pesten, őt kötelességei hívják, nem a maga ura. . . és a többi. Végre ráállt a 

háziúr, hogy hát Ő, Bernáthot a saját fogatán elküldi Tarcalra, de kijelentette, hogy Butlert 

nem ereszti, annak semmi dolga, uradalmait később is megnézheti, nem veszít semmit, tehát 

nem megy. Punktum. Bernáthot aztán csakugyan a saját fogatán küldte el Tarcalra Dőry. 

Bakra ültetett hajdújának hangosan adta az utasítást, hogy levelet hozol nekem Tarcalról, 

hogy a fiatalurat hiba nélkül elszállítottátok. Aztán úgy legyen, mert különben agyonlőlek.! 

Bernáth baj nélkül is érkezett meg Tarcalra, de rosszat sejtve, másnap reggel lovas legényt 

küldött vissza üzenettel Patakra. Butler János gróf Olasziban maradt, nagyon szívesen látták. 

És bár a háziakon kívül csak Butler és az udvari pap volt jelen, nagy volt mégis a trakta, az 

ebéd összefolyt a vacsorával, melynek végén egyszerre felállt Dőry és a legkomolyabban s 

leghatározottabban követelte, hogy leányát János gróf azonnal vegye nőül. A fiatal gróf 

vonakodott, ekkor Dőry bortól és dühtől villogó szemmel kapott vadászfegyvere után és 

lövésre készen követelte Butlertől, hogy a készen álló udvari papnak mondja utána az esküt. 

Megtörtént. Butler János elmondá az esküt: Holtomiglan, holtodiglan. És valóban holtáig 

viselte ennek nyűgét. Hiábavaló volt minden tiltakozása, minden erőlködése és utánjárása. 

Soha sem bírt elválni a gyűlölt asszonytól. Dőry az eskü elhangzása után karon fogta 

erőszakkal szerzett vejét s maga előtt küldve leányát, bevezette őket a bástyaszobába s aztán 

kívülről rajuk zárta az ajtót. Butler kábultan nézett körül. Az asztalon ezüst tartóban két 

viaszgyertya, az ágy megvetve, az ablak nyitva, hogy a nyári est levegője a szobába 

hatolhasson. Ekkor rémülve látja, hogy hitvestársa, levetve felső ruháit, tárt karokkal és torz 

mosollyal közeledik feléje. Mit tegyen? Ekkor tekintete a nyitott ablakra esett. Hirtelen 

határozott, és egy ugrással átvetette magát az ablakon. Oly szerencsésen ugrott, hogy egy kis 

karficamodáson kívül más baja nem történt. A kertből a rozoga sövényen át könnyű volt 

tovább menekülnie. Szaladt, futott, míg csak lélegzete győzte, és még ébren találta a háznépet, 

mikor Patakra elfulladva, lelkendezve megérkezett. Ez volt a párdányi gróf Butler János 

házasságának története. Csoda-e, ha híre terjedvén, beszéltek róla az egész országban és sűrűn 

emlegették Bodrog-Olaszit? Butler János gróf, no meg Fáy Ferencz rögtön megindították a 
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válópert. A megtörténtek fölötti lamentációban és a jogorvoslat módjai fölött való 

tanácskozásban telt el aztán a következő tél, mely alatt Felső- Magyarországnak minden úri 

házában százféle változatban beszélték a Bodrog-Olasziban végbement nászt és Napóleon 

viselt dolgain kívül ez volt a társalgásnak leggyakoribb témája. 

 

     A következő telet a báró Dőry -család Bécsben töltötte. Butler János ekkor 

nagykorúsíttatta magát, és mert párdányi kastélyával s az ottani környezettel nem 

rokonszenvezett, megvette muraneczi báró Horváth Józseftől ennek Ungvár mellett fekvő 

bozósi birtokát, és kastélyát s ott rendezett be magának háztartást, egészen közel barátjának, 

Bernáth Zsigmondnak tarnóczi lakóhelyéhez. Bernáth Zsigmond a telét Pesten gróf Vay 

oldala mellett töltötte. Végre megjött a tavasz. Nagy volt a felháborodás az egész országban 

és Ung vármegyében is a devalváció miatt, mely a közkézen forgó fizetési eszközöket, a 

papír- és váltópénzt egy tollvonással előbbeni értékének egy harmadára szállította le. A 

megyék mindenütt erősen demonstráltak, s nagy érdeklődéssel várták Ungban is a quartalis 

gyűlés napját, melyre már Bernáth Zsigmond is haza utazott Pestről. A megyegyűlés nagyon 

népes volt, melyen nem kis érdeklődés tárgya volt a fiatal Butler János gróf megjelenése, aki 

ezúttal először vett részt a megyegyűlésen. A gyűlés után a fiatal gróf a megye legelőkelőbb 

birtokosait meghívta magához vendégül a székvároshoz, Ungvárhoz nagyon közel eső bozósi 

kastélyába. Este nagy társaság volt már összegyűlve Bozóson s a konyhában épen tálalni 

készültek a vacsorát, mikor ismét kocsi robogás hallatszott. Mindenki azt hitte, hogy még 

valami elkésett vendég érkezik. Egyszerre csak jön a szolga s jelenti a grófnak, hogy a 

méltóságos grófné érkezett meg. A gróf nem érti a dolgot. A szolga ismétli mondókáját. 

Ekkor odafurakodik az uradalmi ügyvéd, az öreg Haraszty, s előadja, hogy biz az úgy van, 

amint a szolga mondja.  Gróf Butler Jánosnénak mondja magát az épen megérkezett dáma, a 

ki azonban nem is jött egyedül, hanem hozott magával egy bábát is, mert hát nagyon az utolsó 

időben van a méltóságos asszony, úgy hogy egyenesen be kellett vezetni a legközelebbi 

vendégszobába. No, hát erre aztán általános lett a megfutamodás. Kocsisok! Fogjatok 

szaporán! Ki-ki menekült a házból, ahova tudott, maga a házigazda is. Kárba veszett a nagy 

vacsora. Üres lett a kastély, melyben a cselédeken kívül csakis a grófné maradt, aki reggelre, 

épen hat hónappal az Olaszi nász után egy egészséges leánygyermeknek adott életet. Butler 

pár napig Tarnócon időzött, aztán erdőtelki birtokára utazott el s vissza sem tért Bozósra 

mindaddig, míg azt a hírt nem kapta, hogy a grófné már teljesen fölépülve elhagyta Bozóst. 

Ebben az évben augusztus 25-ikén nyílt meg Pozsonyban a diéta, melyre azonban gróf Butler 

János személyesen nem ment el. Bántotta és röstellte azt, ami vele történt, s miután 

barátjának, Bernáth Zsigmondnak báró Podmaniczky János adott az országgyűlésre ablegatusi 

(követi) megbízást, Butler maga helyett Fodor István Ung vármegyei ügyvédet küldötte, akit 

különben válóperének vitelével is megbízott. Harminchat esztendeig folyt azután ez a válóper, 

és Butler János gróf halálával ért csak véget. Pedig Butler ez alatt mindent elkövetett, minden 

követ megmozgatott. Fejedelmi ajándékokkal halmozta el báró Fischer és később Pyrker egri 

érsekeket, de mindez nem használt semmit. Később 1824-ben megismerkedett egy kaszonyi 

szüret alkalmával, bölsei Buday Zsigmondnak akkor még csak 17 éves, ragyogó szépségű 

leányával, Buday Máriával. Belé szeretett a művelt és szép leányba, szerette volna nejévé 

tenni s ezért fokozott hévvel szorgalmazta válóperét. Sőt 1825-ben maga is Rómába utazott, 

hogy ott a házasság felbontásának akadályait bőkezűségével hárítsa el. De ez sem sikerült. 

Másfél évet töltött Olaszországban, s mire onnan sok tapasztalással és egy nagy csomó 

műkincscsel megrakodva haza jött, akkorra a szép leány már Bácz Sámuel kaszonyi 

földbirtokos nejévé lett. Bácz Sámuel igen ifjan halt el, és Buday Mária már 1828-ban 

özveggyé lett. Ismét találkoztak. Butler érzelmei időközben mit sem változtak, s hogy 

érintkezésüket megkönnyítse, meghívta az özvegyet, töltse a nyarat Szobráncz fürdőben. 

Mely akkor szintén a Butler János gróf birtoka volt, és hogy jól is érezhesse ott magát a 
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szépasszony. Az Ő kedvéért építtette a fürdőben a Burgnsk nevezett épületet, mely a 

szobránczi fürdőnek ma is fő dísze, s melyben aztán 1830-ban és 1831-ben egymást érték a 

szíves házi gazda által adott fényes bálok és pazar ünnepélyek, melyek Felső-Magyarország 

nyolc keleti megyéjének minden előkelőségét összehozták Szobránczon és többször vendégül 

látta ott magánál Butler, Eger érsekeit is. De Butler János e mellett nem pazarolt. Sőt nagyon 

gondos gazda volt, vagyonát rendben tartotta s bevételei mindig felülmúlták kiadásait. 

Párdányi uradalmának nagy részét bérlők által kezeltette s onnan a 30-as évek alatt 50 ezer 

ezüst tallér bórt kapott. Heves-, Szabolcs és Ung vármegyei birtokait házilag kezelte. 

Uradalmaiban nagy buzgalommal szaporíttatta az eperfa-ültetvényeket és párdányi ménese 

híres volt a 30-as években. Fényes ünnepélyeinél szerette a fényt és nem kímélte a pénzt, de 

különben takarékosan élt, s ámbár válópere évről-évre óriási összegeket emésztett fel, mégis 

tetemes tőkepénzeket gyűjtött. Az 1832-ik évi országgyűlésen gróf Butler már személyesen 

vett részt a főrendek tábláján, ott a liberális zászló alá gyülekező kis csapathoz csatlakozott és 

ezen tábornak lelkes híve maradt haláláig. Befolyásával és anyagi támogatásával segítette 

törekvéseiket s kivette részét munkájukból. A legutolsó insurrectiónak és a győri ütközetnek 

tanulságaiból okulva, a nemzet legfőbb vágyainak egyike volt az, hogy egy a kor 

kívánalmainak megfelelő katonai tisztképző intézettel bírhasson. Butler János első volt azok 

között, akik e nagy nemzeti célra áldozatot hoztak, és aztán, mikor 1833-ban helyét a 

főrendiházban elfoglalta, összes addigi megtakarításait odaajándékozta a nemzetnek erre a 

célra. Külön törvényben az 1836: XL. t.-cz. köszönte meg a nemzet ezt a fejedelmi adományt, 

mellyel, a törvény szavai szerint, évente összesen 90 ifjúnak az intézetbe leendő felvételekre 

és neveltetésekre, országos végzés szerint megkívántató tőkét alapított meg. Felosztván az 

ezekre nézve minden valláskülönbsége nélkül leendő bemutatási just a következő vármegyék 

között, oly módon, hogy Heves, Ung, Pest, Nógrád, Bihar, Borsod és Szabolcs megye két-két, 

Gömör, Zemplén, Abaúj, Torna, Bereg és Ugocsa megyék egy-egy ifjakat mutathassanak be. 

Legfőbb gondját mégis ezen egész idő alatt válóperének szorgalmazására fordította. 

Különösen, miután 1829-ben báró Dőry József is meghalt, bizton remélte, hogy célt fog érni. 

Sokat időzött Egerben és heves vármegyei erdőteleki uradalmában. Minden módot 

megkísérelt, hogy a szentszéket a házasság semmisnek nyilvánítására rábírja. Párdányi 

ménesének legszebb négy évesei rendesen az egri érseki és a káptalani tagok istállóiba 

kerültek. Sőt, hogy Pyrker érseknek kedveskedjék, megtette azt, hogy egy zivataros éjjelen 

embereivel kiemeltette Dobó István síremlékét a dobóruszkai római katolikus templom 

falából s elküldte ajándékul Pyrkernek, aki azt aztán Egerben állíttatta fel. Azt beszélték 

akkor, hogy a tetemeket is elvitették. De ez nem igaz. Dobó István vörös márványkoporsója 

ma is érintetlenül nyugszik a dobóruszkai templom kriptájában. Mindezzel nem ért célt. Szíve 

választottja, a szép özvegy Báczné, végre is megunta a hosszú és hasztalan várakozást s 1836-

ban Butler János szörnyű fájdalmára ismét férjhez ment és bacskói báró Fischerné lett. Butler 

János ekkor aztán teljesen elveszítette önuralmát, és már ekkor kezdtek jelentkezni nála azon 

szívbajnak tünetei, mely később halálát okozta. 

 

     Kedélyessége egészen elhagyta Butler grófot. Rideggé, különcé, s oly szeszélyessé lett, 

hogy környezetének valóságos rémévé vált. Kerülte a társaságot, rokonai közül is csak 

Laczkovics Antallal és báró Barkóczy Ferenczzel érintkezett s Bernáth Zsigmondon kívül más 

senkit sem látogatott. Elkedvetlenedve, kedvenc alkotását és tartózkodási helyét, a szobránczi 

fürdőt is áruba bocsájtotta és eladta. Még mindig remélte, hogy sikerülni fog házasságát 

felbontani, s mert azt hitte, hogy úgy talán könnyebb lesz a gyűlölt köteléktől szabadulnia, az 

1837-ik évben áttért a reformátusvallásra s ezen alkalomból ajándékozta meg a sárospataki 

kollégiumot azon tetemes összeggel, mellyel aztán a pénzhiány miatt évek óta épülőfélben 

volt iskolai főépület befejezése lehetővé vált. Midőn aztán pár év múltán arról kellett 

meggyőződnie, hogy válóperében áttérése által sem érhet célt, s növekvő szívbaja eszébe 
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juttatta, hogy örökösökre immár nem számíthat, teljesen visszahúzódott a közügyektől. Sem 

megyegyűléseken, sem az országgyűlésen nem jelent meg többé. Bozósi háztartását melyben, 

nagyon közel lévén a megye székhelyéhez, mégis gyakran akadt látogatója, feloszlatta és 

Dobó-Buszkára tette át lakását. 1840-től kezdve egyedüli társasága volt kedvenc udvari papja, 

Német Imre, aki később, mint dobronyi evangélikus református lelkész halt meg. Ezen kívül 

Butler nagy ritkán meglátogatta gyermekkori barátját, Bernáth Zsigmondot s szívesen fogadta 

ennek gyakori látogatásait. Magányában folyton azzal tépelődött, hogy halála esetére miként 

intézkedjék óriási vagyonáról. A párdányi uradalomnak az ő magvaszakadtával vissza kellett 

ugyan szállani a királyi fiskusra, de szabad rendelkezése alatti vagyona is igen sok volt és 

ezek között tetemes összeget értek szerzeményei, s a párdányi uradalomban is oly sok volt a 

kincstár által megváltandó építkezések és egyéb befektetések összege, hogy mindez 

együttvéve valóban gondot adhatott a takarékos gyűjtőnek. Férfi rokonai között nem volt egy 

sem, akit különösebben kedvelt volna, legjobban szerette unokaöccsének, báró Barkóczynak 

leányait, Évát és Amáliát. Eleinte arra gondolt, hogy báró Barkóczy Évát teszi örökösévé és 

fiúsíttatja, de végül is arra határozta el magát, hogy külföldön élő névrokonai valamelyikét 

teszi örökösévé. Előbb Csehországból kért magához egy fiatal báró Butlert. Ez azonban nem 

bírta tetszését megnyerni és pár hónapi itteni időzés után gazdagon megajándékozva 

visszaküldte hazájába. Aztán az 1846-ik év nyarán Bajorországból a heimhauseni gróf 

Butlerek közül hívott meg egyet magához, Gróf Butler Clennegough Sándort. Az ekkor már 

nagyon elbetegesedett s meggyöngült gróf Butler nagy izgatottsággal várta vendégét, akit 

Pesttől kezdve mindenütt az Ő előfogatai vártak és szállítottak Dobó-Buszkára. Ebédre várta 

vendége megérkezését s egy látogatóját, az akkor még ifjú Buday Miklóst (nem rég, mint Ung 

vármegye nyugalmazott árvaszéki elnöke halt meg), Bernáth Zsigmond vejét magánál 

marasztotta ebédre, hogy legyen jelen várt vendége érkezésénél. A vendég azonban késett, az 

öregúr nem tudott várakozni s bosszúsan rendelte, hogy tálaljanak. Az asztal négy személyre 

volt terítve, de csak hárman ültek asztalhoz. Az öreg gróf, Buday Miklós és Németh Imre 

lelkész. Már az ebéd vége felé jártak, mikor kocsi robogott be a kastély kapuja alatt és kevés 

vártatva belépett az ajtón egy szép, karcsú, magas, előkelő kinézésű, nyílt tekintetű, szőke 

fiatalember, a bajor gárda-dragonyosok egyenruhájában. Magyarul természetesen egy szót 

sem tudott, németül mutatta be magát. Az öreg gróf felállt, kezet nyújtott neki, leültette a 

számára megterített üres helyre s aztán, mialatt az új vendég némi mentegetődzés után, hogy 

az úti port még nem verhette le, leült s a számára behozott ételeket jó étvággyal fogyasztotta, 

az alatt az öreg Butler kémlelve és elmerengve vizsgálta vendégét, aztán felsóhajtva mondta 

Budaynak. Szép legény, nagyon szép legény! Mit gondol öcsém-uram, lesz-e vájjon belőle jó 

magyar ember? És aztán így folytatta. De mit gondol öcsém-uram, fog-e vájjon tetszeni Éva 

húgomnak is? Nemcsak szép legény, de megnyerő modorú, nyájas természetű ember volt gróf 

Butler Sándor és megtetszett Barkóczy Éva bárónőnek is, akit aztán 1846-ban nőül is vett, és 

jó magyar is lett a fiatal bajor gárdatisztből. Mint huszárkapitány és később, mint őrnagy 

végigküzdötte az egész szabadságharcot a komáromi kapitulációig. Később az 1872-75-ik 

országgyűlésen, mint a nagy-kaposi választókerület képviselője vett részt. Meghalt 1881-ben 

Bécsben. Butler János gróf végrendeletében báró Barkóczy-féle egész anyai örökségét és 

összes szerzeményi javait, valamint ingóságait gróf Butler Clennegough Sándor és ennek 

neje, báró Barkóczy Évának hagyományozta. A gróf Pethők után bírt Szabolcs vármegyei 

javakat a Pethő örökösöknek, a Laczkovics ágon reá szállott birtokokat, nevezetesen a heves 

vármegyei erdőtelki uradalmat a Laczkovicsoknak hagyta. A párdányi uradalomról nem 

rendelkezhetett, mert annak halála után vissza kellett szállni a királyi kincstárra. Végrendelete 

végrehajtójává Bernáth Zsigmondot nevezte s meghalt Dobó-Buszkán az 1847-ik év tavaszán. 

Hűlt tetemei a palágyi református templom kriptájában helyeztettek örök nyugalomra. 

Életének nyűge és megkeserítője, báró Dőry Jozefina csak három évvel később, 1850-ben halt 

meg Gráczban. Mikszáth Kálmán költői művében a költő igazságszolgáltatási jogával él és 
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regénye végén hősét nem engedi meghalni, hanem eltünteti és szíve választottjával örökre 

boldoggá teszi. Pedig hát Butler János élete és sorsa a valóságban egy tragédia volt, igen 

alkalmas példa annak magyarázatára, hogy miért sürgette a magyar közvélemény oly szívósan 

az egyházpolitikai reformokat. De azért Butler János emléke áldott marad, áldva azon 

számtalanok által, kik az Ő bőkezűségének köszönhetik kiműveltetésüket. 

 

Bernáth Dezső. 

 

Vasárnapi újság (1907 4. szám) 

 

Bernáth Dezső 1841 - 1907 

 

     A közelmúlt világ politikusai kétfélék voltak. Olyanok, akik szegényen kezdték és 

gazdagon végezték, viszont olyanok, akik megfordítva, gazdagon kezdték és szegényen 

végezték. Ezekhez az utóbbiakhoz tartozik Bernáth Dezső, aki most kerül haza őseihez az 

ungtarnóczi kriptába. Életének legnagyobb része a nyilvánosság lámpái előtt futott le, anélkül, 

hogy e lámpák fényéből sok esett volna reá. Nagy epizódok, frappáns fordulatok nincsenek 

pályájában. Alig akad valami följegyezni való. Atyja, az ungi főispán s az 1868-iki korelnök, 

Bernáth Zsigmond, nagy gonddal neveltette. Miután jogi tanulmányait itthon elvégezte, az 

utrechti és oxfordi egyetemekre is kiküldte, ahol, mint ő szokta mondani, én voltam a 

legrútabb diák. Annyira objektív volt, hogy minduntalan ő maga hivatkozott nem előnyös 

külsejére, amiben mindössze annyi az igazság, hogy a termete zömök volt, a feje túlságosan 

nagy, arca széles, lapos, és abban két roppant nagy lelkes, szürke szem világolt. Mindamellett 

egészben véve inkább rokonszenvet és bizalmat keltett külseje, mintsem visszataszító hatást. 

De hogy szép nem volt, ez még az oxfordi egyetemnél is többet ért neki, mert a helyett, hogy 

négylovas fogaton járta volna az ungi leányos házakat, udvarolni és legyeskedni, elmerült az 

önképzésnek mindenféle nemeibe, a régi klasszikusokba, a régi világ asszonyaihoz fordult. 

Mondjuk a szép Kleopátrához, akinek az életét később meg is írta.  

 

     Előkelő úrfi létére bement a királyi, táblához tanácsjegyzőnek, majd 1867-ben a 

minisztériumba fogalmazónak, míg végre 1876-ban képviselőnek választotta meg a 

nagykaposi kerület. A mennyire javára szolgált önképzésének az, hogy nem volt szép férfi, ép 

oly hátrányára esett ki viszont képviselői pályájának az, hogy annyira képzett volt. Oly sok 

mindenfélét megtanult, hogy már annak a tudatára is rájött, mily sok olyan van még, amit nem 

tud. Ez bizonyos nemes szerénységgel tölte el a parlament porondján, ahol leginkább két 

tulajdonsággal lehet nagyobb szerephez jutni. Vagy a lángész mindenható szárnyaival, vagy a 

felületesség vakmerőségével. De Bernáth Dezső nem volt sem lángész, sem felületes. 

Csendesen, szinte szándékosan kerülve a feltűnést, vegyült el az akkor igen disztingvált 

mérsékelt ellenzék padjaiban. Csak igen ritkán szólalt fel s akkor is többnyire jelentéktelen 

tárgyakat választott ki, valamint beszédjeinek is oly igénytelen formát adott, ami elárulta 

volna, ha igazi megfigyelők vannak a Házban, hogy ily egyszerű ruhába csak ritka becses és 

előkelő lélek szokott öltözködni. Amellett, amit mondott, abban mindig nemes mag volt és 

fején találta a szöget. Folyékonyan beszélt és nyugodtan, többnyire röviden, mert nem 

beszédet akart ő mondani, csak felszólalt. S mindig csak olyankor, ha a vitához valami újjal 

vagy szükségessel hozakodhatott elő. Rajta leginkább bizonyult be az a teória, amit e sorok 

írója, mint a Ház akkori krónikása állított fel, hogy az okos emberek arca megszépül, ha 

szónokolnak, míg ellenben az ostobák arczára kiül a kínlódás és rútakká teszi őket. Bernáth 

Dezső szép volt, mikor beszélt.  
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     Pályájának leírását mivel folytassuk tovább? Nem tarkítja azt semmi színes esemény, mint 

más sablonos politikai pályafutásokat. Évszámok, amikor azzá vagy ezzé lesz, rendjelek, 

melyeket akkor vagy ekkor kapott, méltóságok vagy sine curák (oly javadalmazás, melyért 

nem kell szolgálatot tenni), amelyeket elért. Mindezekből sem nem kapott, sem nem ért el 

semmit. Ott ült hűségesen, zajtalanul, üres zsebekkel és üres gomblyukkal a Sándor-utcai 

Házban évek során át képviselőségének utolsó napjain (a Bánffy-féle választáskor maradt ki) 

ép úgy, mint az első napon. Közben hűségesen, lelkesen vett részt pártja küzdelmeiben, néha 

a sajtó útján is, mert a pennát se kezelte rosszul. Neki magának voltaképpen nincs életrajza, 

mert a párt története az ő története is, de mint a falevélé, csak egy nyáron át azonos a 

törzsével. A kivívott diadal verőfénye már más új leveleket süt és aranyoz be. De ő 

panasztalanul, finom lelkéhez méltó megadással vette a Házból való kimaradását s úgy el 

tudott tűnni az ismeretlen tömegben, hogy csak a halál akadt rá folyó hó 14-én, 66 éves 

korában. Filozóf volt. Talán nem is bántotta, hogy nem választották meg. Hiszen az egyetlen 

titulusát, amit a parlamenti pályán szerzett (s amit a sírkövére írhatnak), hogy Apponyi 

intimusa (bizalmas barát), el nem vehették tőle, legfeljebb azzal a közbeszúrással módosult: 

egykori intimusa. Valóban legstílszerűbb volt az ő önzetlen életéhez, hogy semmi üresedés se 

maradt utána, még csak egy mandátum sem. 

M.K. 

 

Átányi templom indadíszének szövege 

 

     Átány eredetileg római katolikus templomát a 16. század közepén a reformátusok 

felújították és használatba vették. A növekvő számú gyülekezet befogadására a templomot 

1781 és 1783 között megnagyobbították. Az átépítést Quadri Kristóf tervei alapján Rábl 

Károly gyöngyösi kőművesmester végezte el. Ekkor készültek a festett mennyezetkazetták, a 

szószék, a Mózes-szék, az úrasztala, valamint a hiányzó padokat is pótolták. A famunkákat 

Bede Pál asztalosmester készítette 1783-ban. Az eseményt a szószék hátlapjának indadíszes, 

fekete alapú tábláján is megörökítették: 

 

 „ Ezen Isten Háza meg nagyobbítatott és újíttatott az 1783-dik Esztendőben Midőn amaz 

Isten Jobb kezének Férjfia az emberi Nemzetségnek gyönyörűsége a’ II-dik Felséges József 

Császár Magyar Ország Koronáját és terhét viselte: támasztván a Jó Isten a maga Háza iránt 

buzgó kegyes Jóltevőket. Imo. Ezen Helységnek Földes Urai közül: Tekintetes Nemzetes 

Bernátfalvi Bernáth József Urat, Tekintetes Nemzetes Bartzay Katalin Asszonyt. Néhai Nagy 

emlékezetű Tekintetes Kátsándi László kegyes Özvegyét… Kabi Károly kőmíves Maisternek 

Bede Pál Asztalos Maisternek és Kalmár János Molnárnak Szorgalmatosságok által die 13-a 

Decembris…‖ 

 

Kossuth zarándoklat 

 

     A zarándokcsoportban részt vett Sulc János községi bíró is Monokról, aki a nagy hazafi 

szülőhelyéről érkezett az Újvilágba. Őt Zemplén megye alispánja bernátfalvi Bernáth Aladár, 

a szerencsi főszolgabírón Gosztonyi Jenőn keresztül kérte fel a részvételre. Feladata volt, 

hogy a nagy magyar hazafi szülőhelyét méltóképpen képviselje az ünnepségeken. Érdekes 

közbevetésként megjegyzem, hogy a szülőhely kérdésében sokáig versengés folyt 

Sátoraljaújhely, Tállya, Olaszliszka és Monok települések között. A vitát maga Kossuth Lajos 

döntötte el, amikor a híres turini levelében megírta: 
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"Monokon születtem, ott a szerencsi hegy tövében, ahol a rege szerint Árpád a honalapítás 

első áldomását megülötte."- ezt így szó szerint Néhai Sulc János fia a nyolcvanas éveit taposó, 

de szellemileg még friss ember egy szuszra idézi föl, hiba nélkül. 

 

 

Cikkek és karcolatok (Pesti hírlap 1882) 

 

Bernáth Zsigmond 

 

     Közéletünk egyik régi alakja tűnt a sírba, kit már gyermekkorunkban is ősz Bernáth 

Zsigmondnak neveztek, kit a már közel egy évtized óta sírban porladó Deák Ferenc is „te 

öreg‖-nek szólított. Nemcsak Ung vármegye legnemesebb fia lett vele a síré, de az egész 

ország egyik legtiszteletreméltóbb alakja, kit még a múlt század ajándékozott a nemzetnek. 

Született 1790-ben, jómódú birtokos családból, melyből már sok előd tűnt ki, kivált a 

reformáció harcaiban, mert a Bernáth-nemzetség úgy volt ismeretes Ungban, Beregben, mint 

a protestantizmus előharcosa. Bernáth Zsigmond apja, szintén Zsigmond, mint igen művelt 

férfiú s Ung megye alispánja gondos nevelést adott fiának, úgyhogy az már 1811-ben, 

huszonegy éves korában szerepet kezdett játszani. Ez évben ugyanis a távollevők követei közt 

találjuk a rendi táblán a reményteljes fiatalembert, aki azután gyorsan csinálta megérdemlett 

karrierjét. E rövid szereplés után, az akkori idők szokása szerint, mint jurátus Vay József 

septemvir (hétszemélyes tábla bírája) mellett működött. Jogi tanfolyamot, Pesten és Bécsben 

nagy sikerrel végezte, s már a következő évben, 1812-ben letette az ügyvédi vizsgát. 

Mint fiatal ügyvéd hazament gazdálkodni, de nem sokáig hagyták a mezei élet örömei mellett 

a megyei rendek s törvényszéki bírónak választották Bereg megyében. Bernáth Zsigmond 

tulajdonképpen két megye gyermeke volt, s tett dús élete jóformán egyenlő arányban oszlik 

meg a két municipium (törvényhatóság) szolgálatában, mely úgyszólván vetélkedve karról 

karra vette át e kitűnő férfiút, ki mindig elmélkedett azon, hogy ő ilyen kétkulacsos 

lutheránus, mert még megyéje is kettő van. A Bereg megyei törvényszéki bírót 1816-ban a 

tisztújítás alkalmával Ung megye választotta meg főszolgabírónak. Erre Bereg megye fogta 

magát, s a következő restoráción alispánná akarta választani, de Ung megye azért sem hagyta 

magát s a diétára küldötte a 35 éves főbírót. Ugyanez a megye választotta meg az 1830-iki 

országgyűlésre is, s itt kezdődik tulajdonképpen Bernáth Zsigmond jelentékenyebb 

szereplése.  

 

     Nem tartozott ugyan soha az úgynevezett vezéregyéniségekhez, de a zöm egyike úgy 

említi. Hosszú időkön adta mint a „nagy munkaerőt‖, s ez biztosított neki szerepet a diétákon, 

s olyan tagja volt azoknak körülbelül, mint Horváth Lajos most. Számos emlékezetes 

törvénycikk folyt az ő tollából, a híres hosszú 33-iki országgyűlésen Kölcsey Ferenccel együtt 

a kerületi tábla jegyzői tisztét viselte s ő bízatott meg az úrbéri törvénycikkek szövegezésével. 

Tagja volt azután folyton minden országgyűlésnek. Látta Deák feltűnését, Wesselényi harcait, 

Kossuth alakja előtte nőtt meg óriásinak. Részt vett a mozgalmakban, s nevét örök időkig 

emlékezetessé tette azzal, hogy ő indítványozta legelőször a tagosítást, ami bizonyosan többet 

ért a nemzet vagyoni emelkedésére nézve, mint sok körmönfont államférfi úgynevezett 

„nagyszabású művelete‖. A forradalom már ősz hajakkal találta Bernáthot, de ő azért nem 

kapkodott, mint Bernát a mennykőhöz ide-oda, mint a hasonló életkorúak közül a legtöbben, 

hogy ne kelljen színt vallania. Határozottan odaállt a nemzeti függetlenség eszméje mellé s 

főispánságot vállalt Ung megyében. A szabadságharc rossz vége mélyen elkeseríti őt is, s 

ahonnan fényes pályáját kezdi, visszament újra az eke szarvához a már akkor hatvan éves 

öregember, ki nem is álmodta, hogy még egy új pályát kell befutnia. De az ifjú vér még forrt 

benne, s amint az első alkalom nyílt a harcra, amint a pátens ellen küzdeni kellett, ő volt az 
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első, aki a sorompóba lépett hitsorsosainak jogai mellett. Amint pedig újra derengni kezdett, a 

tizenkét gyászfátyollal betakart esztendő után, az 1861-iki országgyűlésen újra ott ül a 

legjobbak között, s ott látjuk a 1865-iki országgyűlésen is, mégpedig korelnöknek. 

 

     Itt történt meg vele az, hogy kérvény adatván be választása ellen, könnyes szemekkel 

lépett le az emelvényről, mely immár nem illeti meg. A képviselők nem akarták engedni, 

hogy székéről távozzék. 

– Mi azért elnökünknek akarjuk! – kiáltják lelkesülten.  

Ünnepies, megható volt e jelenet. 

– Soha! – szólt az ősz elnök nagy megindulással. – Én, ki több mint ötven év óta a jogbitorlás 

ellen küzdök, nem fogok egy engem meg nem illető helyet bitorolni. 

S a nyolcvan éves aggastyán csakugyan leszállott helyéről. 

 

     Ez országgyűléssel fejezte be hosszú, érdemes politikai pályáját. Visszavonult Ung megyei 

birtokára, hogy szeretett rokonai körében boldogan töltse hátralevő napjait, megérve egy 

egész nagy generáció elenyésztét s az eszmék felvirulását, melyeknek előidézésében ő is 

fáradozott. Két év előtt tartotta születésnapja kilencvenedik évfordulóját, mely alkalomból a 

király is gratulált neki. Mikor a gratulációt megolvasta, öreg szeme fiatal fényben csillogott 

fel, azután kissé elkomorodva tette hozzá: 

– Milyen kár, hogy nem Budárul vagy Visegrádrul van datálva! 

 

Cikkek és karcolatok (Budapesti napilap 1878) 

 

Bernáth Dezső 

 

     Előbb volt miniszteri hivatalnok, mint képviselő. Mikor fogalmazónak nevezte ki a 

kormány, az öreg Zsigmondnak akart hízelegni. Mikor pedig Bernáth Zsigmond megengedte, 

hogy az ő hajdani mandátumát fogadja el, nyilván a kormánynak kívánt udvariaskodni. 

Nem ment a dolog. Dezső már akkor elolthatatlanul keblében hordta az opponálás szomját. 

És ennek az a nyitja: mert előbb volt miniszteri hivatalnok, mint képviselő. Még kissé 

habozott. Szégyellte cserbenhagyni az ungiakat, kik Tisza-pártinak választották. De midőn az 

ungvári korcsolya-egylet bálján nem az ő felesége lett a lady patronesse, hanem Mocsáry 

Gézáné, a kocka el volt dobva, átment a független szabadelvű párthoz. Azóta ott van, de nem 

minden lelkiismeret furdalás nélkül. Kálvinistának és disszidensnek lenni egyszerre nem kis 

feladat. Mert a kálvinista ember csak az Akadémiában üdvözül s a disszidens csak álmaiban. 

Bernáth Dezső álmodik, tehát s miért ne lehetne álmainak folytatása az ébrenlét is? Mióta gróf 

Szapáry Gyula miniszter volt, azóta semmi sem lehetetlen többé. Sőt hogy a Madarász 

szavaival éljek, múlt februárban néminemű kilátási bizonyosságok csiklandozták a független 

szabadelvűek markát a miniszteri tárca iránt való hajlandóságuk bebizonyosodása 

tekintetében. Sőt Madarász közvélekedése szerint Bernáth Dezsőnek már a körme is virágzott. 

Biztos volt tehát, hogy kapni fog valamit. S mi lehetne az egyéb, mint a piros szék? Igaz, 

hogy még Tiszáék ülnek rajtok, de a kiegyezési javaslatok miért ne fordíthatnák a fejükre? S 

könnyen, ha nem jött volna közbe a fátum s dr. Kakujay. És ugyanezen időben még a Lukács 

körme is kinyílt, sőt tán a Bánhidyé is, de már ő mégis restellte bevallani. Mindenki remélt. 

Bernáth Dezső Tarnócra utazott, közvetlen a szavazás előtt, s otthon megölelvén az ősz 

Zsigmondot, így szólt: 

– Valami nagyon nagy képtelenséget fogsz hallani nemsokára. 

– Mit? Konstantinápoly bevételét? 

– Nem. Még nagyobbat. 

– A muszka cár detronizálását? 
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– Még nagyobbat! 

 

     Barátainak estélyt adott. Azok, mint már szokásban van, számtalan kérvény átnyújtásával 

bízták meg a minisztériumhoz, lelkére kötvén, ne sajnáljon egy-egy jó szót is elejteni 

mellettük. – Hát, ha legközelebb megbukik ez a minisztérium? – Várjunk tán kissé? – 

Helyesen! De azért vidd magaddal  mondják , addig is jó helyen lesznek nálad. Dezső 

ravaszul mosolygott: – Sőt talán éppen azon túl. És persze nem jutott eszébe, sem a fátum, 

sem Kakujay. Bernáth visszajött s lőn, hogy ez időben nagyon fölment a független 

szabadelvűek ázsiója. A disszidensek gomba módra támadtak, s hihetetlen, de igaz, a 

Közvélemény olvasott lap lett. E rendkívüli körülmény még báró Baldácsival is elhitette, 

hogy van valami a levegőben s el nem fogadta Bulgária kormányzóságát, melyet Gurkoék 

felajánlottak neki. A szavazás reggelén általános érdekfeszültség uralkodik. Tisza sápadt 

arccal kelt, Zsedényi tiszta inget vett, Bernáth Dezső dobogó szívvel gondolt arra, amit e nagy 

nap hoz s húsz disszidenssé válandó renegáttal elment villásreggelizni a Hungáriába. A volt 

mamelukok meg akarták mutatni a váló úton, milyen figyelmes független szabadelvűek 

fognak tudni lenni, s mindenikből e kiáltás kapaszkodott kifelé a pincérhez: A mai 

―Közvélemény‖-t! És itt következik azután a fátum és dr. Kakujay Gyula. A Közvéleményben 

vezércikk volt a kiegyezési javaslatok ellen: írta dr. Kakujay Gyula. Ki az a Kakujay? Kérdik 

egymástól. Új akvizíció (szerzemény) felelte Bernáth. Új seprő, jól fog seperni. És azután el 

kezdte hangosan felolvasni. Velőt hasogató konstrukciók, irgalmatlan frázisok szakadatlan 

láncolata A terem homályosodni kezdett, a hallgatók pillái leereszkedtek az egyre kisebbedő 

törvényhozói szemekre, mígnem a cikk közepe táján végképpen lecsukódtak s édes szenderbe 

merült húsz forradalmi vérű honatya. Bernáth megdöbbent. A falióra a képviselőházba való 

menetel idejét ütötte. Elcsapta a Közvélemény-t, és keltegetni kezdte társait. Meg sem 

moccantak. Összekiáltotta a cselédséget, de nem sikerült felrázni az irtóztató álmából a húsz 

ellenzéki szavazatot azoknak sem. Kétségbeesve rohant el a Házba egyedül. Ott már 

szavaztak: tompán, megsemmisülve hörgé: Nem! De ez a nem mit sem ért, még néhány 

kellett volna hozzá. S akkor mindenki megkapta volna, amit óhajtott. 

Bernáth Dezső a miniszteri vagy államtitkári széket. Lukács Béla az államtitkári vagy a 

miniszteri széket. Bánhidy vagy az egyiket, vagy a másikat. Így azonban mindnyájan csupán: 

dr. Kakujait kapták meg. Akiért viszont Baldácsi kárpótlásul egy szopós gyereket kapott. 

 

Cikkek és karcolatok (Parlamenti karcolatok 1888 részlet) 

 

     Amit még el kellett röviden mondani, elmondta hosszasan Ugron Ákos. Majd beleszólt 

vádoló hangon a nap tányérjához hasonlatos arcú Bernáth Dezső, bölény hangjával odavágta a 

törvénysértést a miniszternek. A hatalmas nyakú Uray, hadviselő Perczel is kihúzta lándzsáját 

az eleven főispán ellen, szavának édes árnyalatú zenéjét hallatta a nemes palóc. Ivády Béla, 

sőt, hogy az öt lyukon kieresztett vihar még tombolóbb legyen, maga Ugron Gábor is 

kibontotta szilajon csapkodó szóostorát. 

 

Kossuth Lajos és a Bernáthok 

 

     A Bernát család két alkalommal szerepel Kossuth ügyvédi iratai között. 1829-ben Bernáth 

Károly 3000 pengő forintért zálogba adta magyarjesztrebi részbirtokát. Az ügylet Kossuth 

előtt történt, a vevő 2000 Ft-ot fizetett ki, a többit tízévi részletre vállalta. 1832-ben Galló 

Ádám a Zemplén megyei alispáni szék előtt tett panaszt hatalmaskodás miatt Bernáth Imre 

ellen. Az alperes Galló kukoricásában kutyáival kárt tett. 
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Az Andrássyak, írta gróf Vay Sándor, részlet 

 

     Mint tündöklő csillagok közt fényét messze világokra lövellő meteor, úgy tűnik fel az 

Andrássy családban Károlynak a második fia, Andrássy Gyula, a későbbi miniszterelnök, 

közös külügyminiszter. A Zemplén megyei nemes fiúkkal szívesen pajtáskodott. Bernáthéknál 

Kazsuban, a Kandó családnál, Kazinczyaknál Migléczen gyakran megfordult s kedvenc 

pajtása volt egyik Kazinczy-unoka, a vele egykorú gróf Vay László. Ezzel, Soós Bizsuval és 

Bernáth Berczivel egyizben Kazsuban az egész falut holtra rémítették. Holmi állati bőrökbe 

öltözve, arcukat kisubiczkolva, felfeküdtek a Bernáth-kúria tetejére s elhíreszteltették, hogy 

vadak, szerecsenek, akik ha leszállnak, az egész falut meg fogják enni. Mindenki elfutott, 

végre is a szolgabíró világosította fel a lakosságot az úrfiak tréfájáról. 

 

Kazinczy Ferenc: Az én életem. 

 

     Csóka János ér-semléyni prédikátor, Újhelyben lakodalmát ülte Kassai Erzsébettel. Fráter 

Pál, Pálné és a leányok, Teréz, most Botka Lajosné, felkísérték, s velünk 8-an Regmecre 

jöttek ki hálni. Itt Bernáth Menyhért penzionált kapitánynak kis leánykájával, a most 1812-

ben) már Barczynéval egy menüettet táncolék. 

 

Csurgó Bernadett és Kiss László: Egyházi szerepek – politikai pozíciók (2007) 

 

Az 1922 és 1944 közti konventi tagok között többen is voltak, akiknél az apa 1922-t 

megelőzően ebben az egyházi testületben tevékenykedett. Így Bernáth Aladár Zemplén 

megyei alispán apja, Bernáth Elemér királyi ítélőtáblai elnök, Puky Endre apja, Puky Gyula 

főispán, továbbá Horthy István, és Horthy Miklós kormányzó apja, id. Horthy István. 

150 éve halt meg a szabadságharc egyik jelentős alakja, Bernáth József 

             

     ―Bőven maradt emlékezete annak, hogy a szabadságharc leverése után Érmihályfalva 

határában levő láperdőben rejtőzködő szabadságharcosokat miként táplálta a község népe. A 

község annyira átitatódott a 48-as szabadságszellemmel, hogy sokan ma is Kossuth pártinak 

tartják magukat‖. Írja Dr. Andrássy Ernő polihisztor 1957-ben. Ennek a ―48-as 

szabadságszellem‖ harcosának, az 1860. március 14-én elhunyt bernáthfalvi Bernáth 

Józsefnek állítunk emléket ezzel az írással, akiről Pálffy János ezt írja: ‖ Bernáth József 

tevékenysége összességében figyelemre méltó, így egyike volt azoknak, akik bizonyították, 

hogy a nagy kihívások idején kell a legjobban összpontosítani a közös cél elérése érdekében. 

 

     A bernáthfalvi Bernáth család Abaúj-torna vármegyei család, s Bernáthfalva község róluk 

kapta nevét s a család előnevét pedig a községről. A család Bihar megyei ágának megalapítója 

Bernáth László és Bónis Zsófia 1768-ban született fia, Gedeon. Ő költözött Érmihályfalvára, 

ahol a családnak birtoka volt. Felesége Boronkay Anna-Mária, 1790. május 12-én esküdtek és 

együtt építették Érmihályfalván azt a szép manzárd tetős úri lakot (kastélyt), mely ma a 

kórház. Bernáthék ültették a kastély parkját is, mely egyike volt Bihar megyében a 

legszebbeknek. A Martinovics társaságnak Bernáth Gedeon is tagja volt, a társaság gyakran 

tartotta összejöveteleit az ő udvarházában, az ő inasa volt a Martinovicsék árulója, aki 

azonban gazdáját megkímélte, ezért nem szerepelt a híres Martinovics féle perben. A Kátét és 

egyéb iratokat egy nagy kerek asztal lyukas lábába helyezték, miközben egy titkos ajtón át 

egy alagúton keresztül elmenekültek. Az alagút állítólag Hosszúpályiig, a család másik 

birtokáig vezetett, ami nem valószínű, de a titkos ajtó, s esetleg egy rövid alagút elképzelhető. 
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     Bernáth Gedeon gyermekei (Lajos, Teréz, József, Gedeon és Vince) közül l801-ben 

született Bernáth József (1801 – 1860) kinek élete összefonódott Bihar vármegye politikai 

életével és a szabadságharccal. A családban levő liberális szellemet a debreceni és a 

sárospataki iskolák mélyítették el. Pesten szerzett ügyvédi oklevelet. Megyéjében előbb 

tiszteletbeli, majd tényleges szolgabíró. 1837-41 között az érmelléki járás főszolgabírója. 

1839-ben Bihar-megye követe a pozsonyi országgyűlésen. 1842-45 között alispán, 1848-49-

ben az érmelléki járás országgyűlési képviselője és népfelkelési kormánybiztosa. ―Izzó 

hazaszeretettel, a haladás vágyával és munkálásával, szívvel-lélekkel, bátran és nyíltan harcol 

a jobbágyi jogok kiterjesztése érdekében‖, írják róla 1912-ben. Ellenzéki, liberális politikával 

Beöthy mellett a megye bátor politikusa volt. Batthyány Lajos, az első felelős miniszterelnök 

személyes levélben kéri, hogy a ―személyes érdekek és élesedő viszályok háttérbe tételével ― 

legyen a kibontakozás előmozdítója. (Pozsony, 1847. december 31.)  

A konzervatív és liberális párt 1848. március 15. után, a felfüggeszti harcát. A vármegye 

minden fia egy akarattal küzd a szabadságért, s elfeledve minden régi sérelmet – A HAZA 

MINDEN ELŐTT. 1848. március 22-től Bernáth József Bihar megye állandó közcsendi 

bizottmányának lesz tagja, majd az országgyűlésben a székelyhídi választókerület 

közfelkiáltással választja meg a bihari ellenzék előharcosát, népképviselőnek. (1848. június 

26-án) ‖Az Országos Honvédelmi Bizottmány felhívására, a honvédsereg toborzása mellett, 

az erdélyi helyzet romlása miatt, népfelkelés indítását is tervezgették. Ezért nevezték ki 

Bernáth Józsefet, az Érmellék országgyűlési képviselőjét, Bihar vármegye 

kormánybiztosának.‖ írja róla Nánási Zoltán, helytörténész. 1848. május 27-én Bernáthot 

Nagyvárad ―első polgárává‖ választják: ‖ a szabaddá lett város első szabad polgárát 

testvérének nevezi… az összes polgárság pedig éljenzések és örömkiáltások között igen 

tisztelt Bernáth József úr részére a polgári oklevelet kiadni rendelte‖.  Tehát Bernáth József 

lett Nagyvárad első díszpolgára. Tagja az országgyűlés Bécsbe küldött 100 tagú 

küldöttségének. 1848. augusztus 16-án kezdődött meg a Magyar képviselőházban a 

katonaállítási törvény általános és részletes vitája. Ezen Bernáth József a honvédek testi 

fenyítése ellen érvelt: ― a fenyítékek közé a botbüntetést is belefoglaljam, s hogy azt akár 

elrettentésre, akár javításra szolgáló eszköznek tartsam, - azt meggyőződésem szerint tenni 

nem tudom.‖  Bihar megye önvédelmi harcának szervezésében tevékenyen vesz részt. Az 

1848. november 7-én elrendelt népfelkelés kinevezett kormánybiztosa. Éjt-napot egybetéve 

agitál, szónokol, utazik, rendelkezik, szervezi a népfelkelést, mindaddig, míg a vármegye a 

népfelkelést be nem szüntette. Ebben az időben történt, hogy testvéröccse Gedeon osztrák 

fogságba esik, Kossuth személyesen írt rendeletében hatalmazza fel az aradi tábor 

parancsnokságának segítségül vételére. 

 

     Idézet a 753/e Nyílt rendeletből:‖ Miután Bernáth Gedeon bihari nemzetőri őrnagy, a 

becskereki táborból, új csapatok alakítása végett Biharba szándékozván utazni, Arad város 

környékén az ellenségtől elfogatott… a várban le van tartóztatva. Bernáth József képviselő úr 

felhatalmaztatik az országos honvédelmi bizottmány által, hogy nevezett Bernáth Gedeon 

őrnagy szabaddá tétele végett minden oly módokat és eszközöket alkalmazhasson, melyek a 

haza érdekével nem ellenkezők… Kelt Debrecenben január 20-án 1849… a honvédelmi 

bizottmány elnöke Kossuth Lajos s.k.‖ 

 

     A rendelet alapján sikerült 8 hónapi fogság után Bernáth Gedeont Arad várából, 3 magas 

rangú osztrák tiszttel kicserélni. A szabadságharc leveretése után előbb Pesten, majd 

Josefstadtban fogoly. Kötél általi halálra és jószágvesztésre ítélték. Halálra ítélték 

ugyanekkor, a valamikor vele szembe megválasztott Hodossy Mikóst is, aki kissé dadogott és 

a jobbágyfelszabadítást ellenző beszédét annak idején így kezdte: ‖ na-na, nagy na-napra 

virradtunk…‖. Bernáth József az ítélethirdetéskor, nem vesztette el humorát, és sorstársához 
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így szólt jókedvűen: ‖ Na Miklós, most már elmondhatod, hogy na- nagy napra virradtunk.‖ A 

halálbüntetést életfogytiglani fogházra változtatták, amibe azonban felesége, mindszenti 

Kurányi Amália és fia Kálmán, nem tudtak belenyugodni, s addig nem pihentek, míg 1852 

végén kegyelmet nem nyertek részére. Két és fél évig volt elzárva. Ezekből az időkből fenn 

maradt két levél lentebb olvasható. Fogságból való szabadulása után, egészsége megromlik, 

vagyonát elkobozták, anyagi gondokkal küzd.  A telekkönyvi adatok szerint 350 hold birtoka 

volt Érmihályfalván. A Bujanovics család zálog-visszaváltási perrel az érmihályfalvi birtok 

tekintélyes részét s ―abban a gyönyörű belsőséget és lakházat ― elnyerte, a család csődbe jutott 

1859-ben. Fel-felcsillan a remény, hogy lefoglalt vagyonát visszakapja, abban bízik, hogy 

perét megnyeri. A vizsgálóbizottság felleltározza megmaradt vagyonának roncsait. A sok 

gond, aggodalom egészségét aláássa, szélütés éri. Az alkotmányosság rövid helyreállítását és 

az 1861 évi országgyűlést, ahol képviselői szék várta, már nem érte meg. 

1860. március 14-én újabb szélütés éri, s meghal. Az egykori feljegyzés szerint, ―csak annyi 

időt enged a betegsége, hogy a hazára áldást mondjon, övéitől elbúcsúzzon, s azzal kilehelte 

honszerető lelkét.‖ Az érmihályfalvi református templom alatti kriptába temették, ahol a 

család többi tagja is nyugszik. Méltánytalanul elfelejtett politikusunknak és közéleti 

személyiségnek, Bernáth Józsefnek állít emléket ez az írás, aki életét, egészségét a hazáért 

áldozta és valódi érmihályfalviként előbbre vitte szülőföldje hírét. Nyugodjék békében és 

emléke örökké éljen szívünkben. 

 

2010. március Kovács Rozália 

 

Mindszenti Kurányi Amália levelei férje Bernáth József fogsága idején  

 

     A szabadságharc óta sok-sok év telt el, településünkről is sokan vettek részt benne. Az 

1950-es években még volt egy névsor a református egyház levéltárában azokról a 

érmihályfalviakról, akik részt vettek a forradalomban. Az 1956-os események és Sass Kálmán 

lelkipásztor elhurcolása után mindent elvittek, elégettek. Néhány nevet tudunk Hegyesi 

Márton: Bihar vármegye 1848 - 49-ben című könyvéből, és néhány adatot azokról, akik „a 

honvédek részére‖ adakoztak. Idézem: „az érmihályfalviak 124 inget, 124 lábravalót, 20 

lepedőt, 83 törölközőt,10 váltóforintot és 10 rőf vásznat adományoztak. A lakosság 2 általa 

kiállított huszárújonc felszerelésére 180 pengőforintot adott, az érmihályfalvi birtokosok 10 

pengőforintot. Gencsy Pál alezredes pedig 1 kétcsövű vadászfegyvert. Külön említi 

érmihályfalvi és gencsi Gencsy Pál alezredes feleségét Kazinczy Amáliát, Kazinczy Ferenc 

unokahúgát, aki 6 lepedőt, 12 pár új fehér ruhát, 137 darab jó galandot 114 új pólyát, 18 font 

finom és 23 font közönséges tépést, 4 párnát, és 110 sebkötőruhát adományozott több ízben. 

Említik még Bátori Benjáminnét, aki 1 csomó galandot, és Szilágyi Juliannát, aki 14 sebkötő 

ruhát és 5 font tépést adott. A 48-as időkből maradt fenn néhány adat a már említett 

érmihályfalvi és gencsi Gencsy családról, és a bernáthfalvi Bernáth családról. A család férfi 

tagjai a szabadságharcban vettek részt, a nők otthonról bátorították, segítették őket, és a 

szabadságharcot követő megtorlásokban, bebörtönözésekben is helyt állottak, kiállottak az 

üldözöttek mellett. Bernáthfalvi Bernáth Gedeon (1768-1828) és neje Boronkay Mária 1790-

ben kerültek Érmihályfalvára, ahol a családnak birtokai voltak. Gyermekeik közül József 

(1801-1860) és Gedeon (1804-1878), unokáik közül pedig Kálmán és Gyula vettek részt a 

szabadságharcban. 

 

     Bernáth József Érmihályfalván született, 150 éve halt meg, élete összefonódott Bihar 

vármegye politikai életével és a szabadságharccal. 1848-49-ben az érmelléki járás 

országgyűlési képviselője és népfelkelési kormánybiztosa, ő volt Nagyvárad első díszpolgára. 

Bernáth József a szabadságharc idején is mindvégig híven, a legnagyobb buzgalommal és 



~ 63 ~ 
 

elszántsággal teljesítette kötelességét, de annak leverése után elfogták. Eleinte Pesten volt 

elzárva, majd onnan Josefstadtba vitték, itt kötél általi halálra és jószágvesztésre ítéltetett. 

Halálbüntetését életfogytiglani fogházra változtatták. Felesége mindszenti Kurányi Amália és 

Kálmán fia nem tudtak belenyugodni, s addig nem pihentek, míg 1852 végén kegyelmet nem 

nyertek részére. Két és fél évig volt elzárva. Fiuk Kálmán (1831-1886) szintén városunkban 

született, még debreceni diák a szabadságharc megkezdésekor. Önkéntes közvitézként kezdi 

katonai pályáját, 1849 májusában már főhadnagy a 64. zászlóaljban. 1852-ben, amikor a 

levelek íródtak, vagyis apja börtönévei alatt Debrecenben él. Bernáth Kálmán, Bernáth József 

első feleségétől szilágysomlyói Halmágyi Karolintól született, aki korán meghalt. Bernáth 

József 1844-ben újranősült mindszenti Kurányi Amáliával, gyermekei Jenő és Sarolta. 

Kurányi Amália Bihar vármegyében született birtokos nemes családból. Apja Kurányi György 

1833-1849 között egyházi felügyelő. A családnak birtoka volt Mindszent és Pósa falvakban és 

pusztán. 1852-ből fenn maradt Kurányi Amáliának két levele, mely egyben korrajz is, ezt 

szeretném felolvasni:  

 

              „Édes fiam Kálmán! 

 

     A sors nem elégelte meg csapásait, mellyel jelen szerencsétlen időszakban elhalmozott, 

hanem ismét mélyebben sújtott azáltal, hogy apád kétrendű folyamodásom ellenére, melyet 

Bécsbe küldöttem a végett, hogy a komáromi várba vivődjön, mivel az közelebb lévén 

gyakrabban meglátogathatom, a helyett Josefstadtba vivődött 10 fogolytársaival. Képzelheted 

mennyire leverő volt ez rám nézve, azonban amidőn az ember legjobban el van csüggedve, 

akkor jő a nem vélt reménysugár, mely ismét megnyugtatja kétkedő keblünket, s így történt 

mielőtt édesapád elvivődött Tihanyi őexellenciája meglátogatta őt és ajánlotta, hogy 

közbenjárásával kiszabadításán fog munkálkodni, mint hogy különben is rokon édesapádhoz. 

Ez által gondolhatod mennyire megvigasztalódtunk. Én édesapádat elvitele előtt több ízben 

meglátogattam, utoljára névnapja előtt Jenő kis öcséddel együtt, ő igen megnyugodva ment el, 

mindennel ellátva, amire csak szüksége és kívánsága volt. Midőn leveledet által adtam, mint 

szinte a többiket is, tehát midőn az utolsót oda adtam, azt izeni, hogy légy nyugodt, ha az 

Isten tavaszig meg nem szabadítja, akkor Gida bátyád veled együtt feljön Pestre, s innét 

együtt megyünk apádat meglátogatni, s egyszersmind a császár Őfelségéhez kegyelemért 

esedezni. Én ugyan addig is megpróbálom a szerencsét, ha amint beszélik, a császár a jövő 

hónapban ide lejön, már régen akartam én Bécsbe menni, de fájdalom mindig beteges 

voltam.... 

             

          Szerető anyád Amália 

                                                    Pest március 27-én 1852.‖ 

 

                  

               „Kedves fiam Kálmán! 

 

     Szándékod, hogy Ő Felsége elébe akarsz járulni, kegyelemért esedezvén szegény édesapád 

számára, igen helyes, azonban nehezen fog Ő Felsége Debrecenben audienciát adni, mind a 

mellett ugyan meg lehet próbálni. Én már ugyan mindent elkövettem Bécsben nemcsak Ő 

Felsége, hanem Sofia főherceg asszony előtt is esedezvén kegyelemért: szóval is, írásban is, 

azon kívül minden minisztereknél, gróf Grünnénél, herceg Lichtensteinnél, számtalan 

generálisoknál, sőt még cs.kir tanácsosoknál is. Itten pedig szintén voltam Albrecht 

főhercegnél írásban is által adván esedezéseimet, itten szintén generálisoknál és az auditornál 

is. Mi sikere lesz a mindenható Isten tudja, reménységem ugyan van, de hiszen már oly 
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sokszor csalt, hogy nem is tud már az ember valami jót hinni. Itt ugyan azt beszélik, hogy Ő 

Felsége igen sokaknak meg fog kegyelmezni, de még az bizonytalan. 

Ami folyamodásodat illeti, azt egy ügyvéddel kell feltétetni németül, melyben egyszerűen elő 

kell adni esedezésedet édesapád szabadsága és vagyonának visszaadásáért, leírván benne 

szegény állapotunkat, magad pedig beszélhetsz magyarul, de a lehető legrövidebben. Egyéb 

utasítást majd ád az ügyvéd, csak arra vigyázz, mikor kijössz, valahogy hátat ne fordíts, s 

háromszor hajtsd meg magadat. Egyébiránt édesapád egészséges, csókol, Bécsből 

Csehországnak vevén utamat Josefstadtban őtet meglátogattam. 

Mi is hála Istennek meglehetős egészségesek vagyunk a sok betegeskedés után és csókolunk 

mind a hárman. 

                 

          Szerető anyád Amália 

                                                    Pest június 11, 1852.‖ 

 

2010. szeptember Kovács Rozália 

 

Húsz év után ismét áll a kereszt a Bernát-hegyen (2010. szeptember 13. 16:51 Sz. R.) 

 

     Húsz esztendővel ezelőtt egy traktor döntötte ki az alatkai Bernát-hegyi keresztet, mely 

1841 óta mutatta az utat az arra járóknak. Most Szabados Jánosné kezdeményezésére, dr. 

Árvai György és Honti Zoltán összefogásával ismét kereszt áll az egykor forgalmas út mellett. 

A szakrális emlék felszentelése előtt rengeteg hívő érkezett az alatkai imaházba, hogy 

meghallgassák Nagy István plébános gondolatait. Ezt követően került sor a Bernát-hegyen 

álló vallási jelkép megszentelésére, melyet a hevesi Keresztelő Szent János-kórus éneke tett 

még ünnepibbé. Gömöri Ilona néprajzos-főmuzeológus emlékeztetett arra, hogy e helyen 

egykor sűrű erdőség állt, később innen indult útjára a híres hevesi dinnye termesztése. E 

területet a Bernátfalvi Bernát család birtokolta, innen a helynév is. E kereszt, ahogy a 

térségben mindenütt, szakrális feladatain túl irányjelzőként is szolgált. Ezután Nagy István 

szentelte meg a keresztet, emlékeztetve arra, hogy a kereszt fája az üdvösség jele, s akié a 

kereszt, az nagy kincs birtokába jut. Az 1841-es talapzatra helyezett vallási jelkép 

felszentelése után az eseményre érkezetteket a helyi hívők jóvoltából közös étkezésre 

invitálták. 

 

Címek az Osztrák-Magyar Monarchiában.  

 

császári és apostoli királyi Felség – az osztrák-magyar uralkodót illeti meg. 

 

császári és királyi Fenség – az uralkodóház főhercegeit és főhercegnőit. 

 

királyi Fenség vagy Fenség – a hercegi rangot és címet viselő fejedelmeket, és a szuverén   

házakból származó hercegeket és hercegnőket.  

 

Főméltóságú herceg – Magyarország hercegprímását és a hercegi rangot viselő mágnásokat. 

A magyar mágnási rendhez tartozó mediatizált hercegi családok: Crouy vagy Crouy de 

Hongrie, és az Esterházy hercegek. 

 

Főméltóságú – a mediatizált grófi családokat. E családok közül a következők bírják a magyar 

indigena jogot: aulendorfi Koenigsegg, Schönborn-Buchhein, Wurmbrand grófok. 

 



~ 65 ~ 
 

Nagyméltóságú vagy Kegyelmességed – (Exelenciás) a valóságos belső titkos tanácsosokat, 

az aranygyapjas rend vitézeit, a cs. és kir. udvar főbb méltóságainak viselőit,  a m.kir. 

koronaőröket, a királyi tárnokmestert, az udvari és palotahölgyeket, a cs. és kir. tábornokokat, 

az altábornagytól kezdve. 

 

Méltóságos – a cs. és kir. kamarásokat, a magyar főrendeket, grófokat, bárókat, és a nemes 

hölgyalapítványi kisasszonyokat. 

 

Nagyságos – a cs. és kir. asztalnokokat, a külföldi grófokat, bárókat, akik nem magyar 

indigenák, azokat a lovagi családokat, amelyek magyar nemességgel is bírnak, a Máltai- és 

Német Lovagrend fölavatott és tiszteletbeli lovagjait, valamint az utóbb nevezett rend Mária-

keresztjének vitézeit, a királyi tanácsosokat, és az osztrák-magyar érdemjelek tulajdonosaik. 

 

Tekintetes – minden nemes embert születésétől fogva, ha magasabb cím viselésére nincs 

jogosítva. 
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Bernáth Antal (1915-1965) versei 

 

 

 

Szép vagy Magyarország 

 

Szép vagy Magyarhon, gyönyörű, 

egy tündöklő remekmű. 

Remekmű vagy Magyarország, 

egy tündöklő szép ország. 

 

Csonka magyar, szép kis ország, 

Gyönyörű, mint a nagyvilág, 

Gyönyörű egy virág ország, 

Szép vagy, szép vagy Magyarország. 

 

 
Keresem a lelkem 

 

Nem sokat ér az életem,  

Nincsen boldogságom.  

Elhervad a fehér rózsa,  

Elrepül az álom. 

 

Elmúlt minden, ami szép volt,  

Keresem a lelkem.  

Elfogadok minden félét,  

Csak add vissza nékem. 

 

Ne gondold, hogy összetörtél,  

Hogy gyötör a bánat,  

Találok én szebbet, jobbat,  

Százat is tenálad. 

 

Az igaz, hogy iszogatok,  

Szeretnek a lányok.  

Azért majd a koporsómra,  

Dobj egy szál virágot. 

 

 

Magyar gyermek imája 

 

Tied vagyok édes hazám, míg élek,  

Senkivel e világon nem cserélek…  

Szétszaggattak, kifosztottak, nem bánom,  

Te vagy azért a legszebb a világon. 

 

Kicsiny vagyok, de megnövök majd egyszer,  

Akkor aztán cseh, szerb, oláh, jaj nektek!  

Bámulatba ejtjük majd a világot,  

Megtisztítjuk tőletek az országot. 
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Isten veled kis leányka 

 

Isten veled kis leányka – búcsúzok. 

Fájó könny nélkül búcsúzni nem tudok. 

Fájt mikor Téged is sírni láttalak, 

Ilyenkor fájó szívembe zártalak. 

 

Fülembe cseng lelked fájó dallama, 

Kicsi szívednek szerelmes sóhaja. 

Szeretem kis kacsóid simogatásait, 

Hallom bohó szíved dobbanásait. 

 

Bár búcsúzom, de úgy érzem, fáj a múlt, 

Boldog, ki sírni, szeretni meg tanult. 

Rózsás álmok, csókos május éjszakák, 

Bohó kis szívedet ezek ringatták. 

 

Elvezettél aranycsókos utakra, 

Hozzád simulva hallgattam a szavadra. 

Imádkoztam, porba hulltam előtted, 

Göndör hajam simogatta kis kezed. 

 

Álmaimban mindig téged láttalak, 

Akácos kis utcában vártalak.  

S jöttél, az akác könnyet hullatott, 

Utánad megcsókolta a lábnyomot. 

 

Elsétáltunk vadregényes tájakra, 

Ott sírva kértelek rózsás vágyakra. 

Te oly jó voltál… Ráhajoltál keblemre, 

És összeforrott veled szívem szerelme. 

 

S most fáj a búcsú, könnyezve búcsúzok, 

Bocsásd meg, hogy mást szeretni nem tudok. 

Bocsásd meg, hogy szívem csak érted dobog, 

Kis leányka utánad meghalok. 

 

Sumony 1932. január. 20. 
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Valahol sír egy kisleány 

 

A rózsa szirma mind lehullt, 

Még búcsút integet a múlt. 

Úgy hí az édes alkonyat, 

Számon még érzem csókodat. 

 

A szívem a múltról énekel, 

És téged nem felejthet el. 

A szívem most nagyon szegény, 

Elhagyta minden szép regény! 

 

Ha eszembe jutsz, könnyezek, 

Sírok és nem felejthetek. 

A lelkem csak nyomodban jár: 

Valahol sír egy kisleány. 

 

Sumony, 1932. február. 11. 

 

 

Űzni, jó volna már 

 

Jó volna már, feladni a bút, a bajt,  

Elkergetni már a zokszót, kínt, a jajt.  

Elfeledni a földi szenvedést,  

Űzni, űzni a visszaemlékezést. 

 

Elűzni örökre csak tovább-tovább,  

Menj szelek szárnyán minél hamarább.  

Menj keletnek, nyugatnak, csak vissza ne,  

Menj, menj csak te átoköldöklő szele. 

 

Szenvedünk mindig fejünkön por, hamu,  

Szívünket tőr járja, lelkünkben a bú.  

Nevünk gyalázva, letépve köntösünk,  

Alattunk sír a föld, mit könnyel öntözünk. 

 

Romok között, mint rabok barangolunk,  

Istenem talán számlálva van napunk?  

Segítsetek! De kik? Egyedül vagyunk.  

Így is voltunk mindig, így is maradunk. 

 

Mit akartok, megfizettük már a bért,  

Mégis letéptétek fejünkről a babért.  

Helyette rajt, vérző töviskoszorú,  

És rútul, ocsmányul leköpött karmú. 

 

Gyalázva elvánszorog a templomig,  

Nem bánom ott, bent ha összerogyok is.  

Ameddig csak nem törik szét a kezem,  

Addig a harangokat félreverem. 
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Űzöm velük a bút csak tovább-tovább,  

Menj szelek szárnyán minél hamarább.  

Menj keletre, nyugatra, csak vissza ne,  

Menj, menj csak te átoköldöklő szele. 

 

Sumony, 1932. március. 05. 

 

 

Kárpátokban lesz még magyar nyár 

 

Kárpátokban sír egy kismadár,  

Búsan szóló hangja messze száll.  

Sír a szellő, sír a vadvirág,  

Kárpátokban könnyes minden ág. 

 

Minden fában rabbilincs pihen, 

Százan szúrnak egyszerre szíven,  

Életedre törnek mostohán,  

Porba hullatnak magyar hazám. 

 

Szálló szellő vidd el jajszavunk,  

Megláncolva összeroskadunk.  

Amerre csak találsz egy magyart,  

Sírjon, míg e hon össze nem tart. 

 

Sírd el bajunk minden rög felett,  

Fakassz könnyre minden, hü kebelt.  

Hogy sírjanak majd a nemzetek,  

Értünk csak egy könnyet ejtsenek. 

 

Nehéz bilincs tépi szét kezünk,  

Összetörve szétreped szívünk.  

Ó Kárpátok! Másé az is már,  

Kárpátokban lesz még magyar nyár. 

 

Ha összetörve, letiporva,  

Ha sok, sok bajunkkal porba hullva,  

Kezünket a bilincs tépi szét,  

Nem veszett el: él még ez a nép! 

 

Sumony, 1932. október. 05. 
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Csendes, síri temetőben 

 

Piros rózsa kis kertedben 

Halványabb, mint máskor. 

A te szemed szegletében 

Láttam könnyet százszor. 

 

Láttalak már sírni téged 

Egy Mária képnél… 

Összetörött szívvel állni, 

Mikor sírva kértél. 

 

Esküdöztél, hogy te szeretsz 

Jobban, mint akárki… 

Te voltál az ki először 

Ki tudott kacagni. 

 

De én azért nem haragszom, 

Nem átkozlak téged. 

Jó Istentől a számodra 

Boldogságot kérek. 

 

Áldást-osztó két kezével, 

Áldjon minden jóval. 

Én meg megyek az utamon 

Tele szívem búval. 

 

Hogyha mégis másfelé visz 

Ez a rongyos élet. 

Azt hallgasd meg csak, mire én 

Most téged megkérlek. 

 

Csendes, síri temetőbe, 

Ha kijössz majd hozzám, 

A szívem is hevülni fog 

Csak egy rózsát hozz rám. 

 

Tedd majd oda szívem fölé, 

Leborulva, sírva… 

Utoljára mond, hogy szeretsz 

A fejfámra hullva. 

 

Sumony, 1935. augusztus. 22. 

 

 

Amikor a két szemedet… 

 

Amikor a két szemedet 

Mosolyogni látom, 

Tied szívem dobbanása, 

Minden boldogságom. 
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Olyankor a szívemet is 

Kitépem egy percre, 

Odadobom megölelni 

A te kis kebledre. 

 

Minden rózsát, minden szegfűt 

Letépek egy szálig, 

Szinte akkor a lelkem is 

Mennyországgá válik. 

 

Sumony, 1935. augusztus. 22. 

 

 

Ne gondold, hogy… 

 

Ne gondold, hogy összetörtél. 

Hogy gyötör a bánat. 

Találok én szebbet, jobbat, 

Százat is tenálad. 

 

Ne gondold, hogy beteg vagyok, 

Fáj a szívem, lelkem, 

Ne gondold, hogy ezek után 

Bús csavargó lettem. 

 

Az igaz, hogy iszogatok, 

Szeretnek a lányok! 

Azért majd a koporsómra 

Dobj egy szál virágot! 

 

Sumony, 1935. november. 24. 

 

 

Hogyha néha könnyes szemmel 

 

Hogyha néha könnyes szemmel 

Ablakidhoz járok, 

Bólingoznak, iszogatnak 

Az akácvirágok. 

 

Bólintgató szirmaikkal 

Csókolják a lelkem, 

Holdvilágos május estén 

Siratgatnak engem. 

 

Siratják az ifjúságom, 

Siratják a vétkem, 

Amit egyszer bánatomban 

Érted elvétettem. 
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Tudom akkor átkoztalak 

Mindenféle rosszal, 

Kicsúfoltam szerelmedet 

Káromló szavakkal. 

 

És az óta szomorkodom, 

Nincs szívemnek nyugta. 

Rá- rátérek könnyes szemmel 

Az akácos útra. 

 

Elsírom ott ablakidnál, 

Hogy csak érted élek… 

A vétkemért karjaid közt 

Bocsánatot kérek. 

 

Sumony, 1935. november. 24 

 

 

Emlékkönyvbe 

 

Boldogságot, szívszerelmet 

Nem lehet megvenni, 

Hitvány pénzért, hazug szóért 

Nem lehet szerezni. 

 

Szív a szívvel összekötve 

Ez boldogít téged. 

Teruskának az Istentől 

Boldogságot kérek! 

 

Sumony, 1936. január. 07. 

 

 
Csendes lesz a temetésem 

 

Búsan szól majd kis harangunk,  

Ha engem temetnek…  

Hazug nyelvek, hazug pletykák,  

Akkor is megvetnek. 

 

Csendes lesz a temetésem,  

Nem kísér ki senki…  

Hiszen engem az életben,  

Nem szeretett senki. 

 

Nem volt nekem boldogságom,  

Nem volt örömkönnyem,  

Csak egy rongyos, összetépett,  

Eltaposott lelkem. 
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Letesznek majd sír mélyére,  

Korhadt keresztfánál,  

Fehérhajú öregasszony  

Lesz a koporsómnál. 

 

Behantolják majd síromat,  

Odateszik fejfám…  

Akkor szakad meg a szívem,  

Barna hajú kislány. 

 

Gyere majd ki a síromhoz,  

Csodás nyári éjjel,  

Amikor a fénysugarát,  

A hold hinti széjjel. 

 

Hajolj oda szívem fölé,  

Leborulva, sírva…  

Akkor leszek nagyon boldog,  

Oda lenn a sírban. 

 

Sumony, 1936. január. 07. 

 

 

 

Keresem a lelkem 

 
Nem sokat ér az életem,  

Nincsen boldogságom.  

Elhervad a fehér rózsa,  

Elrepül az álom. 

 

Elmúlt minden, ami szép volt, 

Május esték, orgonavirágok. 

Hervadozó bús szívemmel, 

Csak te hozzád járok. 

 

Keresem a boldogságom, 

Keresem a lelkem, 

Amit egyszer orgonák közt 

Nálad elvesztettem. 

 

Tudom, akkor rátapostál, 

Belerúgtál ezret, 

Kikacagtad, kigúnyoltad 

Azt a szegény lelket. 

 

Elfeledek mindenfélét, 

Megbocsátom vétked. 

Csak add vissza azt a rongyos 

Eltaposott lelket. 

 

Sumony, 1936. január. 10. 
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Nem szabad a kicsi szíved 

 

Nem szabad a kicsi szíved, 

El van már rabolva. 

Nem hallgatod zokogásom, 

Könnyes szemmel sírva. 

 

Nem is tud már a te szíved 

Szeretni, mint régen, 

Mint azon a forró csókos 

Május éjjelében. 

 

Sumony, 1936. január. 12. 
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Családfa 
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Várak, kastélyok, kúriák 
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Buják vára 1550 körül madártávlatból 

 

 
Buják vára 1550 körül 
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Bujáki vár a tó felől 1900 körül 
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Bujáki vár a tó felől 2000-ben 
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Buják várának főbejárata 2000-ben 

 

 
Feljárat a felső várba 
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Felsőhídvégi Bernáth kastély 

 

     A székesfehérvári kereskedő, Hiemer Sebestyén 1722-ben nősült be a Gindly családba. 

Hiemer Sebestyén fia, Ignác építette ki az uradalmi központot. Kisebb, földszintes, 

középrizalitos kastély épült ekkor, amelynek falait barokkos zsánerképek borították. A 

falképek a későbbi átfestések alatt még ma is láthatók helyenként. A kastély körüli gazdasági 

épületek ma már nincsenek meg. A kastély körüli szép parkban Hiemer Ignác nejével 

Szentháromságot emeltetett 1802-ben, a kastélytól távolabb, a park végébe építették fel a 

kápolnát. Ignác fiának, Józsefnek a halálával a birtok a Jeszenszky családra szállt, majd 

közvetlenül az államosítás előtt a Bernáth család tulajdona volt. Ma az egész uradalom erősen 

pusztulófélben van, a sorsa reménytelennek tűnik. Jelenleg Csányi Sándor OTP vezérigazgató 

cégének tulajdona. Az alábbi képek 1940 körül készültek. 
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                    A kastély napjainkban                                               kisszalon 

 
Freskó a szalonban II. József lábtörése 
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Érmihályfalvi Bernáth kastély a 1890 körül 

 
Érmihályfalvi Bernáth kastély napjainkban, egészségügyi központ. 
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Hosszúpályi Bernáth kúria 

 
Gálospetri Bernáth kúria 

 
Hevesi Bernáth kúria 



~ 94 ~ 
 

Sumonyi Bernáth kúria és a bolt utcafrontja 

 

 

 

 
Tállyai Bernáth kúria 
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Térképek, iratok, képek 
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Bernáthfalva és Gecse 1782-körül az első katonai felmérés térképén 
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Bernáthfalva és Gecse 1820-körül a második katonai felmérés térképén 
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Bernáthfalva és Gecse 1875-körül a harmadik katonai felmérés térképén 
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Tarcsa puszta és Szabadszentkirály 1782-körül az első katonai felmérés térképén 
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Érmihályfalva 1782-körül az első katonai felmérés térképén 
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Stépán Géza ősfájának leírásában található 1563-as Bernáth nemesi levél leírása 
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Bernáth János oltalomlevele Bécs 1690.04.15. I. Lipót  
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bernáthfalvi Bernáth címer igazolása 1897-ből 
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Bernáth Vincze (1846-19..) és Cvesics Tereza esküvői kivonata 1927-ből 
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Bernáth György Baksai birtokának összeírása 1798-ból 
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Bernáth Antal levele Volócról (1941) 
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Bernáth Judit gyászjelentése 1882-ből 

 
Bernáth Ilona gyászjelentése 1941-ből 
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Bernáth Gáspár (1810-1873) sírja a Kerepesi temetőben 

 

 

 

 



~ 143 ~ 
 

 
Vajáni Bernáth kripta  

 

 

 

 

 

   
Bernáthfalva pecsétje 1784-ből és 1839-ből 
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Bernáth Ferenc (1740-?) nemesi testőr 
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Bernáth Menyhért (1756-?) nemesi testőr 
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Bernáth Zsigmond (1790–1882) 
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Bernáth Gáspár (1810-1873) 
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Bernáth Kálmán (1827-1873) 1849-ben, mint vezérkari százados 
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Bernáth Lajos (1830-) református lelkész 
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Bernáth István (1834-1914) a rajta lévő díszmagyar, kard és nyereg ősi családi tulajdon. 

A fotó Budapesten készült. Köszönet a képért: Kovács Rozáliának. 
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Bernáth Mária (1837-1913) Bernáth István testvére, lány korában. A fotó Debrecenben 

készült 1857 körül. Köszönet a képért: Kovács Rozáliának. 
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Bernáth Dezső (1841-1907) 
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Bernáth Géza (1845-1932) 
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Bernáth Géza (1845-1932) 
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Bernáth Ferenc (1848-1929) és felesége Rhédey Ida 
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Bernáth Béla (1850-1922) 
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Bernáth Béla (1850-1922) (színezett kép) 
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Kossuth Ferenc az ország 59. Kossuth-szobrának avatásán 1908. május 10-én Pécsett. Tőle 

balra Kossuth Lajos Tódor, tőle jobbra díszmagyarban: báró Szterényi József, Tolnay Lajos, 

Nagy Emil és Bernáth Béla (1850-1922) függetlenségi párti képviselők. 
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Bernáth Zoltán (1855-19..) a kép 1896-ban készült (színezett kép) 
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Bernáth Béla (1864-1924) 
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Bernáth Béla (1864-1924) és családja. 
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Bernáth Zsigmond K.u.K. 7. huszárezred hadnagya 
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Bernáth Zoltán (1884-1949) Debreceni 39-es gyalogezred hadnagya (színezett kép) 
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Bernáth Aurél (1895-1982) 
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Bernáth Béla a pécsi püspökség fogathajtó versenyén 1904-ben (I.díj) 
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Bernáth Antal (1915-1965) díszmagyarban 1938 körül. 
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Bernáth Antal főhadnagy (1915-1965) (színezett kép) 
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Bernáth Antal (1915-1965) és Zsadányi Mária esküvői képe (színezett kép) 
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Bernáth Zoltán (1916-), Kállay Kristóf, Toris Károly és két cserkész, Nyíregyházán a városi 

színkörben 
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Bernáth Zoltán (1916-) tüzér önkéntes Nyíregyházán, 1939 őszén 
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Bernáth Zoltán (1916-) 2008-ban 
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Bernáth György (1921-) és felesége Földváry Mária 
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Bernáth Elemér (1925-) és felesége Jean 
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Bernáth Gyula és Szemere Mária esküvője Sátoraljaújhelyen, 1930-as években. Ülnek 

Bernáth Aladár, Meczner Muel, Szemere Mária, Bernáth Gyula, Szemere Miklósné, Szemere 

Gáspárné. Mögöttük: Gortvay Tiborné, Szemere Istvánné, Szemere István, Bernáth Béláné, 

Meczner Tiborné, Sárvay Elekné, Meczner Béla, Csiky Sándorné, Bessenyey György, 

Szepessy László, Sárvay Elek, Csiky Sándor, Bernáth Béla. 
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Bernáth Jenő (1944-) 
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Bernáth László (1945-) 
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Bernáth Zoltán (1968-) 
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Bernáth László (1977-) 
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Bernáth Zoltán (1988-) 

 

 

 

 

 



~ 180 ~ 
 

  
                 Bernáth Ilona (1929-2008)                                     Bernáth Béla (1931-) 

 

 
                   Bernáth Ildikó (1961-)                                        Bernáth Gábor (1964-) 
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Bernáth Boglárka (1991-) és Ákos (1995-) 

 

 

 

 
Bernáth Bea (1993-) 
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Bernáth Kornél Béla (1940-) és felesége báró Wolkensperg Erzsébet Mária (1941-) 

 

 
Bernáth Kázmér Béla (1962-) felesége és gyermekei Tamara (1981-), Brianna Mária (1991-), 

Zakariás (1994-) 
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Bernáth József (1801-1860) emléktáblája a róla elnevezett református iskola falán 

Érmihályfalván. 
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Családi címerek, címeres családok 
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     A Bernáth család rokonságban áll: Albert, arnótfalvi Arnótfalvy, makkfalvi Barabássi, 

vattai Battha, Baxai, balajti és gesztetei Balajthy, ludányi Bay, Bajnay, bárczai Bárczay, 

bárczyházi Bárczy, losonczi Bánffy, felsőeőri Bertók, Berzeviczy, nagybesenyői Bessenyey, 

bethleni Bethlen, bezerédi Bezerédj, teremhegyi Bika, Biky, tolcsvai Bónis, boronkai 

Boronkay, roffi Borbély, Boglyos, Brezovai, budaházi és veskóczi Budaházy, bölsei Buday, 

felsőpulyai Bük, csányi Csányi, cselei Cseley, csicseri Csicsery, erzsébetvárosi Csiky, 

ragyólczi Csoma, eördöghfalvi Csuha, csúzi Csúzy, kövecsesi Dancs, nagyréthi Darvas, 

pusztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi, varsányi Deli, Derbay, Dobss, nagyajtai Donáth, 

csabacsüdi Dókus, gibárti Farkas, fáji Fáy, nagyiváni Fekete, vadadi Filep, földvári és 

bernáthfalvi Földváry, ippi és érkeserűi Fráter, Futó, kéri és lemesi Füzy, réthi Gazda, gálocsi 

Gálócsy, Gáty, csáthi Gábriel, Gáspár, Gechey, léczfalvi Gyárfás, nagyszekeresi és 

szatmárnémeti Gyöngyössy, csatári Győry, szilágysomlyói Halmágyi, dabasi Halász, hamvai 

és szkárosi Hamvay, hangácsi Hangácsy, palóczi Horváth, ibrányi Ibrányi, kis- és 

nagydobronyi Isaák, asszonyfalvi Ispán, jánoki és nagyszuhai Jánoky, nagyenyedi Jeney, 

nagyjeszeni Jeszenszky, egerfarmosi Kandó, Karner, kazinczi Kazinczy, Kácsándi, Keövér, 

mikói Kéméry, Klein, felsőkubini, nagyolaszi és deményfalvi Kubínyi, cseleji Kolosy, komlósi 

Komlóssy, udvardi és kossuti Kossuth, lánczi Lánczy, bilkei Lipcsey, kisfaludi Lipthay, 

nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay, deteki és tengerfalvai Meczner, szinyei Merse, zabolai 

Mikes, mindszenti Mindszenty, Morgay, mokcsai Mokcsay, péli Nagy, zéthényi Némethy, 

Nyárádi, nyomárkai Nyomárkay, olcsvári Olchváry, osztrolukai Osztroluczky, palágyi 

Palágyi, báji Patay, Papp-Szász, pilisi Pilisy, Pika, turóczi és nagypalugyai Plathy, Plágay, 

szentkirályszabadjai Pósa, bizáki Puky, magyarbényei Radák, ragályi és kiscsolthi Ragályi, 

kisrédei Rhédey, Rozgonyi, Rosenberg, Róth, nagybócsai Sárközy, felső és alsósurányi 

Sigray, derghi és karcsai Somogyi, nagyváradi Stépán, lekcsei Sulyok, Szarka, kéméndi 

Szalay, tokaji Szathmáry, muraszombati, széchyszigeti és szápári Szápáry, szemerei Szemere, 

sajószentpéteri Szentpétery, négyesi Szepessy, szirmai Szirmay, szmrecsányi Szmrecsányi, 

szunyogdi Szunyoghy, széki Teleki, Terbócs, miskei és monostori Thassy, tibai Tibay, 

borosjenői Tisza, Tomory, tussai Tussay, divékujfalusi Ujfalussy, Uketyevics, urai Uray, 

Varga, vajai Vay, Várallyay, vendégi Vendéghy, fegyverneki Vida, nagycsepcsényi és 

muthnai Vladár, ponowitschi, burgtalli és ziegelfeldi Wolkensperg, uzdóci Zadravecz, 

Zákány, zelefalvi Zele, zejkfalvi Zeyk családokkal.  
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Források 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unger Mátyás - Szabolcs Ottó: Magyarország története, 

Dr. Szinyei Merse Jenő - Vitéz Berkó István ezredes: Magyar katona vitézségének ezer éve, 

Markó Árpád: Magyarország Hadtörténete, 

Váradi Ferenc: Baranya múltja, és jelene, 

Magyar Országos Levéltár, 

Kempelen Béla: Magyar nemes családok, 

Nagy Iván: Magyarország családjai, 

Fehér Dezső: Bihar megye, Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve, 

Szabadszentkirályi Római Katolikus Plébánia kereszteltek és házassági anyakönyvek 

Turul 1883-1950 a Genealógiai Társaság kiadványa 

Libri regii (Királyi könyvek) 

Érmihályfalvi részt Kovács Rozália helytörténésztől kaptuk, valamint felhasználtuk Szécsi 

András írásait is, ifj. Dr. Bernáth Zoltántól és Bernáth Elemértől kapott anyagokat is 

felhasználtuk, 
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