
A Lieb és a Reök-Röck család története 
(Munkácsy Mihály családjának történetéhez) 

I. közlemény 

CZEGLÉDI IMRE 

Munkácsy származásáról, családi kapcsolatairól keveset tud a művészettörté
net. A családkutatás nem is elsőrendű művészettörténeti feladat, de az életmű 
feltárására nem nélkülözheti a családtörténeti kutatásokat. Munkácsy életében 
a rokoni kapcsolatok a szülők halála után jelentős szerepet töltöttek be, megha
tározták magyarországi tartózkodásának színtereit, ezért is tartjuk fontosnak 
családjának ismeretét. 

Édesapja, Lieb Mihály életét munkácsi sóhivatali működésétől tartjuk szá
mon, s annyit tudunk még, hogy Sóvárott született. A Lieb család eredetének 
tisztázására 1903-ban tettek kísérletet, amikor a bártfai városházán talált 
XVIII. századi kéziratos krónika alapján összeállították a család valószínű 
származását. Munkácsy édesapját azonban feltételezéssel tudták összekötni a 
kódexben szereplő Liebekkel. 

Anyai (Reök) ágon családtörténeti kutatást nem végeztek, pedig épp ez a 
család töltött be fontos szerepet Munkácsy életében neveltetésétől haláláig. 
Ugyanígy gyakran előkerül a pesti Rock család is, elsősorban a fiatal Munká
csyról szóló irodalomban. 

Tanulmányomban e családok történetét kívánom bemutatni. A levéltári és 
könyvészeti források mellett felhasználtam a Lieb és a. Reök—Rock család ma 
élő tagjainak visszaemlékezéseit is. így sem lesz teljes a kép. Adatok hiányában 
nem egyszer kell nyitva hagynunk megoldatlan kérdéseket, de a megrajzolt kép 
hozzájárul Munkácsy családjának megismeréséhez, a kortárs rokonság és Mun
kácsy kapcsolatának megértéséhez. Az első közlés a Lieb család történetére 
vonatkozik. A Reök—Rock család története sorozatunk későbbi számában 
jelenik meg. 

I. A LIEB CSALÁD 

A Lieb-kódex 

A bevezetésben említett, 278 oldalból álló bártfai kódexben Lieb János Antal 
Ferenc bártfai sótárnok jegyezte le családja fontosabb eseményeit a XVII. 
században élt nagyapjától az 1770-ben született unokájáig.1 (1. tábla) 

Eszerint a családra vonatkozó legkorábbi adat Lieb János Károly Ferenc 
kinevezése 1639-ben a bajor választó titkárává. Ez az elsőként említett Lieb 
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1684-ben halt meg. Ferenc József nevű fiáról annyit tudunk, hogy mindkét fia 
a művészeti pályát választotta: szobrász, illetve ötvös volt Potsdamban, illetve 
Bécsben. János Károly Ferenc másik fia, János György Antal 1670. szeptember 
3-án Schöfflingben született, 1706-ban nősült, Schwäbisch Grünnben a főbíró 
lányát, Möszgang Barbarát vette el. 1715-ben Bécsbe költözött, 1723-ban Prá
gába, végül 1733-ban ismét Bécsbe. 1737-ben spanyolországi zarándokútján 
halt meg. 

János György Antalnak két fiúgyermeke maradt: a fiatalabb, Miklós Farkas 
Dagobert 1736-ban a Koháry-ezredbe vétette fel magát, 1756-ban huszárhad
nagyként Szentpétervárott találjuk, 1761-ben Moszkvában huszárkapitány, s 
1764-ben Oroszországban hunyt el. 

János Ferenc Antal, a Lieb-kódex írója, a magyarországi Lieb család alapító
ja 1708-ban a pfalzi Launingenben született. 1731-ben a bécsi kamara a Sáros 
megyei Sóvárra helyezte sóhivatali írnoknak, ez a Liebek első megjelenése 
Sóvárott. 1741-ben nősült, felesége egy sóvári sótiszt leánya. 1748-ban Bártfára 
került. Három fiuk született, de csak az elsőszülött, Benedek József Ferenc 
maradt életben. Felesége 1750-ben meghalt. János Ferenc Antal még abban az 
évben újra megnősült: Bereczky János bártfai főbíró leányát vette el. Ebből a 
házasságból öt leány született, de csak három maradt életben. A lányok a 
Bártfán állomásozó katonatisztekhez mentek férjhez, s elköltöztek Bártfáról. 
János Ferenc Antal 1781-ben ment nyugdíjba, s 1785. december 12-én halt meg 
Bártfán. 

Fia, Benedek József Ferenc 1744-ben már Sóvárott született. Gimnáziumot 
járt, s festőművész lett. 1769-ben Bliha Mária Annával kötött házasságot, s 
1770. október 24-én született György János József nevű fiuk, az utolsó, akinek 
nevét bejegyezték a kódexbe. Még 14 évig vezette feljegyzéseit János Ferenc 
Antal, de nem akadt olyan születési esemény a családban, amelyet a Lieb család 
történetére fontosnak tartott feljegyezni. S ezt feltétlenül figyelembe kell ven
nünk további fejtegetésünkben. 

A kódex feljegyzései 1784-ben szakadtak meg. Időben tehát nem érik el 
Munkácsy édesapjának, Lieb Mihálynak eddig feltételezett 1802-ei születését. 
Mivel Lieb Mihály születési bejegyzését nem találták, anyakönyvek alapján nem 
lehetett megállapítani Lieb Mihály szüleit sem. Másrészt azonban mivel Lieb 
Mihály is ugyanúgy sótisztviselő volt, mint a kódexíró János Ferenc Antal, a 
foglalkozás azonossága mögött rokoni kapcsolatokat sejtettek, feltételezték, 
hogy Lieb Mihály a kódexben feljegyzett utolsó Liebnek gyermeke lehet: 

„Ha volt is több fia — a festő Benedek József Ferencnek (C. I.) — minden 
valószínűség szerint György János József, a Bliha Annától 1770-ben született 
fiú volt Lieb Leó-Mihály apja, aki mint dédapja s valószínűleg apja is kincstári 
sótiszt volt, s akinek keresztlevele alapján, amelyet felkutatnunk nem sikerült, 
Munkácsy Mihály családfáját még teljesebbé tehetnők." A tanulmány írója 
tehát azt is feltételezte, hogy György János József is kincstári sótisztviselő volt, 
mint nagyapja. 

Ez volt a Lieb-kódex elemzésének végső konklúziója. 
A Lieb-kódexnek azonban van még egy, a család történetére vonatkozó 

fontos bejegyzése. Eszerint a krónikaíró nagybátyja, Ebenhecht György Ferenc 
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1756. október 18-án Berlinben úgy végrendelkezett, hogy jelentős vagyonát egy 
alapítványra hagyja, amelynek kamataiból a család azon férfi tagjai részesülhet
nek, akik a művészi pályára lépnek. A hagyatékozó hamarosan meg is halt, s 
a végrendeletről a berlini Lieb értesítette a bártfai Lieb Antalt. Egyben kérte, 
kutassa fel azokat, akik a végrendeletben érdekeltek. Lieb Antal össze is írta a 
számbajöhető Liebeket: a potsdami és berlini Liebek mellett azonban csak 
önmagát, fiát (Józsefet), valamint testvérét (az Oroszországban élő Miklóst), és 
annak két ismeretlen nevű gyermekét jegyzi fel. Összesen 10 személyt. A Lieb-
kódex alapján hét férfinak ismerjük a foglalkozását, s közülük három a művész
pályát választotta. Nem lenne érdektelen tehát Munkácsy művésztehetségét 
visszaszármaztatni a kódexbeli Liebekhez. 

* 

Fél évszázaddal a Lieb-kódex előkerülése után Miskolcon vélték feltalálni 
Munkácsy őseit.2 1777—1778-ban a Czikó utcában lakott Lieb Ferenc "kép
író", aki 1778-ban házát átadta vejének, az ugyancsak képíró Fabriczius Jakab 
Ignácnak. Marjalaki szerint Lieb Ferenc lehetett Munkácsy nagyapja. Erre a 
közvetlen leszármazásra a névazonosság mellett egyetlen „bizonyíték" alapján 
lehetett következtetni: a vélt nagyapa és Munkácsy azonos foglalkozása, a 
festő tehetség öröklődése alapján. A feltételezést kétségessé teszi, hogy Lieb 
Ferencnek 1777-ben férjezett leánya volt, így a leány legkésőbb az 1760-as évek 
elején születhetett, a feltételezett másik gyermek, Lieb Mihály viszont az 1800-as 
évek elején. A két gyermek közötti mintegy negyven év különbség miatt nem 
valószínű, hogy testvérek lettek volna. 

Anyakönyvek hiányában nyilvánvaló volt, hogy a Magyar Kamarai Levéltár 
sóhivatali iratai között kell megpróbálkozni a Lieb családra vonatkozó adatok 
gyűjtésével. 

A XIX. század elején az iratok valóban több Lieb nevet említenek.3 Elsősor
ban egy Lieb Ignác nevű személy neve fordul elő gyakrabban, majd 1815-ben 
megjelenik Lieb Mihály neve is, aki — mint később kiderül — azonos Munkácsy 
édesapjával. A mutató szerint Lieb Mihályt a sóvári ellenőr fiát 1815. március 
11-től gyakornokká nevezték ki. Ez azt is jelenti, ha be tudjuk bizonyítani, hogy 
Lieb Mihály azonos Munkácsy édesapjával, és sikerül azonosítani a sóvári 
ellenőr nevét, Munkácsy apai nagyapját találtuk meg, s jelentős lépést tettünk 
Munkácsy családjának apai ági tisztázásához. Egy későbbi iratban Lieb Ignác 
leírta eddigi tevékenységét, s eszerint 1810-től 1817-ig főfelügyelőségi ellenőr 
Só váró tt. Lieb Ignác tehát Lieb Mihály apja, azaz Munkácsy nagyapja?! Az 
iratokból azt is megtudjuk, hogy 1825-ben 61 éves volt, azaz 1764-ben születhe
tett. 

Ilyen adatok birtokában érdemesnek látszott a kutatást Csehszlovákiában az 
eperjesi levéltárban folytatni, hogy az anyakönyvek alapján tisztázzuk Lieb 
Ignác származását. 

A kutatás eredménye több Lieb nevű személynek, a Lieb család több ágának 
felfedezése lett. 
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A sóvári Liebek 

Sóvár 

Sóvár ma Eperjessel egybeépült, annak egyik peremkerülete4. A Liebek idejében 
még néhány kilométerre feküdt a patinás várostól, s tulajdonképpen három 
településből állt: Németsóvár, Tótsóvár és Sóbánya. Ma már csak a három 
templomtorony emlékeztet az egykori különállásra. Eperjesről az egyetlen utcá
ból állt Németsóvár szélét érintve juthattak Tótsóvárra, ennek túlsó végét egy 
patak választja el az egykori Sóbányától, amelynek főtere körül épültek ki a 
sóbánya központi épületei, s ma is a XVIII—XIX. századi állapotukat őrzik. 

Sóbánya délkeleti szögletében egy dombtetőn áll a középkori akna, amelyet 
azonban 1752-ben víz öntött el. Valakinek eszébe jutott, hogy a „bányászatot" 
úgy is lehet folytatni, hogy a felhúzott sósvízből elpárologtatják a vizet, s ettől 
kezdve a tömény sósvízből sófőzéssel nyerik a sót, s ez a módszer különlegesség
nek számít a közép-európai sóbányászatban. A főzéshez 1759-ben mintegy 
10 000 hold erdőt vásárolt az állam, így alakult ki a sóvári bányauradalom 
három egysége: a sóbánya, a sófőző huta és az erdőgazdaság. 

A domb tetején a mi szárazhalmainkhoz hasonló sátortetős építmény van, az 
alatta lévő sóbányából hatalmas bőrtömlőkben itt húzták fel lóval vontatott 
kerengő segítségével a sóslevet. Ezt a domboldalba épített hatalmas fapajtában 
lévő sósvíztartályokban tárolták, innen engedték a pajta alatti sófőzőbe, s végül 
a főtt só a község közepén lévő sópajtákba került. 1800—1819 között évente 
mintegy 100 000—130 000 font főtt sót termeltek itt. A sófőzőt a XIX. század, 
elején, tehát épp Lieb Ignác és Mihály idejében építették át tiroli mintára 
modern sófőzővé.5 A sófőzéshez a közeli erdőkből termelték ki a fát, ennek 
szállítására 1819—1821 között 18 km hosszú faúsztatót készítettek az erdőgaz
daságtól a sófőzőig. A munkálatokat Joseph Lechner kassai mérnök vezette. 

A sóvári bányászat jelentőségét bizonyítja, hogy 1798-ban a sóhivatalt kie
melték a többi sóhivatal közül, főbányahivatallá szervezték át. 

A bányauradalom tisztviselői minden vasárnap misehallgatás után hetitaná
csot tartottak, amelyen köteles volt megjelenni minden hivatalvezető, fölvigyá
zó, bányamester és hutamester. 

A hivatalnokok lakásai a falu főterén álltak. 
Itt éltek tehát Munkácsy ősei a XVIII. század végén, a XIX. század elején. 

A nagyapa és környezete 

Lieb Ignác születési adatait a kutatások során nem sikerült felderíteni, mert az 
eperjesi levéltárból a sóvári és eperjesi születési anyakönyvek 1799-ig hiányoz
nak, Bártfán pedig 1754-től az 1770-es évekig ilyen nevű gyermek nem született. 
Összevetve azonban a kódexből ismert Liebeket, a következőket állapíthatjuk 
meg: Lieb Ignác nem lehet a Bártfán élő Lieb János Ferenc Antal gyermeke, 
mert akkor ezt feljegyezte volna a kódexben. Ugyancsak kizárt, hogy Benedek 
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József Ferenc fia volna, aki 1764-ben — Lieb Ignác születésekor — húszéves 
volt, de házasságot csak 1769-ben kötött, s 1770-ben született első gyermekét 
már említik is a kódexben. Nem ismerjük viszont az Oroszországban élő Miklós 
gyermekeinek nevét. Miklós 1764-ben legalább ötvenéves lehetett, így gyerme
kei is felnőttkorban jártak. Nem lehetetlen, hogy a gyermekek Magyarországon 
éltek, s leszármazottaik is voltak. 

A meglévő anyakönyvek alapján azonban az állapítható meg, hogy a kódex 
feljegyzései nem tartalmazzák hiánytalanul a Liebek adatait. így pl. nem jegyez
ték fel azt a Lieb Ferencet, akinek Wagner Annával kötött házasságából 1755-
ben György nevű fia született Bártfán.6 Ferenc tehát az 1720-as években, esetleg 
a harmincas évek elején születhetett. (1. tábla) 

Ha Lieb Ferenc létezését és fia születését nem tartotta méltónak feljegyezni 
a kódexíró, ebből az következik, hogy vagy a kódex adatai hiányosak, vagy a 
kódexíró családjától idegen, másik Lieb család is élt a környéken, sőt Bártfán 
is. Ebben az esetben Munkácsy családja nem feltétlenül azonos a kódexben 
szereplő Lieb családdal. 
Lieb Ignác születési adatainak hiányában a bártfai és sóvári Liebek közötti 
családi kapcsolatot nem bizonyíthatjuk, de nem is tagadhatjuk. 

Ha nem is tudjuk felderíteni Lieb Ignác származását, életútját végigkövethet
jük. (2. tábla) 

1764-ben születhetett. Iskolái egy részét Lőcsén végezte. 1785. október l-jén, 21 
évesen került a régi sóbányához mint szerződéses sókivonó. Három év múlva, 
1788 májusától a szomolnoki főfelügyelői hivatal alkalmazta mint bemérlegelő 
írnokot, s még abban az évben véglegesítették.7 1793. október 22-én kötött 
házasságot.8 Felesége Kasztner Anna, Kasztner Mihály sóvári ellenőr leánya. 
(Kasztner Anna volt tehát Munkácsy nagyanyja. így az a változat, hogy Mun
kácsy nagyanyja Bánó lány volt, nem bizonyítható.) Lieb Ignác a bejegyzés 
szerint házassága idején Sóbányán a szüleinél lakott (apud parantes). Aligha 
tévedünk, ha ebből azt következtethetjük, hogy szülei is — Munkácsy dédszülei 
— a sóbánya alkalmazottai voltak. Anyakönyvek hiányában nem ismerjük, 
született-e gyermekük 1799-ig. Az első ismert gyermek, Mihály — Munkácsy 
édesapja—1800. május 15-én született.9 (Tehát nem Leó Mihály, amint emlege
tik. A Leó név halálakor sem szerepel a miskolci anyakönyvben.) Ugyancsak 
Sóbányán született második gyermekük, Mária, majd 1803-ban Imre István. 

Munkácsynak tehát apai ágon nagynénje és nagybátyja is volt, akiket azon
ban sohasem emlegetnek. 

Lieb Ignácot 1803. április 7-én bányasegédnek (Hüttenadjunkt) nevezték ki 
300 Ft-os fizetéssel. 1809. március 3-án mázsamesterré léptették elő, fizetése 350 
Ft, majd 1810-ben főfelügyelőségi ellenőr lesz, s ezt a tisztséget hét éven át 
betöltötte. Fizetése 500 Ft. 1817. május 8-ától 1825 júliusáig sóbeszedő volt évi 
600 Ft fizetéssel (1809-től ellátott hivatalai a sópénztárhoz tartoztak). 

Lieb Ignác 1825. augusztus 10-én a M. Királyi Udvari Kamarához írt folya
modványában a sóvári főfelügyelőségi hivatalban megüresedett sóbányagond
noki állásra (Salzhutten Verwalters Stelle) pályázott. A sóvári főfelügyelőségen 
rangban negyedik állás lehetett ez. A felügyelőség élén az inspektor állt (ebben 
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az esztendőben Franz Rotter, az általam is használt tanulmány szerzője), majd 
a sófőfelügyelőségi gondnok (Salzoberamts Verwalter) és helyettese (Gegen-
handler) után következett a sóbányagondnoki állás.10 Ebben a folyamodvány
ban írja le eddigi működését, valamint hivatkozik arra, hogy az állás biztosítaná 
felesége és még nem önálló két gyermeke nyugalmas életét. (Mihály ekkor már 
nős, így a két nem önálló gyermek: Mária és Imre.) 

Az előírás szerint minden állásra három jelöltet kellett felterjeszteni. A bánya
gondnoki állásra az első jelölt Lieb Ignác volt, akinek ugyan a legmagasabb 
iskolai végzettsége csak az V., latin osztály, amelyet Lőcsén végzett, de jártas 
volt az építészetben és a többi, a sóbányászatban és a sófeltárásban szükséges 
ismeretben, s egyben ő volt a rangidős is. A második jelölt, az akkor 49 éves 
Stefan Jordan (Lieb Mihály Sóvárott született két gyermekének keresztapja) 
filozófiai és jogi végzettséggel s magas szakmai képzettséggel rendelkezett, s a 
harmadik jelölt is filozófiai végzettséget tudott felmutatni. A felsorolásból fogal
mat alkothatunk az akkori sótisztviselők iskolai végzettségére. Ilyen képzettség
gel rendelkezhetett Munkácsy édesapja is. 

A bányagondnoki állást valószínűleg nem nyerte el, ugyanis 1827-ben negyve
néves szolgálatáért jutalmat kapott Lieb Ignác11, de mint sóbeszedő szerepel 
(salis perceptor), s még abban az évben nyugdíjas sóvári perceptorként emlege
tik.12 1844-ben Munkácsy születésének évében értesülünk az akkor már nyolc
vanéves Lieb Ignác nyugdíjas sóvári sóbeszedő haláláról13, iratanyaga azonban 
hiányzik, s halotti bejegyzését sem találjuk a sóvári anyakönyvekben. 
Sóvárott az 1820-as években négy Lieb is szerepel az alkalmazottak között. Lieb 
Ignác mellett 1815-től fia, Lieb Mihály, majd 1828-ban említik kisebbik fiát, 
Lieb Imrét, aki mint már alkalmazásban lévő fogalmazó gyakornok (25 éves) 
a megüresedő főfelügyelőségi írnoki állásért folyamodik. 

Lieb Ignác és két gyermeke mellett 1815-ben említik az iratok Lieb Jánost, 
aki mint kőfaragó (lapicida) a sóvári uradalomban mindenféle kőfaragói mun
kát szokott végezni.14 Ez a sóvári Lieb János már 1799-ben feleségével, Filler 
Judittal együtt keresztszülőként szerepel Sóbányán.15 1825-ben sófőző mesterré 
nevezték ki. Mint nyugíjas 1841. november 26-án 75 éves korában halt meg, így 
1766-ban születhetett. Felesége tíz évvel élte túl: 1851. december 8-án halt meg 
86 éves korában, így születése 1765-re tehető. 

Lieb János kilétét nem sikerült teljesen megfejteni. A bártfai kódexben emlí
tett Lieb György János József 1870-ben született, a sóvári Lieb János 1866 
körül. Ez a négy év különbség nem zárja ki a két név azonosságát, ilyen elírás 
az anyakönyvekben gyakori eset. Megtörténhetett tehát, hogy a bártfai Lieb 
György János, akit Munkácsy nagyapjának véltek, Sóbányára került a bánya 
alkalmazottjaként, s ebben az esetben ő a láncszem a bártfai Liebek és Munká
csy apai ága között. De ez egyelőre csak feltételezés. 

A másik lehetőség: Lieb Ignác 1764 körül születhetett, János 1766 körül. 
A két közeli születésű évből azt is gyaníthatjuk, hogy testvérek lehettek, egy 
előttünk ismeretlen Liebnek gyermekei. Tehát a sóvári sóbányánál alkalmazott 
negyedik Lieb is Lieb Ignác közeli rokona, esetleg testvére lehetett. Ezt a 
feltételezést bizonyítja, hogy Lieb János gyermekének, Lieb Józsefnek 1830. 
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január l-jén Rotermundt Margittal történt házasságakor az egyik tanú Gabriel 
Filler (tehát János feleségének, Filler Juditnak rokona), a másik pedig Lieb 
Ignác (feltehetően Lieb János rokona). A két tanú tehát a férj és feleség egy-egy 
hozzátartozója volt. János leánya, Erzsébet, Gabányi Mátyás sóbányái lakos 
felesége lesz, 1872-ben fog meghalni, így megéri Munkácsy első festői sikereit. 

Ugyancsak Sóbányán találunk az 1800-as években egy Lieb Máriát,16 férje 
Adamovits András. 1835. szeptember 9-én János nevű gyermekük születik. 
Mária ekkor már túl van a negyven éven, 1850. április 9-én halt meg Sóbányán 
60 éves korában. Mária tehát 1790 körül születhetett. Szülei azonban ismeretle
nek. (Lieb Ignác csak 1793-ban házasodott. János házasságkötésének ideje 
ismeretlen, 1790-ben 24 éves lehetett.) 

A Lieb család történetének áttekintése után megállapíthatjuk, hogy Sóvárott 
a XIX. század első felében több Lieb család is létezett, rokoni kapcsolatuk 
anyakönyvek hiányában nem bizonyítható, de szinte bizonyosra vehető, bár 
néha csak távoli rokonságról lehet szó. A bártfai Liebekkel való kapcsolatuk 
is feltételezhető. Erre mutat a bártfai Liebek egy-egy sóvári szereplése az anya
könyvekben, és a két család sóhivatali tisztségviselése is. A foglalkozás választá
sában — a hivatalba való bejutásban — a rokoni kapcsolat közrejátszott. 
Ugyanakkor az azonos foglalkozás elvándorlásra is késztette a családot, mert 
a bártfai sóhivatal kis létszáma nem adott megfelelő teret az előrehaladásra. 
A sóvári főfelügyelőség tisztviselői karában már több lehetőség volt az előmene
telre, egyszerre több családtagot is el tudott látni munkával anélkül, hogy 
egymást akadályozták volna az előmenetelben. Ezért tudott megtelepedni Sóvá
rott a család több ága is, s élhetett egymás mellett évtizedeken át. 

Mielőtt Lieb Mihálynak, Munkácsy édesapjának életútját tárgyalnánk, mu
tassuk be a két fiatalabb testvérének, Máriának és Imrének életútját. 

Lieb Mária,11 Munkácsy nagynénje, 1830 körül férjhez ment „aszódi és 
tótgyörki" Tóth Ferenc földbirtokoshoz. Egyik lányuk, Valéria (1832—1906), 
Noszticius Károly Sáros megyei földbirtokos felesége lesz. A család 100 holdas 
birtoka Eperjesen a Nagysáros felé eső részén volt, sokáig „Noszticius dolina" 
néven volt ismeretes. A városban három emeletes házat birtokolt a család. Az 
egyik, a Rákóczi-ház közvetlen szomszédságában 1846-ban Petőfinek adott 
szállást, Petőfi, Kerényi és Tompa eperjesi találkozásakor. Noszticius Károly 
fia, Ferenc Miskolcon lesz hites ügyvéd. Egykori palotájuk a megyeházával 
szemben áll, de birtokuk volt az Avas és Hejőcsaba közötti részen is. Valéria 
húga, Clotild, bertóthi Bertóthy Lőrinc nagyvitézi birtokos felesége lesz. A ber-
tóthiak ősi felvidéki családnak számítottak, az Abák nemzetségéig vezették 
vissza származásukat. Fricsi kastélyuk Kelet-Szlovákia egyik legszebb kastélya. 
Munkácsy tehát unokanővére útján került rokonságba a Bertóthyakkal, így 
mintázhatta Árpád alakját a Honfoglalás festésekor egy Bertóthy nevű rokoná
ról.18 

A hivatalnok Liebek így kerültek rokonságba Sáros megyei nemesi családok
kal. 

Lieb Ignác legkisebb gyermeke, Imre nevével először 1828-ban találkozunk, 
amikor mint sóvári fogalmazó gyakornok főfelügyelőségi írnoki állásért folya
modik.19. 
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Később elkerült Sóvárról, az 1830—1840-es években a bánáti só- és harmin
cadhivataloknál volt állásban. A negyvenes évek elején orsovai harmincados, 
a harmincadhivatal vezetője, majd az évtized második felében bánáti helyettes 
felügyelőként szerepel az iratokban.20 

Lieb Mihály (3. tábla) 

Ezek után kísérjük végig Munkácsy édesapjának életét. Említettük, hogy 1815. 
március 11-étől alkalmazták először, mint fizetésnélküli gyakornokot.21 Kine
vezése nyers fordításban a következő: „Kinevezés Lieb Mihály részére. Neve
zettnek a sóvári sófőhivatal javaslatára és édesapja hűséges szolgálatait az 
említett főhivatalnál figyelembe véve, a megkérelmezett fizetés nélküli gyakorla
tát megengedték, és ezt azzal a kiegészítéssel tudatja vele, hogy szolgálati esküje 
letétele és a titkos egyesülések miatt előírt kötelezvény (Revers) kiállítása után 
minden szolgálatával tegye hasznossá magát, és a későbbi ajánlás céljából 
tegyen tanúságot a szükséges gyártási ismeretek megszerzéséről, valamint szol
gálatkészségéről is nyújtson látható bizonyítékot, és nyerje el fölötteseinek 
megelégedését." Bár ez a kamarai irat március 29-én keltezett, a kinevezéssel 
kapcsolatban a sóvári sóbányafőhivatal címére leküldött értesítésben március 
11-ét jelölik mega gyakornoki kinevezés kezdetének, amelyet az „ottani sóhiva-
tali ellenőr fiának, Lieb Mihálynak engedélyeztek". 

(Ennek a bejegyzésnek alapján kezdtem kutatni Lieb Mihály édesapját, s 
megtaláltam Lieb Ignác személyében.) 

1820-ig maradt gyakornok, mint „Lechner építész segédje", aki ebben az 
időben az említett erdőgazdaságtól egy 18 kilométeres faúsztató építésén dolgo
zott, így valószínűleg Lieb Mihály is itt segédkezett. Fizetése évi 90 Ft, 3 öl fa 
és 75 font sójáradék, valamint ingyen szállás. 1821-ben már sótárőrként szere
pel,22 a legalacsonyabb beosztás volt ez a sóhivatalban. 

Fiatalon, 1821. szeptember 4-én nősült.23 Felesége, Jelinek Amália 1803-ban 
született Eperjesen.24 Édesapja, Jelinek István eperjesi ügyvéd, anyja Fekete 
Eleonóra, Fekete András ügyvéd, Sáros megyei táblabíró leánya. Lieb Mihály 
tehát tehetős és befolyásos Sáros megyei polgárcsaláddal került rokoni kapcso
latba.25 Mindkét gyermekük, Cecília és Arnold, Sóbányán született, keresztszü-
leik Stephan Jordan sóvári tisztviselő és dna Anna Rotter (valószínűleg Franz 
Rotter felesége). Cecília később mint Villámné gyakran szerepel a Munkácsy-
irodalomban. Arnoldról azonban soha nincs említés. A kamarai iratokban 
1842-ben említik Lieb Arnold kadét nevét,26 iratanyaga azonban hiányzik, s 
később nem találkozunk nevével. Valószínű tehát, hogy a katonai pályát válasz
totta. Bizonyára ezzel a testvéri kapcsolattal magyarázható, hogy Villámné 
fiúgyermekét később Arnoldnak keresztelték. 

1823. február 23-án Lieb Mihályt — „édesapja sok évi szolgálatait, valamint 
saját eddigi jó munkáját figyelembe véve" — a sóvári gondnoki hivatalnál 
hivatalírnokká léptették elő. Fizetése 144 Ft, 4 öl fa, 125 font sójáradék és 
ingyenes lakás.27 
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Ezután négy évig nem hallunk róla. A hivatalnoki állás még nem olyan 
munkakör, amelyben önállóan intézkedne felettes szervek felé, így neve csak 
akkor tűnik fel ismét, amikor személyes kérését fogja felterjeszteni. Több gyer
mekük nem született, az anyakönyvek sem említik nevét. 

Az évtized végén viszont mozgalmassá kezdett válni élete. Úgy látszik a 
bányagondnokságnál nem látott lehetőséget az előrehaladásra, mert vidéki 
sóhivatali állásokba próbál bejutni. 1827-ben, épp Lieb Ignác nyugdíjazásának 
évében, a szolnoki mázsamesteri állást pályázta meg28 — sikertelenül — mert 
Sóváron maradt. A következő évben előléptetését kérte,29 s végül 1829-ben 
nevezték ki mázsálónak Iglóra.30 14 év után otthagyja Sóvárt. Mi okozza ezt 
a nyugtalan keresést? Első pillanatra családi okokra gondolnánk. Több gyerme
ke nem született, ami abban az időben ritkaság, így azt feltételezhetnénk, hogy 
felesége halála vagy más ok befolyásolhatta távozási szándékát. 1828-ban azon
ban keresztszülőként együtt szerepelnek feleségével31, így ez a változat nem 
lehet igaz. A kétgyermekes családapa a magasabb beosztást kereshette, amikor 
szinte évenként adta be távozási vagy előléptetési kérelmét. Valóban. A követ
kező évek vándorlásaiban mindig a sóhivatali állások következő fokozatait 
pályázza meg. A szokásos sóhivatalokban ugyanis a következő tisztségviselőket 
találjuk: 

sóbeszedő vagy sópénztárnok (salis perceptor — Salzeinehmer) 
ellenőr (contraagens — Kontrollor) 
mázsamester-ellenőr (controllor ponderum magistrum — Kontrollierender 
Wagmeister) 
mázsamester (ponderum magister — Wagmeister) 
mázsáló (ponderator — Wäger) 
sótárőr (vigil vagy obequitator — Hüter) 

Már Szolnokra is mázsálónak akart menni, s most Iglón sikerült ezt a beosztást 
elnyerni. Hivatali esküjét azonban csak 1830-ban iktatják32. Két évet töltött 
Iglón. 1830-ban újból kérte előléptetését, s 1832-ben Szatmárra helyezték má
zsamesternek33. Még ugyanabban az évben le is mondott, de csak 1834. január 
22-én nevezték ki mázsamester-ellenőrré Tárkányba34. Öt év alatt két fokozat
tal lépett előre a ranglétrán. Fizetése már 350 Ft, 220 font sójáradék és szabad 
szállás. A tisztség elvállalásakor nemcsak a szokásos esküt követelték meg tőle, 
hanem egyévi fizetésének megfelelő óvadék letételét is. így volt ez a többi 
tisztviselőnél is. Kinevezésekor egyben utasították, minél gyorsabban induljon 
újonnan nyert hivatalának elfoglalására Tárkányba, ahol az óvadék és eskü 
letétele után az eskü napjától utalványozták új beosztásával kapcsolatos fizeté
sét. (Összehasonlításképp: a tarkányi sópénztárnok fizetése ugyanakkor 500 Ft, 
250 font sójáradék és szabad szállás.) 1835-ben ellenőrként (contraagens) szere
pel.35 Ebben az évben, október 19-én Eperjesen meghalt felesége, 32 éves 
korában.36 

1836-ban hol ellenőrnek, hol mázsamester-ellenőrnek írják, s ismét előlépteté
sért folyamodik. 1837-ben került először Munkácsra mint sóhivatali ellenőr.37 
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Fizetése 400 Ft-ra emelkedett, sójáradéka kevesebb: 175 font. Lieb Mihályt 
azonban már a következő évben Ungváron találjuk, ahová sopénztárnoknak 
nevezték ki.38 Távozásában nyilvánvalóan közrejátszott, hogy ezzel a kineve
zéssel — alig öt évvel Sóvárról való távozása után — elérte a vidéki sóhivatalok 
vezetői állását, a sóbeszedői vagy sópénztárnoki beosztást. Egy beadványból 
azonban azt is megtudhatjuk, hogy Munkácson „természetbeni lakása" min
dössze fekvőhely nagyságú kamra volt, amely azelőtt a sóeladási kimutatás 
vezetésére szolgált, így ez is hozzájárulhatott távozásához. Úgy látszik, az 
ungvári sóhivatal kisebb volt, mint a munkácsi, mert fizetése előlépése ellenére 
is 400 Ft maradt, csak a sójáradék emelkedett 200 font sóra. Kinevezési okiratá
ból azt is megtudjuk, hogy a sópénztárnoki állást helyettesként már hosszabb 
idő óta ellátta. 1838 novemberében tette le hivatali esküjét Ungváron, s vette 
kezébe a hivatal vezetését. Ungvári tartózkodása alatt fordulat állt be életében. 
Négy év özvegység után másodszor is megnősült. Felesége a mándoki Forgách 
grófok tiszttartójának leánya, Reök Cecília. 

Megismerkedésükre a Reökök szatmári és sóvári kapcsolatai adhattak alkal
mat. Cecília fivére, Reök Pál az 1830-as évektől Nagykárolyban volt főmérnök. 
Lieb Mihály 1832—1834 között szatmári mázsáló volt, így természetes, hogy 
ismerhették egymást. Valószínűleg ez a kapcsolat vitte Reök Pált Sóvárra, s ott 
ismerhette meg későbbi feleségét. Reök ugyanis Sóvárra nősült, viszont ez a 
kapcsolat adott alkalmat Lieb Mihálynak Reök Cecília megismerésére is. 

Cecília 1839-ben 27 éves volt. Házasságukat ebben az évben köthették, mert 
— bár anyakönyvek hiányában nem tudjuk bizonyítani — 1839-ben Lieb 
Mihály hitvesi reverzálisára vonatkozó iratot iktatnak a Kamara irattárában.39 

1840-ben született első gyermekük, Emil, akinek tehát Ungvár a szülőhelye. 
Három évig maradnak Ungváron. 1841-ben távoznak, szeptember l-jén 100 Ft 
fizetésemeléssel a munkácsi sóhivatal pénztárnokává nevezték ki, s megkapja a 
szokásos utasítást: utazzék mielőbb új állomáshelyére.40 

Alig költöztek vissza Munkácsra, 1842-ben máris távozási szándékáról érte
sülünk. Úgy látszik, Sóváron tisztviselői hely üresedett, mert megpályázza, 
folyamodványának azonban nem lesz eredménye,41 Munkácson maradnak. 
Ezután 1848-ig nem találkozunk olyan bejegyzéssel, amely távozási szándékára 
utal. Munkácsra kerülésével megszűnt az a vándorlás, amely 1829 óta 12 éven 
át tartott. Ezalatt öt város (Igló, Szatmár, Tárkány, Munkács, Ungvár) sóhiva-
talában dolgozott, de mindegyik változás tisztségében vagy anyagiakban előbb
re vitte. Az örökös vándorlásban azonban nem lehetett valami nyugalmas élete. 

Hét évig maradnak Munkácson. A 6500 lakosú város piacterén állt a sópénz-
tárnok „egyemeletű, csinos ízléssel kőből készült lakóháza", mellette a vele 
egyidőben, 1784-ben épült sókamara.42 Utóbbi a századfordulóra alaposan 
megkopott, mert így írja le a történetíró: „A sóraktár nagyon kezdetleges épület 
volt, kőlapon tölgyfagerendákból összetákolt pajta s nyugati oldalán ahhoz 
ragasztott szűk kandallós szoba, mely irodának használtatott". (Talán ez a kis 
szoba volt Lieb Mihály szállása 1838-ban, amikor „fekvőhely nagyságú" szállá
sára panaszkodott.) A sókamara telkének északi részén 1833-ban épültek „csi
nos és alkalmatos kőházak" az ellenőr, a mázsamester és mázsáló számára. 
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A munkácsi sókamara személyzete 1845-ben a következőkből állt:43 

Pénztárnok: Lieb Mihály, Ung vármegye táblabírája 
Ellenőr: Halavács Alajos, Sáros vármegye táblabírája 
Mázsamester: Batta Mihály 
Mázsáló: Thober Antal 
Sótár-őr: Molnár János 
Ezenkívül volt egy íródeák és ún. „határszéli kerülők". Évenként 24—25 000 
mázsa só került a munkácsi sókamarába a máramarosi bányákból, s innen 
szállították tovább az alsóvereckei, ungvári és kisbereznai sókamrákba. 

A sóellátás mellett a munkácsi sóhivatal, így a pénztárnok hivatali körébe és 
felügyelete alá a következő ügyek tartoztak még: „segedelmi (subsidionalis), 
alapítványi (fundationalis, fundus studiorum, Ludovicaea ttc), türelmi (tole-
rantialis) pénzek, kamarai kincstári taksák, a Hadi és Kamarai özvegynyugpén-
zek (pensionalisták), mag nélkül megholtak vagyonai (caducitas), a várbeli 
élelemre ügyelő hivatal csere (cambialis) költségei, korcsma, mészárszék stb.". 
A sókamara előtt 1785 óta fegyveres őr állott. Az őrséget előbb a várbeli 
katonaság adta, 1831-től a Benczúr gyalogezred Munkácson elhelyezett osztá
lya.44 

A sóhivatalnokok a várostól független királyi tisztviselők voltak. Fizetésük 
és függetlenségük alapján előkelő helyet foglaltak el a városka társadalmában. 
Lieb Mihály fizetése 1841-ben a természetbeni szolgáltatásokon kívül 500 Ft 
volt, a város főbb tisztviselői közül pedig 1848-ban a főbíróé 120, a tiszti ügyészé 
200, a jegyzőé 160, a rendőrkapitányé 80 Ft.45 Lieb Mihály lakásáról így ír 
Szana Tamás: „Nem volt ház, mely uriasabban lett volna berendezve, mint Lieb 
Mihály sóházi perceptor első emeleti lakása — Munkácson, szemben a «Csillag» 
vendéglővel."46 Ugyanezt a polgári ízlést sejteti Karlovszky Ida visszaemlékezé
se: „Rendkívüli bámulattal töltött el az egyetlen olajfestmény, a melyet ebben 
az időben (gyermekkorában — Cz. I.) ismertem. A tűzokádó Vezúvot ábrázol
ta, a melyet nagy festőnk, Munkácsy Mihály szüleinek salonjában láttam, és a 
kis Miskával együtt bámultunk."47 A Lieb Mihályról és feleségéről készült 
portré is a család jólétét bizonyítja.47/a 

Lieb Mihály társadalmi rangját mutatja, hogy 1845-ben Ung megye táblabí-
rájaként szerepel, s még ebben az évben Bereg megye is táblabírájának választot
ta.48 Ez a titulus nem hivatalt jelentett már, inkább megtiszteltetést. Azokat az 
embereket tüntették ki vele, „kiknek érdemeik oly tündöklők, hogy a megye 
ösztönt érez kitüntetésükre alkalmat keresni". 

1841—1843 között születhetett második gyermekük, Aurél, majd 1844. febru
ár 20-án a „sóperceptori lakás sarokszobájában" Mihály, végül 1846 november
decemberében egyetlen leánygyermekük, Gizella. Bár Gizellát a legkisebb gyer
mekként emlegetik az irodalomban, Munkácsy édesanyjának egy 1848 február
jában németül írt leveléből mást állapíthatunk meg. A levelet sógornőjéhez, 
Reök Lajosnéhoz írta Magyar-Bolyba.49. „Sokmindennel meg kell küzdenem, 
kedves Júlia, mert szegény gyermekeim mindig betegesek, különösen a téli 
hónapokban: most már negyedik alkalommal az ősszel visszatért a láz, és egész 
télen át tart, bár most ez alkalommal a legfiatalabbat, Miskát megkímélte a láz, 
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de a két idősebbik, Emil és Aurél, tartósan szenved miatta, ami bár nem gátolja 
növekedésükben, de nagyon is akadályozza őket a tanulásban. Az én kis hétéves 
Emilem megírta első levelét most a drága édesapánk 88-ik születésnapjára, a 
tizenöt hónapos Gizellám, miután egy teljes éven át kétségekben hagyott, hogy 
él-e vagy hal, most olyan kövér mint a duda és szalad mint a nyúl." Munkácsyné 
tehát Gizellát említi legkisebb gyermekének, s még nem szerepel Gyula, a család 
ötödik gyermeke, így ő 1848 februárja után születhetett. 

Ebből a levélből az is kiolvasható, hogy a Lieb család az elért pozíció ellenére 
nem boldog Munkácson. Nemcsak a gyermekek betegsége miatt. Liebné arról 
panaszkodik, hogy ritkán láthatja testvéreit. Az anyagiak is gondot okoznak: 
„hosszabb utazásra még gondolni sem gondolhatok most, mert az sok pénzbe 
kerül, ami nekem nincs" -írja. Önmagáról így ír: „Általában visszavonult, házias 
életet élek, mivel túlságosan sok a dolgom ahhoz, hogy gyakran részt vehetnék 
szórakozásokon, és sokszor a megfelelő hangulatom is hiányzik szegény gyer
mekeim beteges úJlapota miatt." 

Valószínűleg az a távolság, amely elválasztotta a rokonoktól, okozza, hogy 
megpróbálnak elkerülni Munkácsról. Az idézett levélben találkozunk először 
távozási szándékukkal: „ . . . egy . . . gyenge reményt táplálok, hogy talán meg
láthatlak benneteket, mert az én Miskám megpályázta a pesti ellenőri állást, de 
már ez a remény is vízbe fulladt, ahogy általában nem nevet ránk a szerencse." 

1848 őszén mégis lehetőség nyílt, hogy közelebb kerüljenek a rokonsághoz. 
A megüresedett miskolci sópénztárnoki állást pályázta meg Lieb Mihály. A je
löléseket október 20-án terjesztették fel,50 december 6-án Lieb több heti szabad
ságot kért a kassai kerületi felügyelőségtől,51 s december 22-én már mint mis
kolci sótárnok szerepel.52 Nyilvánvaló, hogy decemberi szabadságra a költözés 
miatt volt szüksége, így ebben a hónapban kerülhettek Miskolcra. 

Az eddigi állomáshelyek után Miskolc a „nagyvárost" jelentette a Lieb család 
számára: 17 000 lakos, erőteljes iparral és kereskedelemmel. Egyben közelebb 
jutottak a rokonsághoz is: a Felvidéken élő Liebekhez, s főképp a várostól 40 
—50 km-re a Bükk rengetegében, Cserépváron kasznároskodó Reök Antalhoz, 
Cecília fivéréhez. 

A miskolci sóház épülete a zsolcai kapunál állt, az akkori város szélén. 
Mellette szántóföldek következtek, meg egy kis tér, ahol a környék gyerekei 
játszottak, Köztük a Lieb gyerekek. Lakásukról Ilges közöl képet: földszintes 
polgárház, dúsan fásított, gondozott udvarral.53 Munkácsy szerint a kert végén 
folyt egy kis patak, melyben Aurél tanácsára gyakran megfürödtek. Munkácsy 
arra is emlékezik, hogy éjjel-nappal őrszem sétált a házuk előtt. Való igaz: 1848. 
április l-jével minden fontosabb hivatal elé őrszemet állítottak, így az állami 
pénzzel dolgozó sóhivatalra is őr vigyázott.54 

Anyagilag jól élt a család. Lieb Mihály fizetése 600 Ft volt és a szokásos 
természetbeni juttatás.55 A gyerekek mellett házitanítót tartottak, ezenkívül 
pesztonkát és szolgalegényt említ Munkácsy az önéletrajzában. Ugyanő írja, 
hogy Miskolcon íratták be először iskolába is. 

Munkácsyék épp akkor kerültek Miskolcra, amikor a legnehezebb sors várt 
a város lakóira. 1848 végén haditerületté vált a vidék.56 Görgey serege erre 
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vonult vissza a felvidéki hadjárat után, nagy kerülővel elvonva az ellenséget a 
Debrecenbe költöző kormánytól. A Galíciából bevonuló Schlick Miskolcon 
kívánta felütni főhadiszállását. A magyar kormány is nagy jelentőséget tulajdo
nított a városnak, innen irányították az észak-magyarországi hadműveleteket. 
1849 elején a város többször gazdát cserélt: májusig kétszer került az osztrákok 
kezébe, akik arra kötelezték a megyei hivatalnokokat, hogy írásban esküdjenek 
fel az új császárnak, a fiatal Ferenc Józsefnek. 

Mind Munkácsy, mind a családi hagyomány egyértelműen úgy említik, hogy 
a beözönlő orosz sereg elől menekült el a család Miskolcról Cserépvárra, Reök 
Antalhoz. Mivel Paskievich június közepén lépte át a határt és 30-án vonult be 
Miskolcra, a Lieb család 1849 júniusában kerülhetett Cserépvárra. Ugyanitt 
húzódott meg gyermekeivel Lieb Mihály testvére, Tóth Ferencné Lieb Mária 
is Eperjesről, s a szabadságharc végső óráiban ide menekült Reök István is. 

Nem csoda, ha az átvonuló orosz sereg tisztje óvodának nézte az egyik 
szobában összegyűjtött Reök—Lieb—Tóth gyerekeket, s a kastélynak ezt a 
részét nem kutatták át, pedig épp a szekrénnyel elzárt szomszéd szobában voltak 
elrejtve a faluból sebtében összegyűjtött fegyverek". N 

Munkácsy szerint édesapja visszament Miskolcra, ott az ellenség elfogta és 
börtönbe zárta. 

Nem ismerjük Lieb Mihály miskolci életét. A nagyon gyér levéltári adatok 
alapján annyit tudunk megállapítani, hogy május 11-én Miskolcon tartózko
dott: a trónfosztás után ugyanis a haza oltárára meghirdetett gyűjtés ívén 
szerepel, s a legtöbbet adományozók között találjuk.57 

Valószínű, hogy az oroszok bevonulása után börtönbe került. Állásának 
elvesztését bizonyítja, hogy 1849 második felében, az osztrákok által felállított 
királyi biztosi hivatal idején már nem ő, hanem Begovcsevich Ignác a sóhivatal 
pénztárnoka. Vadnay szerint kiszabadulása után a gyűjtőpénztárnál kapott 
állást. A hadiesemények megszűnése után Liebné is visszatért gyermekeivel 
Miskolcra, de hamarosan — 1850. január 12-én — tüdőbajban meghalt.58 

A gyermekek nevelését egyelőre Lieb Mihály első házasságából született 
leánya, a fiatalon özvegyen maradt Villámné, Lieb Cecília vette át. Másfél év 
múlva azonban — 1851. szeptember 21-én — Lieb Mihály harmadszor is 
megnősült.59 Egy megyei tisztviselő özvegyének leányát, a jóval fiatalabb Eöt
vös Erzsébetet vette el. A házasság azonban nem lett hosszú életű: fél év múlva 
1852. május 14-én Lieb Mihály is meghalt.60 Munkácsy szerint „a háborús 
fogsága alatt szerzett betegsége megtámadta egészségét" s az utolsó időkben 
már gyakran látta ágyban feküdni édesapját. Az anyakönyv szerint agyvérzés 
okozta halálát. 

Az árván maradt gyermekeket s az örökséget a Reök rokonok osztották szét 
maguk között. Munkácsy az Emlékeimben leír néhány tárgyat, amely édesapja 
örökségéből Reök Istvánhoz került. A gyerekek sorsa elvált egymástól. 

Ezek után tekintsük át Lieb Mihály gyermekeinek, Munkácsy testvéreinek 
életútját! 
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Munkácsy testvérei 

a) Cecília 

Lieb Mihály első házasságából született 1822. február 5-én Sóbányán. Tizenhá
rom éves volt, amikor édesanyja meghalt. Nem tudjuk, édesapjánál nevelke
dett-e a következő években. Lieb Mihály panasza azonban, amelyben a „fekvő
hely nagyságú" szállásának bővítését kéri Munkácson, arra enged következtet
ni, hogy a gyermekek — Cecília és Arnold — nem lehettek az apánál. Tizenöt 
éves, amikor édesapja újranősült. További életét Vadnay Károly cikkéből is
merjük:61 1844-ben Munkácson férjhez ment Plitz János lipcsei származású 
főhadnagyhoz. Plitz azonban már Magyarországon, Székesfehérvárott született 
1812-ben, polgárcsaládból.62 Az olmützi hadapródiskolában tanult, s 1827-től 
a 34. magyar tüzérezred hadapródja. A forradalom kitörésekor Lembergben 
volt ezredével főhadnagyi ranggal. Saját kérésére a vörössipkásokhoz került át. 
Nevét magyarosította (Plitz - - Blitz — Villám), mint Villám Ferenc őrnagy 
1848 októberétől az aradi várat ostromló magyar sereg 38. honvédzászlóaljának 
volt parancsnoka. Nagy szerepe volt az 1849. február 8-án Aradra betörő 
ellenség kiverésében. 1849-ben alezredessé és dandárparancsnokká, áprilisban 
ezredessé nevezte ki Bem. 1849. április 29-én a temesvári ütközetben Freidorfnál 
esett el. 

Házasságukból ké,t lány és egy fiúgyermek született. 
Villámné 1850-ben, Munkácsy édesanyja halála után apjához költözött. 1850. 

február 12-én írja lembergi barátnőjéhez: „Jó atyám neje néhány héttel ezelőtt 
meghalván, a kistestvéreimről való gondoskodást átvettem, s a magam gyerme
keivel együtt atyámnál lakunk." Édesapja harmadik házasságakor elköltözött 
apjától. 

1853 áprilisában feleségül ment Szathmáry Király Barna testőrtiszthez. (A 
Villám gyermekek közül Olgát 1853. augusztus l-jén Karács Teréz miskolci 
leánynevelő intézetébe Íratták be.) A hangácsi és boldvai földbirtokos Szathmá
ry Király család jelentős szerepet játszott a megyében.63 A család több tagja 
tisztségviselő volt Borsodban, kúriájuk a legszebbek közé tartozott Miskolcon. 
Cecília férje, Barnabás, Szathmáry Király György alispánnak volt a fia. 

Házasságukból Albert nevű gyermekük született. Lieb Cecília azonban 1859. 
december 26-án Miskolcon meghalt. Két kislányát a nagyszülők vették maguk
hoz Eperjesre. Gizella 13 éves korában meghalt, Olga pedig visszament nevelő
apjához, majd kassai postamesternő lett, s 1873-ban a nagy kolera vitte el. 

Villámné első házasságából 1845-ben született fiát, Arnoldot katonai nevelő
intézetbe adták, s katonai pályára is lépett. Az 1880-as években mint őrnagy a 
szatmárnémeti zászlóalj parancsnoka.64 Tüzérezredesként ment nyugdíjba, 47 
éves korában. Katonaíró volt.65 

b) Arnold 

Ugyancsak Lieb Mihály első házasságából született 1823. július 26-án Sóvárott. 
Életéről csak annyit tudunk, hogy 1842-ben Lieb Arnold kadétot említik a 
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sóhivatali iratok66 — tehát a katonai pályát választotta —, további sorsa 
azonban ismeretlen. 

c) Munkácsy (Lieb) Emil 

A testvérek közül az egyetlen, aki felvette a Munkácsy nevet. 1842. december 
24-én született Ungváron. 9. évét betöltötte, amikor édesapját elvesztette. Öcs-
csével, Gyulával együtt Reök Antalhoz került Cserépvárra. Ha igaz az a családi 
hagyomány, hogy Reök Antal 1853 körül felmondta állását és Mezőkeresztesre 
költözött, akkor a két testvér is itt töltötte gyermekkorát. 

Munkácson megkezdett iskoláit valamikor abbahagyta. Egyetlen fennmaradt 
emlékét gyermekkorából maga mesélte el később a családnak. Nem szeretett 
tanulni, pékinasnak ment, mert ott jó meleg van. Úgy látszik, Miskolcra került 
vissza, mert az elbeszélés szerint egy ízben, amikor nagybátyja Miskolcra uta
zott, találkozott Emillel, aki nagy csomó perecet vitt az ölében. Amikor a 
közeledő nagybátyját meglátta, meglepetésében elejtette a pereceket, s elszaladt. 
Nem is tudtak vele beszélni. Szégyellte, hogy pékinas.(N) 

Ez az apró történet azonban azt gyaníttatja, hogy a Munkácsy önéletrajzában 
megrajzolt és sokat emlegetett inaséveket Emil is leírhatta volna, ha írói talentu
mok erre kényszerítik.67 

Mintegy 13 év telik el, míg végre hallunk Emilről. „Emil még mindig finánc" 
— írja 1865-ben Reök István Munkácsynak.68 Munkácsy tehát tudta, hogy 
fivéréből pénzügyőr lett, Emil azonban nemigen tarthatta a kapcsolatot a 
nagybácsikkal. Reök István 1870-ben így ír róla: „Emilről semmit sem tudok 
— Anti sem." Eközben azonban Munkácsy ismert festővé vált, s Emil 1873-ban 
írja meg nevezetes levelét Munkácsynak. Hallotta, hogy öccse híres ember, de 
csak most tudta meg címét, s először ír levelet hozzá. Meghatóan emlékezik 
vissza édesapja halálára, a testvérek elválására, s maga írja, hogy nem ismeri 
testvéreit, akiket szeretne még egyszer kebelére szorítani.69 

Ettől kezdve gyakrabban hallunk róla. Úgy látszik, a család felemlíthette 
Emil szegénységét, mert Reök István így ír Munkácsynak 1873-ban: „Ami Emilt 
illeti, ő pénzügyőri szemlész, folyamodott előmenetelért... Anti szerint komo
lyodott és sorsával ki van békülve, felmegy tán 1000 Ft-ra. Szegény s így a 
segítség ráfér, de a végromlástóli beszéd reclame-nál nem egyéb."70 1847-ben 
Emil kiküldetésben járt Pécsett, s meglátogatta Reök Lajost is, aki rögvest 
értesítette erről Reök Istvánt: „ . . . nem győzte dicsérni, — (Reök Lajos — Cz. 
I.), hogy milyen módos, mily szakavatott munkájában, mily értelmes. Sietek ezt 
veled tudatni, mert tudom, örülni fogsz neki, mert örültem én is. Sorsával 
megvan elégedve, előléptetést remél."71 — írja Reök Munkácsynak. 

1875-ben valóban megjön az előléptetés: Bártfán lesz pénzügyi biztos, a 
igazgatóság területén tölt be biztosi állásokat. 1876-tól éveken át Lőcsén élt.72 

Mint édesapja, ő is Eperjesre nősült. Első felesége Greskovics Mária, egy 
eperjesi polgárcsalád leánya.73 Házasságukból három gyermekük született: 
Mariska, Sándor és Emília. 
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Felesége meghalt.74 1887. szeptember 15-én Mezőkeresztesen házasodott 
újra. Nevelőapja, Reök Antal unokáját, a nála huszonkilenc évvel fiatalabb, 18 
éves Hoffmann Júliát vette el. Gyermekei és második felesége közel azonos 
korúak lehettek. 

1892-ben Miskolcon pénzügyi biztos, s így szerepel 1879-ben is. 1900 körül 
Nagybecskerekre helyezték át. Később Pestre kerültek.75 Előbb a Fehérvári 
úton, majd az Alkotás u. 18. sz. alatt laktak. A pénzügyminisztériumból ment 
nyugdíjba. 1920. május l-jén halt meg, pontosan húsz évvel Munkácsy halála 
után. 

Felesége fél évszázaddal élte túl. Visszaköltözött Borsodba, jórészt Mezőke
resztesen élt. Százéves korában az újság és a televízió felfedezte Munkácsy 
Mezőkeresztesen élő sógornőjét: riport készült róla. A következő évben, 1970. 
április 16-án 101 éves korában halt meg. 

Emil második házassága gyermektelen volt. 
Munkácsy anyagilag is támogatta Emilt. Az 1860-as években Reök Antal és 

István éveken át kísérletezett, hogy Lieb Mihály sóhivatali kaucióját visszasze
rezzék a gyermekeknek.76 Amikor a kacióügy elindult, még Munkácsynak is 
nagy szüksége volt a pénzre, mire azonban sikerült megkapni, Munkácsy már 
befutott festő volt, s a maga részesedéséről lemondott Emil és Giza javára. 
Ugyanígy lemondott később a Giza után járó örökségről Emil javára.77 Mun
kácsy számlakönyve 1879-től tartalmaz több bejegyzést Emilnek küldött pén
zekről:78 1879-ben 2500 Ft, 1882-ben 3000 Ft, 1885-ben 1000 Ft (2030 francs), 
1886: 300 francs, 1887: 2000 francs. 

Emil gyermekei közül Mariska Pöltzel Dezső lőcsei tanárhoz ment felesé
gül79. Pöltzel korán meghalt, Mariska visszaköltözőt apjához, s ott élt. Emília 
férje Boros Soma ungvári pénzügyi tisztviselő lesz. Sándor műegyetemet végzett. 
Apja után ő is felvette a Munkácsy nevet. A Földművelésügyi Minisztériumba 
került, s élete végéig Pesten lakott a Fehérvári úton. Felesége Reök Antalnak 
másik unokája, a mezőkövesdi Schmitt család leánya. így az a különös helyzet 
állt elő, hogy apa és fia két unokatestvért vett el. Munkácsy rokoni-baráti 
kapcsolatot tartott fenn Sándorral, aki párizsi tartózkodása idején Munkácsy-
nál lakott. A családi hagyomány szerint Sándor nősülésekor Munkácsy volt a 
lánykérő, biztosítva az apóst, hogy jó házasság lesz, mert „Sándort ismerem", 
sőt megígérte, hogy a lakásban „a falak sem maradnak csupaszok".N 

d) Aurél 

Munkácsy önéletrajza szerint Aurél űzte gyermekkorukban a legvadabb tréfá
kat. Egyetlen volt a gyermekek között, aki jó tanuló volt és középiskolát végzett. 
A gimnázium I. osztályát valószínűleg Miskolcon járta, mert az 1852/53-as 
tanévben, amikor Kaplonyba kerül nagybátyjához, Reök Pálhoz, már a nagy
károlyi gimnázium II. osztályának tanulója. 1854/55-ben IV. osztályos.80 Mivel 
a nagykárolyi gimnáziumot a szabadságharc után algimnáziummá fokozták le, 
a gimnázium felső osztályait a szatmárnémeti katolikus főgimnáziumba végezte. 
Az évkönyvek a tanulókat tanulmányi eredményeik sorrendjében közlik, így 

262 



megtudjuk, hogy az V. osztály 33 tanulója közül Lieb Aurél 14. volt, a VI. 
osztály 30 tanulójából a 10. A gimnázium hat osztályának elvégzése után a 
bölcsészet két osztályát végezte, de papi pályára készült. (A VII. osztály 27 
tanulójából hat növendékpap volt.) Az 1857/58-i tanévben már nem szerepel a 
végzettek között. Év közben kimaradt, az évkönyvben ezt a megjegyzést olvas
hatjuk: „Meghalt: Lieb Aurél növ. pap."81 Vadnay szerint Kaplonyban, így ott 
is temették el. A családi hagyomány szerint mint növendékpap sokat aludt a 
kövön, megfázott és tüdőbajban halt meg. Munkácsy azt írja, hogy a betegség 
csírája még gyermekkorába nyúlik vissza, amikor pajkosságból Aurélt a kútba 
ejtették, s tüdőgyulladást kapott.82 

e) Mihály 

A későbbi Munkácsy Mihály. Négy évig élt szülővárosában, Munkácson, majd 
közel négy évig Miskolcon. Édesapja halála után — valószínűleg 1852 májusá
ban — Békéscsabára került. Édesanyja legfiatalabb testvére, Reök István vette 
magához, aki valamivel előbb, a szabadságharc bukása után költözött le Pestről 
Csabára, ahol jó módban élő nővére, Steiner Jakabné lakott. Miska egyfolytá
ban hat évet töltött Csabán — 1855—1858 között mint asztalosinas —, majd 
mint asztaloslegény Aradra került. 1860 őszén nagy betegen az akkor épp 
Gyulán lakó Reök bácsihoz tért vissza, s itt fedezte fel tehetségét Szamossy Elek. 
Bár Szamossy 1861 telén magával vitte Miskát, a Reök családdal való kapcsolat 
nem szakadt meg. A festőpályán induló Munkácsy nemegyszer töltött több 
hónapot Békéscsabán vagy nagybátyja gerendási tanyáján. 1874-ben kötött 
házassága után ritkulnak magyarországi látogatásai, nagybátyja 1876-ban be
következett halála után a család Pestre költözött, s ezzel a békéscsabai látogatá
sok szűntek meg. A Reök—Rock családdal azonban mindvégig fennmaradt a 
kapcsolat.823 

í) Gizella 

1846 őszén született Munkácson. Erre édesanyjának 1848 februárjában Reök 
Lajoshoz írt és idézett leveléből következtetünk. Az apa halála után Békéscsabá
ra került. Az itteni Apponyi birtok uradalmi inspektorának felesége — nagy
nénje — , Steiner Jakabné vette magához. Itt jó módban élehetett, de Steinerne 
1853-ban bekövetkezett halála után elkerült a családtól. Vadnay szerint néhány 
évig Reök Lajosnál él Pécsett. Aurél halála után a népes pécsi Reök családtól 
Reök Pálhoz került Kaplonyba83. Életéről nagybátyja leveleiből értesülünk. 

1865 pünkösdjén a Reök család Kaplonyba jött össze. Reök István itt látja 
viszont Gizát, „aki most már valamivel higgadtabbnak látszik" — írja Munká-
csynak84, de még öt év múlva is így ír róla: „Bár Giza is javára változott, 
remélem, az idővel ő is megérik egyszer".85 

Az 1870-es évekből egyre többször hallhatunk Gizáról. Egyrészt, mert a 
nevelőszülők öregedésével Munkácsynak számolnia kell arra, hogy Giza eltartá
sa reá hárul, mert keresete nincs, s az őt eltartó nagybátyja már 60 éves múlt: 
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„ . . . ha Gizának szerencséje késik, te leszesz csak képes és hivatott is őt el nem 
hagyni".86 Munkácsy felvethette húga valamilyen irányú képzését, kenyérkere
ső foglalkozás szerzését, mert Reök így válaszolt 1872 decemberében: „Gizára 
nézve fájdalom, jó szándékodat nem oszthatom, reá nézve a nevelés el van késve, 
különben annyit csak tud, a mennyi egyszerű háztartásnál kell, csak szerencséje 
akadna, de ezt kétlem, mint hóbortos lány lévén ismeretes — előbbi évekből, 
mert most már ő is sokat higgadt — ez nem volt jó ajánlás reá nézve. Hogy pedig 
annyira kiművelődjék, hogy például nevelőnőnek beváljék, erre nézve késő is, 
nincsenek is meg a feltételek. Aligha ő maga is rászánná magát nehéz tanulmá
nyokra. A mit tehetsz érte az, hogy annak idejében, ha Paliék nem lesznek többé 
- magára ne hadd, mert azon néhány forintokból, mely számára le van téve, 

meg nem él."87 

Másrészt újra meg újra felvetődött a két testvér találkozásának sürgetése. 
1870 pünkösdjén ismét Kaplonyban tartották a családi összejövetelt. Munkácsy 
is haza készült, Reök hívta a pünkösdi találkozásra „hol valahára Gizát is 
megláthatnád" — írja.88 Munkácsy hazajött 1870-ben, de nem utazott Kaplo-
nyig. Reök meg is írja a család rosszallását: „Pali rossz néven veszi, hogy 
mellőzted Gizát, annyival inkább, mert szerinte nővéred utóvégre is rád marad, 
mert nincs lehetőség, hogy önállóvá legyen".89 Az 1873-i hazakészüléskor ismét 
felemlítik Giza meglátogatását, de Munkácsy hazajövetele a kolera miatt elma
radt. 

Giza, Emil és Munkácsy találkozása végül is Munkácsy 1874-i nászútja 
alkalmával valósult meg. Békéscsabán látogatták meg az itt tartózkodó Munká
csyt.90 

Épp idejében, az utolsó pillanatban. Néhány hónap múlva, 1875. március 
5-én Giza tüdőbajban meghalt. Ezt nemcsak egy, a Munkácsy Mihály Múzeum
ban őrzött fénykép hátlapján történt feljegyzésből ismerjük. Reök István 1875. 
április 4-ei levelében is tudatja a szomorú hírt Munkácsyval: „átaljában a tél 
fatális volt. Elvitte szegény Gizát. . ."91 

0 Gyula 

A legfiatalabb a Lieb gyermekek között. 1848 februárja és 1850 januárja között 
születhetett, édesanyja idézett levele 1848 februárjából, ill. 1850 januárjában 
bekövetkezett halála között. 

Emillel együtt Reök Antalhoz került Cserépvárra, majd Mezőkeresztesre. 
Úgy látszik, nagybátyja megpróbálta taníttatni, de nem sok sikerrel. Az egri 
katolikus gimnázium I. osztályának tanulói között találjuk az 1859/60-as tanév
ben. A 60 tanuló közül azonban az utolsó. A következő évben megismétli az 
I. osztályt, de mindössze annyit ér el, hogy a 77 tanulóból a 70. lesz.92 Többé 
nem találkozunk nevével az egri gimnázium évkönyvében: abbahagyta tanulmá
nyait. Hazament Keresztesre, s két év múlva, 1863. szeptember 9-én vízkórság
ban halt meg. A halotti bejegyzés szerint 15 éves volt.93 
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A „kecskeméti" Liebek94 (4. tábla) 

A békéscsabai Múzeum Munkácsy-gyűjteménye őriz egy képet, amelyben Mun
kácsy bátyjával és egy ismeretlen személlyel együtt szerepel. A kép hátulján a 
következő feljegyzés található: „Munkácsy családi kép. Rokoni szeretettel küldi 
a kecskeméti Lieb család. 1934. február 20.".95 

A Liebek alföldi megjelenése, másrészt ilyen késői jelentkezése keltette fel a 
figyelmet a család iránt. Levéltári és helyszíni kutatások alapján sikerült a 
családot megtalálni — ma már Kecskemét környékén. A három Lieb testvér 
— Tivadar, Mária és Emil — 1920 körül jöttek át Csehszlovákiából Magyaror
szágra (mindhárman tanítók), s Tivadar Kecskeméten kapott tanítói állást. 
Később Pestre került, s a bombázások idején halt meg. Mária visszament 
Eperjesre atyja gondozására, Emil pedig kutatásom idején nyugalmazott tanító 
volt. Ő már a Munkácsy nevet viselte, természetesen hivatalos engedélyezéssel. 
Személyes közlése szerint dédapja, Lieb Imre gyertyaöntő, szappanfőző mester 
— eddig tudják a családot visszavezetni — Munkácsy második unokatestvére 
volt. Ennek tisztázására már nem volt lehetőség. 

A Liebek sóvári továbbélése tehát való igazság, sőt Lieb Mihály Imre nevű 
öccsénél kell keresnünk a név hagyományozódását s a család származását.98 

Pesti Liebek96 

A Sáros megyei Liebek mellett a fővárosban is élt egy Lieb család. Legkorábbi 
adatunk 1832-ből való: ebben az évben született Óbudán Lieb Pál későbbi dunai 
vízimolnár.97 A családban élt és hagyományozódott a Munkácsy val való rokoni 
kapcsolat, de bizonyítható adatokkal összekötni nem tudjuk a két családot. 
A családi hagyomány szerint a Lieb család kettészakadt: egyik ment Munkács 
felé, a másik, „amelyik inkább osztrák bajor volt", Budán állapodott meg. így 
alakult ki a Lieb család két ága. A budai Liebek vízimolnárok voltak. A családi 
hagyomány egy-egy apró részlete nagyon illik Munkácsy életrajzába, így a 
hagyománynak történeti értéke van. A család úgy tudja, hogy 1865-ben Munká
csy meglátogatta Lieb Pált óbudai vízimalmában „akkor még nem volt kész 
festő". Való igaz. Egy másik emlék: Lieb Pál a 2—3 éves Flóriánnal együtt 
meglátogatta Munkácsyt a pesti kórházban. Munkácsyt 1866-ban kezelték a 
pesti klinikán, Lieb Pál 1863-ban született, így ez a hagyomány is valóságos 
emléket őriz. 

Munkácsy tiszteletét elsősorban Lieb Flórián oltotta be a családba. Amikor 
a Krisztus Pilátus előtt című képét Magyarországon bemutatták, s Munkácsy 
maga is hazajött, a mintegy 19 éves Lieb Flórián meghívta Munkácsyt egy 
óbudai iparos összejövetelre, s boldog volt, hogy Munkácsy el is fogadta a 
meghívást. 
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Flórián 8—10 évig vándorolt mint mesterlegény Európában. Munkácsyval 
Bécsben is találkozott, majd felkereste Párizsban. Elragadtatással beszélt Mun
kácsy párizsi palotájáról. A nagyapa (Lieb Flórián) szerint Munkácsy két 
alkalommal is lerajzolta őt, de a rajzok nem maradtak fenn. A Sztrájk című 
képén azonban a háttérben jobb kezét felemelő munkás arca nagyon hasonlít 
Lieb Flóriánhoz. „Aranykezű Miska bácsi"-nak nevezte a híres rokont, s min
den vágya az volt, hogy unokája is festő legyen: „Kis Munkácsy"-nak nevezte. 
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67 Emil második felesége, Hoffmann Júlia szerint Emil is asztalos volt, ő készítette az egri Lyceum 
ablakait.**) 

68 Levelek Munkácsyhoz — Munkácsytól. Vál. és jegyz. ell.: Czeglédi Imre. Békéscsaba, 1975. 2. 
levél — Továbbiakban: Levelek. 

681 a. Uo. 15. levél. 
69 MNG 3056/1930 Munkácsy Emilnek Eperjesen, 1873. február 15-én kelt levele. 
70 Levelek 37. levél. 
71 Levelek Munkácsyhoz — Munkácsytól kézirata, 69. levél. Munkácsy Mihály Múzeum adattára 

1394—1976. 
72 Munkácsy Emil pénzügyi biztosságának forrásai a megfelelő névtárak. 
73 Nemespanny Iván közlése. 
74 ' Felesége halála valószínűleg 1879-ben következett be. Ekkor írja ugyanis Munkácsy a bátyjához, 

hogy fájdalmában együttérez Emillel. (Dr. Szabó Emiiné, Munkácsy Sándor lányának tulajdo
nában lévő levél.) 

75 Ez és a következő adatok forrása Nemespanny Iván közlései. 
76 Levelek. A kaucióügy 1866—1871 között többször előkerül Munkácsy és Reök levelezésében. 

Az ügyben Reök az 1865-i országgyűléshez beadvánnyal is fordult. (Az 1865. dec. 10-dikére 
hirdetett országgyűlés képviselőházának jegyzőkönyve. Bp. 1866. 188. p. Képviselőházi Napló 
1867. II. 19. és VI. 26-i ülés.) 

77 Reök István levele Munkácsyhoz 1875. nov. 20 = Levelek 50. 
78 Munkácsy számlakönyve. Munkácsy Mihály Múzeum. Történeti gyűjtemény 58. 26. 27. 
79 Munkácsy Emil családjára forrásunk: Nemespanny Iván és dr. Szabó Emiiné Munkácsy Emil 

unokájának közlései, valamint gyászjelentések. 
80 A Nagykárolyi Kat. algymnasium évkönyve . . . évre. N. Károlyban. 
81 A szatmári katolikus nagy-gymnasium nyilvánítványa . . . évre. Szatmár. 
82 Dr. Szabó Emiiné közlése. Vadnay idézett cikke és Munkácsy Mihály: Emlékeim. 
82/a. Munkácsynak Békéscsabához és a Reök családhoz fűződő kapcsolatáról bővebben: Czeglédi 

Imre: Munkácsy Békéscsabán. Békéscsaba, 1975. és Czeglédi Imre: Munkácsy Gyulán. Gyula, 
1961. 

83 Vadnay idézett cikke. 
84 Levelek 2. 
85 Uo. 15. 
86 Uo. 14. 
87 Uo. 32. 
88 Uo. 13. 
89 Uo. 17. 
90 Békésmegyei Közlöny, 1874. okt. 11. 
91 Munkácsy Mihály Múzeum Történeti gyűjteménye. Munkácsy relikviák és Levelek Munkácsy

tól— Munkácsyhoz kézirata. 1875. ápr. 4-i levél. Munkácsy Mihály Múzeum Történeti Adattá
ra. 1394—1976. A családi hagyomány szerint Giza ekkor tanítóképzős növendék volt. 

92 Egri kat. nagygimnázium 1859/60. évi programja; és Az egri kat. nagygimnázium tanuló ifjúsága 
helyzetsor szerint. 1860/61. 

93 Keresztpüspöki róm. kat. egyház anyakönyveinek III., vegyes kötete. A halál oka: „hydrops 
pectoralis inopinate". 

94 A kecskeméti Lieb családra forrásaink: Bács-Kiskun Megyei Levéltár. Kecskeméti tanfelügyelő
ség. Külön kezelt iratok VI. 502/c: Kecskeméti községi népiskola évi jelentése; valamint 
Munkácsy Emil ny. pedagógus közlése. 

95 Munkácsy Mihály Múzeum történeti gyűjteménye: Munkácsy-relikviák. 58. 26. 5. 
96 A családra vonatkozó adatok forrása: Lieb Józseffestö, Budapest, családi hagyománya édesany

jától és a szóbanforgó nagyapjától. Az anyakönyvi adatok 1832-től a család birtokában vannak. 
97 Valószínűleg közeli rokona volt Lieb Pálnak a perbáli születésű Lieb Baltazár molnárlegény, aki 

1832-ben vette el egy budai molnár lányát, Kitzreiter Erzsébetet. A perbáli születési bejegyzést 
azonban nem sikerült megtalálni. 
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98 Feltételezésemet most, a kézirat lezárása után sikerült igazolni, s kideríteni a „kecskeméti" és 
„sóvári" Liebek rokonságát. Az 1886-ban született Lieb Tivadar és az 1897-ben született Lieb 
Emil is még halála (1920) előtt felkeresték Munkácsy Emilt, Munkácsy bátyját, aki közjegyző 
előtt igazolta is a két testvér rokonságát Munkácsyval. Az igazolás szerint atyjuk, Lieb Imre II. 
„másodunokatestvére" volt Munkácsy Mihálynak. A Munkácsy név felvételére azonban közel 
négy évtized múlva kerülhetett csak sor, mert a kérelmet háromszor is elutasították azzal, hogy 
a név védett. Végül is csak 1945 után előbb Lieb Emil két gyermekének, Katalinnak és Lászlónak 
engedélyezték a Munkácsi (sic!) név felvételét (L-953-84/2) 1956.), majd a következő évben 
édesapjuk is megkapta (1102/1957). Lieb Tivadar már nem folyamodott a névváltozáshoz. 
A család — iratok alapján — vissza tudja vezetni a rokonságot: eszerint Munkácsi (Lieb) Emil 
atyja, Lieb Imre II. eperjesi igazgató-tanító volt. Apja, Lieb Imre I. eperjesi gyertyaöntő-szap
panfőző mester. Kétségtelen, hogy Munkácsy nagybátyjának, az 1803-ban született Lieb Imre 
István. (2. táblázat) leszármazottai. A „másodunokatesvéri" meghatározás azonban azt jelenti, 
hogy Lieb Imre István és Lieb Imre I. között még egy generációnak kellett lenni, akit nem 
ismerünk. (Ehhez újabb csehszlovákiai kutatásra volna szükség.) 

A tanulmányban Lieb Imrénél közölt bánáti sóhivatalnokot csak név- és foglalkozásazonos
ság alapján „azonosítottam" a Lieb családdal, s nem anyakönyvek alapján, így a személy 
azonossága csak feltételezett. 

Betűjeles rövidítések 

В — Bártfa 
F — Felesége, férje 
H — Házassága 
M — Miskolc 
Md — Mándok 
Mk — Mezőkeresztes 
N — Nemespanny Iván közlése (ld. 2. tábla) 
Sb — Sóbánya 
Sv — Sóvár 
U — Ungvár 
W — Weinberger Gusztáv közlése (ld. 2. közlés: a Reök család) 
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L tábla 
A bártfai Liebek 

LIEB JÁNOS KAROLY FERENC 
a bajor választófejedelem titkára 

? — 1684 

FERENC JÓZSEF 
1 

JÁNOS GYÖRGY ANTAL 
1670—1737 

F: Möszgang Barbara 
JÁNOS 
szobrász 
Potsdam 

FERENC 
ötvös 
Bécs 

JÁNOS FERENC ANTAL 
sótárnok 

a magyarországi Liebek őse 
1708 — Bártfa 1785 

ANDRÁS JÓZSEF 

MIKLÓS FARKAS 
DAGOBERT 

huszárkapitány 
? — 1764 

I ' 1 
fiú fiú 

1. F Frank Mária 
Katalin 

? —1750 

2. F: Bereczky Zsuzsanna 
(Rozália) 

BENEDEK 
JÓZSEF 
FERENC 

Festő 
Sv. 1744—? 

: Bliha Mária Anna 
B. 1738—? 

H. B. 1769. 2. 4. 
.1 

GYÖRGY 
JÁNOS 
JÓZSEF 

Bártfa 1770. 10. 24. 

JÁNOS 
DÁVID 

MÁRTON 
1745—1750 

JÁNOS ANTAL 
FERENC 
1748—1749 

FERENC* 
bártfai 

sóprefektus 
F: Wagner Anna 

„I 
GYÖRGY* 

Bártfa, 1755. 4. 
27.—? 

* a Lieb-kódexben nem szereplő, de a meglevő 
anyakönyvek alapján kimutatható egyéb Lieb 



2. tábla 
A sóvári Liebek 

IGNÁC 
17647—1844? 
H.: Sv 1793 

F: Kasztner Anna 

II MIHÁLY 
Sb 1800. 5. 15.— 

M 1852. 5. 14. 
(Munkácsy édesapja) 

3. tábla 

MARIA 
1790? —Sb 1850 

F: Adamovits András 

JÁNOS 
1766?—Sb 1841. 11. 

F: Filler Judit 
1769? —Sb 1851. 12 

26. 

MÁRIA 
Sb 1802. 4. 9.— 
1889. 10. 1. (N) 

F: TÓTH Ferenc 

IMRE ISTVÁN 
Sb 1803. 9. 4. — ? 

ERZSÉBET 
Sb 1800. 4. 2.—Sb 1872. 9. 22. 

H: 1820 
GABÁNYI Mátyás 

JÓZSEF 
Sb 1803. 1. 13.—? 

F: Rothermundt Margit 

III Valéria 
1832—1906 

NOSZTICIUS Károly 

Clotild 
BERTHÓTY Lőrinc 

IV ÁRPAD 
1860—1935 

F: Hoffmann Emilia 

MARGIT 
1865—1932 

KRAJCSOVICH Dezső 
1854—1918 

V NEMESPANNY (Krajcsovich) 
Iván 

1896— 



II 
3. 

LIEB MIHÁLY 
Sb 1800. 5. 15.—M 1852. 5. 14. 

1. H: Sv 1821. 9. 4. 
F: Jelinek Amália 
1835. 10. 19. Eperjes 

2. H: 1839? 
F: Reök Cecilia 

Md. 1812. 11. 19.—Мк 1850. 1. 

3. H: 1851. 9.21. 
F: Ötvös Erzsébet 

12. 

Ill Cecilia 
Sb 1822. 2. 5. — 
M 1859. 12. 26. 

ARNOLD 
Sb 1823. 7. 26—2 

(Munkácsy) 
EMIL 

U 1840. 12. 24.-
Bp. 1920. 5. 1. 

Aurél 
7—1858? 

(Munkácsy) 
MIHÁLY 

1844. 2. 20.— 
— Endenich 

1900. 5. 1. 

Gizella Gyula 
1846?— 1848—49? — 

1875. 3. 5. — 1863. 9. 12. 

1. H: 1844 Munkács 2. H: 1853. 4. 1. H: Greskovics Mária 
F. PLITZ János F: SZATHMÁRY 

1812—1849 KIRÁLY 
Barnabás 

2. H: Mk 1887. 9. 15. 
F: Hoffman Júlia 

1869. 2. 9.—Mk 1970. 4. 16. 

IV Gizella Olga Arnold Albert Mária (Munkácsy) Emilia 
PÖLTZEL SÁNDOR BOROS Soma 

Dezső 

Ilona Margit 
F: Dr. Szabó Emil 

Mihály 



4. tábla 

MIHÁLY 
(3. tábla) 

A „kecskeméti" Liebek 

LIEB IGNÁC 
r—' 

Mária 
1 

IMRE ISTVÁN 
Sb 1803. 9.4 — 

IMRE I. 
F: Balogh Borbála 

IMRE II. 
1859? —Ep. 1916. 6. 9. 
F: Adamszky Eleonóra 

IMRE III. 
- 1915. 3. 3. 

TIVADAR 
Bz 1886. 11. 9 -

Bp. 1944. 12. 
F: Lencz Mária 

Munkácsi 
EMIL 

Bz 1897. 9. 20 -
1. F: Kirschner 

Katalin 

Mária 
F: BARAN Antal 

Borbála Hedvig Munkácsi 
Katalin 

Munkácsi 
LÁSZLÓ EMIL 

Bz = Berzevice (Sáros m) 
Ep = Eperjes 
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Die Geschichte der Familie von Mihály Munkácsy 
/. Die Familie Lieb 

von: IMRE CZEGLÉDI 

Mihály (Lieb) Munkácsy ist einer der bekanntesten und größten Erfolg erzielenden 
ungarischen Kunstmaler des 19. Jahrhunderts. Das früh verwaiste Kind wurde von 
seinen Verwabdten aufgezogen, später bestimmten dann Verwandtenbesuche seine wie
derholten Besuche in der Heimat als weltberühmter Kunstmaler aus Paris. Gleichzeitig 
sind diese verwandtschaftlichen Verbindungen der Kunstgeschichte kaum bekannt. 

Eine auf der Basis von einer Familie Lieb stammenden Aufzeichnungen von 1903 aus 
Bartfa angefertigte Tabelle ergab eine zusammenfassende Geschichte der Familie Lieb 
aus den Jahren zwischen 1639 und 1770. Letzte Schlußfolgerung daraus war, daß der 
1770 zuletzt aufgeführte János György Lieb der Großvater Munkácsy's sein könnte. Da 
in dieser Familie noch mehrere Kunstmaler und Kunstscmiede vertreten sind, wäre es 
interessant gewesen, die genetische Vererbung des künstlerischen Talents bis zu Munká
csy auszuweisen. 

Der Verfasser der Studie klärt bis 1785 rücklaufend den väterlichen Zweig der Familie 
Munkácsy's, kommt bis hin zum Beweis des Großvaters von Munkácsy, jedoch kann die 
Abstammung wegen Mangels an vorhandenen Matrikeln nicht weiter verfolgt werden, 
so konnte die Verbindung des Familienzweiges mit dem erwähnten János György Lieb 
nicht verwirklicht werden. 

Der Autor stellt jedoch den Lebensweg des Großvaters von Munkácsy, Ignác Lieb, 
sowie seines Vaters, Mihály Lieb vor, delen Laufbahn als Beamte in Raum und Funktion 
gleichermaßen. So beschreibt er den Lebensweg, welchen der Vater von Munkácsy von 
der unbezahlten Stellung als Praktikant bis zur Stellung als leitender Angestellter der 
provinziellen Salzämter durchlief. So erforschte und skizzierte der Autor auch den 
Lebensweg der Geschwister von Munkácsy. 

Im Verlaufe seiner Nachforschungen entdeckte der Autor zwei noch heute lebende, 
von ihm als „Kecskeméter Liebs" und „Pester Liebs" bennante Familien, welche Mun
kácsy als ihren Verwandten erkennen, und ein Familienmitglied konnte sogar den 
Namen Munkácsy annehmen. 

Verdienst der Studie ist, daß diese den väterlichen Zweig der Abstammung von 
Munkácsy klärt, die bisheringen Mißverständnisse auflöst, und gleichzeitig den Lebens-
wegder unmittelbaren Familienmitglieder vorstellt. 
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Lieb Mihály, Munkácsy édesapja 
Festmény. Munkácsy Mihály Múzeum 
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. Munkácsy húga, Lieb Gizella 
Eredeti fénykép. Munkácsy Mihály Múzeum 
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A két Munkácsy: Mihály és Emil 
Eredeti fénykép. Munkácsy Mihály Múzeum 
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K i 
чО 

Rokonok közt Mezőkövesden. 
Bal szélen Munkácsy Mihály, mellette háttal Munkácsy Emiiné, jobb szélen Munkácsy Emil. 

Eredeti fénykép. Munkácsy Mihály Múzeum 




