
 

DR. SZECSKÓ KÁROLY 

Adalékok Farkas Zsigmond római katolikus lelkipásztor 
életéhez és munkásságához. 

Ipolyi Arnold jeles tudósunk, egri kanonok korában 1863-ban, Ma-
gyarország középkori szobrászata emlékei című dolgozatában a követ-
kezőket írta: „Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja, azzal saját 
síremlékét készíti." Ilyen becses emlékérték, nekünk Farkas Zsigmond 
rk. lelkész, tudós. Az emlékezést indokolttá teszi, hogy október 7-én volt 
születésének 145. évfordulója, nem különben az, hogy az utókor mára 
mintha elfeledkezett volna róla. 

1862. október 7-én született Putnokon, ahol édesapja szegény 
mesterember volt. Rajtakívül még 3 gyermek volt a családban. Az elemi 
iskola és a gimnázium elvégzése után elhivatottságot érezve a papi pálya 
iránt az egri Papnevelő Intézetbe, illetve a Hittudományi Főiskolára je-
lentkezett. Egri teológiai tanulmányait 1881. szeptember l-től 1885. jú-
nius 15-ig végezte, s június 26-án szentelték áldozópappá.1 

Ezt követően főpásztora Kistályára nevezte ki káplánnak Marán 
János neves matematikus, paptudós mellé. Első szolgálati helyét au-
gusztus 5-én foglalta el.2 Néhány hónap múlva azonban november 27-én 
érseke két hónapi időtartama a torok.bajban szenvedő Florek József plé-
bános mellé nevezte ki segédlelkésznek3 Szuhogyra. A plébános 1886. 
január 28-án levélben kérte főpásztorát Farkas Zsigmond szuhogyi szol-
gálatának meghosszabbítására, mivel egészségi állapota nem javult. 
Február elsején a Főegyházmegyei Hivatal közölte vele, hogy „eddigi 
minőségében a további intézkedésig Szuhogyon marad."'1 Újabb intézke-
désre március 20-án került sor, amikor is Szuhogyról Nagyfügcdrc ne-
vezték ki káplánnak, Szalonnay András plébános mellé. 5 Az említett 
faluban másfél évet töltött. 1887. szeptember 6-án Gyöngyöshahiszi 
káplánsággal bízták meg, amelyet 16-án foglalt el.6 December 20-án 
plébánosa Deme József az alábbiakat írta a Főegyházmegyei Hivatalnak 
Gyöngyöshalászi szolgálatáról: „eddigi magaviselete szabályszerű. a pa-
pi hivatásnak, tekintélynek, megfelelő kötelességének eleget tesz, józan. 
társalgásban óvatos, szóval eddigi viselete folytán - örömmel - csak 
jót mondhatok felőle, lelkiismerettel nyilatkozva."7 

1889. július 24-én kápláni működésének folytatására Samassa érsek 
a Kápolnán megüresedett „kápláni állomásra" helyezte át, Budeskúty 
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Gyula c. kanonok, plébános mellé.8 Kápolnán még egy teljes évet sem 
töltött, 1890. július 10-én érseke közölte vele, hogy Püspökladányba 
nevezi ki ugyancsak káplánnak. 9 Új állomását július 30-án foglalta el. 10 

Püspökladányban még egy fél évet sem töltött, mivel a községben jelen-
leg már kibogozhatatlan helyzetbe került. Erről 1890. november 8-án 
főnöke, Kiszelák Sándor plébános ezeket írta az érseknek: „minden be-
jelentés és engedelem kérés nélkül többször átrándul Karcagra, hogy ott 
egy nemrégen oda költözött magányos nőnél látogatást tegyen s általa 
fogadtassék. Erről előre nem értesítette. Kár e fiatalemberért, hogy ily 
rossz útra tévedett, kár mert másképp tehetséges." 11 A Samassa érsek 
hitelt adott a Püspökladányi plébános által írottaknak, ezzel magyaráz-
ható, hogy november 2-án Hevesre helyezte káplánnak. 12 

Az eddig elmondottakból kitűnik, hogy Farkas Zsigmond, amikor 
november 22-én kápláni állását elfoglalta, az már a hatodik hely volt 
másfél évtized alatt. Segédlelkészi tevékenysége részleteiről nem valla-
nak a források. 13 Nyilvánvalóan a káplánok szokásos tevékenységét vé-
gezte: helyettesítette főnökét miséken, litániákon, különböző szertartá-
soknál akadályoztatás esetén, hitoktatási feladatokat látott el stb. Zene-
szerető ember lehetett, mivel saját zongorája is volt már ekkor. Kevés 
üres órájában, avagy fáradtan e hangszerrel múlatta az időt. 1 4 

Hevesen több mint két évet töltött, amikor 1893. február 13-án az 
érsek szülőföldjének falujába, Szendrőre nevezte ki ismét csak káplán-
nak. Főnöke Krempászky István plébános, alesperes lett. 15 Szendrői ál-
lását február 20-án foglalta el. 16 Hat hónap elteltével kérelmére főpász
tora augusztus 26-án hangácsi plébánosnak nevezte ki. Kérelme indokai 
a következők voltak: az állás megüresedett, már nyolc éve káplán, sze-
retne már ő is önállóan működni . Szülei elhaltak, s kiskorú testvérei 
Putnokon laknak és szeretne hozzájuk közelebb kerülni. 17 Az érseki ki-
nevezését meleghangú levélben köszönte meg.18 

Hangács szolgálatának utolsó, de időben leghosszabb állomása lesz. 
A hivatalt június 12-én foglalta el, 19 s a községben majdnem három év-
tizedet töltött rendkívül aktívan.20 

Először Farkas Zsigmondról, mint lelkipásztorról szólok. Mint plé-
bános nemcsak Hangács, hanem filiája Nyomár, római katolikus hívei·· 
nek összes lelki ügyei és anyagi kérdéseinek megoldása ráhárult. Plébá-
nosi beiktatása után Hangácson és Nyomáron az alábbi javakat vette át: 
a hangácsi plébánia területe 1 hold 1135 öl volt. Ezenkívül a község 
területén 3 darabban élvezte 4 hold 491 öl szántóföld hasznát. A község 
határában 5 hold 15 öl szántóföld illette, valamint 5 hold 400 öl legelő. 
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Nyomár határában az illetmény földje 15 hold 625 öl volt. Hangácson 
több szobás plébánia épülete volt, valamint magtára, sertésóla, istállója. 
kocsiszíne. 21 

Alig foglalta el helyét, máris gyűjtést indított hívei között a nyomári 
kápolna felszerelésére, ülőpadok készítésére és harmónium vásárlásá-
ra. 22 1893. decemberében a hívek adományaiból új csillárt vett a han-
gácsi ternplomnak.23 Ugyan ebben a hónapban szintén adományokból 
120 forintért 12 db templomi padot, 80 forintért pedig egy db harmóni-
umot vett. 24 Az új kegytárgyak beszerzésének jelentőségét növeli, hogy 
olyan időben történt, amikor a hangácsi plébánia, az istálló és templom 
javítására 692 forintot kellett fizetni. 25 S az egyházközségnek volt 117 
forint adótartozása is. 26 

A következő év október 11-én levélben számolt be a Főegyházme
gyei Hivatalnak plébánosi jövedelmeiről. Ebben elsőként említette meg 
az Egyházmegyei Hivataltól évenként kiutalt pénzösszeget, majd emlí-
tést tett a 30 hold javadalmi föld hasznáról, a párbérről és stóla jövede-
lemről. Kénytelen volt megjegyezni, hogy „A jelen körülményeket te-
kintve a készpénz jövedelem majdnem kizárólag az egyedüli jövedelem, 
a 30 hold különben is partos, és kedvezőtlen helyen fekvő és 4 külön da-
rabban kiadott föld, ugyanis ez régóta árendában felesben minduntalan 
vetve, használva lévén oly rossz karban van, hogy öt forintot nem igen 
adnának meg átlag holdjáért, vagy egyáltalán kivevője sem akadna: mert 
se legelőilleték, se rét nincsen hozzá; mert keveset is terem, hitványmi-
nőségűt is, gazt úgyszólván, úgyhogy vetőmagot mindig máshonnan kell 
beszerezni; mert a 4 külön helyen lévén hozzá utak, s marhajárások 
mellett, tehát károknak kitett helyen - 4 felé kell még őriztetni is." 

629 lélekszám után jár párbér, de kevés jön be, 80-90-100 forint, 
mivel a hívek ,jobbára csak szegény zsellér és cselédekből állnak", a 
stóla évenként kb. 20-25-30 forint. Az évi adó 80 forint. Kocsi és lótar-
tás kell, cselédtartás, „így bizony éppen csak annyi a marad az évi be-
vételből a lelkésznek, hogy a lehető legegyszerűbb és legnagyobb beosz-
tás mellett mégis megélhet. "27 

: ·: A fent leírt jövedelmi viszonyok nem vették el a kedvét, s plébániá-
ját és filiáját állandóan fejlesztette. 1 895-96-ban kijavították a hangácsi 
templom külsejét és a lelkészlakot, valamint a melléképületeket. A bu-
dapesti Oltáregyesülettől ajándékba kaptak egy db díszes fehér miseru-
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hát, egy db kehelyszedőt, 6 db kehelytörlőt, 4 db kéztörlőt , 2 db vállkendőt, 
l db aranyozott bronzból készített 3 harangos oltárcscngö1. 28 

1898-ban elkészült a hangácson építendő népiskola tervc.29 A kö-
vetkező évben az új kántorlakás tervrajza került Lctőal {1. 30 1900-ban a 
tervező elkészítette a nyomári új iskola és tanítói lak építési tervét. 31 

1902-ben a hangácsi templomban új lourdesi-Mária oltúrt építettek.32 

Ebben az évben a hangácsi új iskola és kántortanítói lak{1s építésére az 
egyházmegyei hivatal 1500 koronát utalványozott ki.33 Sőt később ezen-
kívül még 6000 koronát engedélyezett az érsek.34 1908-ban sikerült a 
nyomári új iskolát és kántortanítói lakást is tetőalá hozni. 35 

1909-re betelt a hangácsi rk. temető így új helyet kellett biztosíta-
ni.36 Szerencsére erre a célra egy Miklós Ödön nevű hívüktől kél magyar 
hold földet kaptak. 37 1911 . decemberében irányításával megszervezték a 
Hangács-nyomári Katolikus Ifjúsági Egyesületet. 38 1912. augusztus 21-
én szerződést kötött egy vállalkozóval a hangácsi templom újabb reno-
válására39, ez a munka az év október első felére be is fejeződött.40 

Farkas Zsigmond a rengeteg időt kívánó lelkipásztori munkája 
mellett nem zárkózott el a világtól. 1900 áprilisában 2 hetes római za-
rándokúton vett részt. 41 1901-02-03-ban ott volt a fővárosi katolikus 
naggyűléseken. 42 

Már az eddig leírtak is mutatják, hogy Farkas Zsigmond nem egyol-
dalú elméleti, hanem kiváló gyakorlati szakember is volt. Nem volt ide-
gen tőle a század elején, a gróf Károlyi Sándor által útba indítoll Han-
gya szövetkezeti mozgalom sem. Nemcsak részt vell annak helyi szer-
vezésében, hanem abban hosszú ideig vezető szerepel is vállalt, ő volt a 
szövetkezet igazgatója és pénztárosa is. KivMó munkáját 1911. július 4-
én a Hangya központ levélben ismerte el. 43 A Hangya helyi tagjai ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy igazgatói fimkcióját több cikluson keresztül 
meghosszabbítsák. 44 A helyi rk. énekkar vezetője hosszú időn keresztül. 

Külön szólok Farkas Zsigmondról a természetgyógyász és a mé-
hészkcdő papról. Ilyen irányú tevékenysége bár országos viszonylatban 
is jelentős, mindmáig feltáratlan. Minden lehetőséget megragadott arra, 
hogy szakismereteit e két területen fejlessze. 1898. augusztus 3-án kérte 
az egyházmegyei Hivatalt, hogy tegye lehetővé számára, hogy Bajoror-
szágba utazzék s ott a Kneitt-féle gyógymódot alaposabban elsajátí thas-
sa. Kérését azzal indokolta, hogy „Ma nemcsak lelki, dc testi orvosnak 
is fclillcnék a Jla)l. "45 1906. március 31-én többek között azt írta az 
Egyházmegyei Hivatalnak, hogy" A gyógynövénytennelést igen előnyö
sen össze lehet kapcsolni a méhészkedéssel - azért, mivel például az 
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általam kultivált kereskedelmi gyógynövények jelentős része is eg)úttal 
kitűnő mézelő-növény ... " 46 A fenti év júniusában részt vett ismeretei 
gyarapítása érdekében a gödöllői állami méhészeti taiúolyamon. 4 7 1911. 
nyarán a kolozsvári Gazdasági Akadémiánál gyógynövény-termelési 
tanfolyamon vesz részt. 48 

A gyógynövénytermeléssel és méhészeti munkával tudományos 
szinten is foglalkozott. A témával kapcsolatban két olyan munkája jelent 
meg, amely ma már könyvtári ritkaság. 1904-ben Miskolcon látott nap-
világot, A hosszú élet, jó egészség s a betegségek gyógyulásának tit-
kai ... illetve ezek főtényezői a betegségek gyógyítása e fő tényezők -
különösen pedig otthoni vízkúrák - s egyes gyógyhatású (de soha-
sem mérges) növén)'i és háziorvosságok segélyével. (326 oldal) Ez a 
könyve második kiadásban 1905-ben újból kikerült a nyomdából. Szin-
tén Miskolcon adta ki, Igazi vegetárh\nus szakács- és gyógyfőzőkönp· 

betegek, lábadozók és gyerekek részére címü 111u11káját 1917-ben. 
(LXXXIII, 185 oldal) 

Méltánytalanok lenné11k Farkas Zsigmond emlékéhez, ha nem te-
szü11k említést teológiai munkásságáról, amely még szintén feltáratlan, 
de legalább megemlítem ismert munkái közül, A jó lelki11ásztor ké11e 
című tanulmányát, amelyet még 1887-ben közölt az Egri Egyházme-
gyei Közlöny, avagy szóba hozom a szintén a fenti folyóiratban publi-
kált, A szív világánál című írását, de még számosat említhetnénk. Szép-
számú értékes könyvtárát a helyi egyházra hagyta, mely méltatlanul a 
hangácsi parókia padlásán lesz az enyészeté. 

Farkas Zsigmond Hangácson hunyt cl 1926. március 17-én. A 
helyi temetőben hantolták el, a Kletz családi sírkertben. Síremlékének 
felirata mamár olvashatatlan, a kő nagyon málik. Életének és munkús-
ságának részletes és tüzetes megismertetése a jövő feladata. előadásom 
csupán a témára való figyelem ráirányítást szolgálja. 

Jegyzetek 

1. Egri Érseki Levéltár (EÉL. Personália Sigismundus farkas) PSf a főegy
házmegyei Hivatal levele farkas Zsigmondnak Eger, 1885. aug. 12.; 
3007/1885 - Farkas Zsigmond levele a Főegyházmegyei Hivatalnak. Putnok, 
1889. aug. 30. 3853/1889. 

2. EÉL. PSF. a Főegyházmegyei Hivatal levele farkas Zsigmondnak 1885. júl. 
13. - Farkas Zsigmond levele az érseknek. Kistálya 1885. aug. 10.; 
3007/1885. 
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42. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az Egyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1901 . okt. 28,; 4959/1901.; 1902. okt. 1. 4909/1902 - Hangács 1903. szept. 
24.; 4983/1903 

43 . EÉL. PSF A Hangya Központ levele Farkas Zsigmondnak. Bp. 1911 . júl. 07. 
44 . EÉL. PSF. A Hangya Központ levele Érseknek. Bp. 1914. febr. 13.; 

1031/1914 
45. EÉL. PSF Farkas Zsigmond levele Főegyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1898. aug. 3.; 55/1898 
46. EÉL. PSF Farkas Zsigmond levele Főegyházmegyei Hivatalnak. Hangács 

1906. márc. 31.; 28/1906. 
47. EÉL. PSF. Egyházmegyei Hivatal levele Farkas Zsigmondnak Eger. 1906. 

jún. 5.; 2874/1906. 
48. EÉL. PSF. Farkas Zsigmond levele az egyházmegyei Hivatalnak. Hangács. 

1911. júl. 10., 7011 911. 
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