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A Barcsay családnév alapján az olvasó általában 
Barcsay Jenő festőművésszel, vagy Barcsay Ákos er-
délyi fejedelemmel hozza kapcsolatba a zsákai szü-
letésű dr. Barcsay Lászlót.

Barcsay László ősei azonban feltehetően nem a 
fejedelmi családból származtak. Dr. Barcsay László 
édesapja és nagyapja is Csengerben született, ahol 
a „csengeri Barcsayak” éltek. Ezen család nemesi 
előzményeiről annyi tudható, hogy 1631. augusztus 
15-én Bécsben II. Ferdinánd király adományozta a 
„csengeri Barcsay” család részére a nemességet és 
az ahhoz tartozó címert. A címerképen kék mezejű 
pajzsban hármashalom tetején levágott jobb kar, 
kezében görbe kardot tart, a pajzs felett pedig ka-
tonai sisak, azon királyi diadém, amelyen két lábbal 
ugró ezüst szarvas látható. A címerkép annyiban 
hasonlatos a nagybarcsai Barcsay család címerké-
péhez, hogy abban is levágott jobb kar tart a kezé-
ben görbe kardot. 1631. augusztus 15-én Barcsay 
István és fia, György kapott nemesi oklevelet, akik-
nek leszármazottai a Csengerben élő Barcsayak.1

A család nemesi eredetét támasztja alá Szat-
már vármegye alispánjának 1900. február 14-én 
kiállított bizonyságlevele, amelyben igazolta, hogy 
a vármegye levéltárában lévő, 1809 februárjában 
eszközölt nemesi összeírás szerint „Barcsay József, 
Barcsay János és Barcsay Pál csengeri lakosok a 
nemesi jogok gyakorlatában voltak s nemességük 
mindaddig kétségen felül állónak tekintetett.”2

Az említett Barcsay Pált 1823-ban alhadnagy-
ságra is jelölték és házastársa, Barcsay Pálné, szüle-
tett Osváth Éva Csenger legtekintélyesebb nemesi 
családjából származott.3

1   Molnár 1941:  145. 

2   Idézi: Molnár i. m. 146. 

3   Molnár i. m. 150.

Barcsay Pál (szül.: 1793) és Osváth Éva (szül.: 
1800) házasságából tíz gyermek származott. Ha-
todik gyermekük volt Gerzson, aki 1833. október 
1-jén született.4 Barcsay Gerzson 1862. február 
11-én kötött házasságot Kiss Jusztinával, és házas-
ságukból négy gyermek született: Julianna, József, 
Imre, valamint 1864-ben. Károly, dr. Barcsay László 
édesapja.

Barcsay Károly

Barcsay Károly 1864. december 30-án született 
Barcsay Gerzson és Kiss Jusztina negyedik gyerme-
keként. Ifj. dr. Barcsay László hagyatékának irataiból 
tudjuk, hogy Barcsay Károly 1885-től a Berettyóújfa-
lui Református Lelkészi Hivatalba került segédként. 
A hivatal 1888. augusztus 10-én kiállított bizonyít-
ványa szerint munkáját szorgalmasan és dicséretes 
sikerrel teljesítette. 

1888. március 23-án a Váncsodi Református 
Egyházi Tanács Barcsay Károlyt képessége és si-
keres működése alapján fitanítónak egyhangúlag 
megválasztotta, így 1888. szeptemberétől mint a 
református fiúgyermekek oktatója a váncsodi isko-
lában teljesített szolgálatot. Az oktatói tevékenysé-
get ekkor már népiskolai tanítói oklevél birtokában 
végezhette, hiszen 1887. október 2-án jeles ered-
ménnyel tett vizsgát.5 

1889. július 10-én kötött házasságot Tóth Amá- 
liával, aki Berettyóújfaluban született 1866. októ-
ber 17-én, édesanyja Bernáth Amália, édesapja 
Tóth Sándor leánytanító volt.

4   Kivonat a Csengeri Református Egyházközség Keresztelési Anyakönyvének 
I. kötet 157. lapjáról. A másolat hitelesítése eredetiről Szentes 1939. december 
28., Dr. Albertényi Andor királyi közjegyző sk. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. Dr. 
Bagossy Attila tulajdona.

5  Bizonyítvány Gyulai László református lelkésztől, Berettyóújfalu, 1888. au-
gusztus 10. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. Dr. Bagossy Attila tulajdona.

BAGOSSYNÉ KÖRTVÉLYESI MÁRIA

Dr. Barcsay László családjának története
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1. kép. A csengeri-zsákai Barcsayak leszármazási ábrája. Készítette ifj. dr. Barcsay László 2006-ban, saját kutatásai alapján 
(Barcsay-hagyaték, Bagossy család tulajdona)
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Barcsay Károly és Tóth Amália házasságából 
nyolc gyermek született. Károly (1890), Amália 
(1891) és Vilma (1893) nevű gyermekeik 1894-ben 
diftéria betegségben haltak meg. 

Barcsay Károly 1888 szeptemberétől 1890. au-
gusztus 15-éig tanított a váncsodi református isko-
lában. A munkájáról kiállított bizonyítvány szerint 
„hivatalát kitartó szorgalommal és valódi hivata-
lossággal látta el. Az előtte teljes elhanyagoltság-
ban növekedett iskolás gyermekeket tapintatos 
bánásmóddal rendhez, fegyelemhez szoktatta, a 
tanításban lankadást nem ismerő buzgalommal és 
ügyességével meglepő eredményeket mutatott fel, 
végül kifogástalan magaviselete által mindenek be-
csülését és szeretetét is kiérdemelte.”6

1890. szeptember 13-ától a zsákai református 
iskolában lett tanító. Vadon Miklós református lel-
kész az 1913. július 23-án kiállított működési bizo-
nyítványban a következőképpen jellemezte Barcsay 
Károly tanítói működését: „példás családi életével, 
társadalmi működésével, hazafias és vallás- erkölcsi 
irányban kifejtett buzgóságával, a tanításban elért 
dicséretes eredményeivel nemcsak a tanulók szü- 

6  Bizonyítvány Nagy Sándor református lelkésztől, Váncsodi Lelkészi Hivatal, 
1890. augusztus 15. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. Dr. Bagossy Attila tulajdona.

leinek és a község lakosainak, hanem fellebbvalói-
nak becsülését és elismerését is kiérdemelte.”7

A falubeliek visszaemlékezései szerint Barcsay 
Károlyt kiváló tanítónak tartották és melegszavú, de 
mégis szigorú és következetes emberként tisztelték. 
Ő volt az elnöke Zsákán, 1896-ban az Ezredévi Ün-
nepségeket Előkészítő Bizottságnak.8 

A zsákai református oktatás kezdetei a XVII. szá-
zadra nyúlnak vissza. 1766-tól kezdve a faluban már 
fiú- és leánytanítókat is alkalmaztak.9 

7  Működési bizonyítvány, Zsáka, 1913. július 23. Ifj. dr. Barcsay László hagyaté-
ka. Dr. Bagossy Attila tulajdona.

8  Vadon Miklós református lelkész így ír az eseményről: „a református, vala-
mint görögkeleti és zsidó felekezet képviselői is tagjai voltak az ünnepséget elő-
készítő bizottságnak és hazafias lelkesedéssel karolták fel az Ezredévi Ünnepély 
rendezését, s lázas tevékenységet fejtettek ki annak minél impozánsabbá és ma-
radandóbb emlékűvé tétele érdekében. Az iskolai ünnepély 1896. május 9-én, a 
hálaadó Istentisztelet május 10-én volt. Már napokkal az ünnepély előtt az iskolá-
kon nemzeti zászlók lengtek és a főutcán is minden ház zászlóval volt díszítve. Az 
ünnepi műsor lelkes hangulatra ragadta a jelenlévőket, így nagy tetszést váltott 
ki Barcsay Károly »A honfoglalás és ezeréves élet« című beszéde. A szereplő refor-
mátus és görögkeleti gyermekek szabatos és szép előadásai lelkes hangulatra ra-
gadták e jelenlevőket, s nagy mérvben hozzájárultak ahhoz, hogy a hazaszeretet 
szent tüze soha el nem hamvadó lánggal égjen derék lakostársaink, s növendékek 
keblében; a közönség szemeiben csillogott örömkönnyek, a hazafias lelkesedés 
szülte éljen kiáltások általában a mindvégig emelkedett lelkes hangulat fényes bi-
zonyítékát adták annak, hogy az ezredévi emlékünnepély lélekemelő és magasz-
tos volt és úgy a növendékekre, mint a felnőttekre maradandó emlékű lészen.” 
Jordán Sándor levele ifj. dr. Barcsay Lászlóhoz 1993. október 3., melléklete Vadon 
Miklós lelkész korabeli feljegyzéseinek másolata. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. 
Dr. Bagossy Attila tulajdona. Az eseményről lásd még: Barcsay-emlékiratok VII. II.

9  Jordán 1996: 32. 

1. kép. Barcsay Károly igazolványképe 2. kép. Barcsay Károlyné konyhájában
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A korabeli tanítóskodás a rektorság és a precep-
torság volt.10 

A tanítók munkáját rendszeresen minősítették 
és azt az egyházlátogatási jegyzőkönyvben rögzítet-
ték.11 Ezt támasztja alá a Vadon Miklós református 
lelkész által 1902. március 10. napján, Zsákán, kiál-
lított szolgálati bizonyítvány.12 

10  „A magyar protestáns iskolázásnak sajátos intézménye volt a XVI. századtól 
a vidéki rektorkodás és preceptorkodás. A Tiszántúlon (így Bihar megye refor-
mátus községeiben, illetve iskoláiban) ez abban nyilvánult meg, hogy Debreceni 
Kollégiumból, az anyaiskolából a nagyobb tanulók közül a legkiválóbbakat azzal a 
feladattal bízták meg, hogy a kijelölt vidéki egyházban szervezzék meg az iskolát, 
vagy ha már nem működik, lássák el a tanítást. Az ilyen iskolában egyedül dol-
gozó, vagy több tanítótársának munkáját irányító neve a rektor volt.” Szekerczés 
1987: 7.  A témához lásd még: Dankó 2002: 105–113.

11  Jordán i.m. 37. 

12  „(…) Barcsay Károly az 1890. évi szeptember 11. napjától a mai napig a 
zsákai református egyház által fenntartott hat osztályú elemi iskolában, mint fi-
tanító egyszersmind orgonista-kántor működik, és hogy ezen idő alatt említett ál-
lásában dicséretes szorgalmat, valódi ügybuzgóságot, a gondjaira és nevelésére 
bízott növendékek vallásos, erkölcsi és hazafias nevelésében kiváló szakismeretet 
és méltó elismerést érdemlő erőt fejtett ki. Ezenkívül erkölcsi, jó magaviselete, 
fedhetetlen jelleme, valamint társadalmi téren kitűnt sokoldalú tevékenységével 
úgy a gyülekezeti tagok, mint a községi lakosok becsületét és szeretetét kiérde-
melte.” Szolgálati bizonyítvány. Közölve: Barcsay-emlékiratok I. 1. rész, 1. sz. irat-
másolat. 

Barcsay Károly 1890-től 1924-ben bekövetke-
zett haláláig volt a zsákai református iskola rektora. 
„Nemcsak tanító, rektor volt, hanem községi képvi-
selő is. Egyik oszlopos és aktív tagja volt annak a 
lendületes tenni akaró képviselő csoportnak, akik 
kihasználva a Kiegyezés kora után adott lehetősé-
geket, igyekeztek a községet a polgári társadalom 
felé formálni. Kutakat fúrattak, járdákat csináltat-
tak, postai távírdát létesítettek, körorvosi és körál-
latorvosi szolgálatot szerveztek, patikust hívtak a 
faluba, megerősítették a közbiztonságot. Zsáka köz-
ség központja lett a szomszédos kis községeknek.”13 

Barcsay Károlynak az iskolán kívüli népművelés 
terén kifejtett buzgó és eredményes munkásságá-
ért a Magyar Királyi Vallási és Közoktatási Miniszter 
elismerését és köszönetét nyilvánította 1923. szep-
tember 29-én, egyben felkérte az akkor már az is-
kolai igazgatói feladatokat is ellátó Barcsayt, hogy a 

13  Részlet Jordán Sándor 1996. november 1-jén a Halottak napi megemléke-
zésen elmondott beszédéből. Ifj. dr. Barcsay László magánlevelezése. Dr. Bagossy 
Attila tulajdona.

3. kép. Barcsay Károly tanítói oklevele, 
kelt: Nagy-Várad 1887. október 2.

4. kép. Bizonyítvány a Berettyóújfalui 
Református Lelkészi Hivataltól, kelt: 1888. augusztus 10.
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5. kép. Bizonyítvány Nagy Sándor református lelkésztől, 
Váncsodi Lelkészi Hivatal, 1890. augusztus 15. 

6. kép. Működési bizonyítvány Vadon Miklós református lelkésztől. 
Zsákai Református Lelkészi Hivatal, 1913. július 23.

7. kép. Barcsay Károly a zsákai legénykórussal 1913-ban
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8. kép. Barcsay Károly és családja 1910-ben Zsákán, a Fehér-tó dombon14

vármegye iskolán kívüli népművelési bizottságát és 
a népművelés ügyét továbbra is támogassa.15

1923. november 13-án a Bihar Vármegyei Sza-
badoktatási Bizottság ügyvezető elnöke, Gálfi Fe-
renc is köszönetét fejezte ki Barcsay Károlynak a 
népművelés terén kifejtett buzgó munkálkodásáért 
és a jövőre nézve is kérte az igazgató önzetlen mun-
kásságát.16

Barcsay Károly házasságából az 1894-ben el-
hunyt három gyermeket követően még öt gyermek 
született: Károly 1894-ben, Amália 1895-ben, Lász-
ló 1897-ben, Ilona 1902-ben, és Margit 1904-ben. 
Károly és László jogi, míg Amália, Ilona és Margit 
tanítói diplomát szerzett.

Barcsay Károly 1924. június 2. napján hunyt el. 
Síremléke mellé falusi kisdiák szobrát mintázták, aki 
lehajtott fővel nézett a sírra.17

„Egyesek szerint ő volt Zsáka iskolán kívüli nép-
művelője.”18

14  A családról ez az egyetlen közös kép készült. A képről és a helyszínről lásd 
még: Barcsay-emlékiratok I. kötet 1. rész. 1. 

15  Magyar Királyi Vallási és Közoktatási Minisztérium levele Barcsay Károly-
nak, Budapest, 1923. szeptember 29. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. 

16  A Bihar Vármegyei Szabadoktatási Bizottság elnökének levele Barcsay Ká-
rolynak, Budapest, 1923. november 13. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. Dr. Ba-
gossy Attila tulajdona.

17  „Az 50-es évek elején vandál rongálók a szobrot összetörték. A család ez-
után az újtemetőbe hozatta át a hamvakat és a megmaradt sírkövet.” Jordán i. 
m. 37. 

18  Dankó 2003: 21. 

 9. kép. Barcsay Károly egykori sírja a zsákai ó-temetőben
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Dr. Barcsay Károly

Dr. Barcsay Károly 1894. június 8-án született 
Zsákán szülei negyedik gyermekeként. Az elemi 
iskola elvégzése után a Debreceni Református Kol-
légiumban nevelkedett és 1913. június 21-én tett 
érettségi vizsgát.

1914. október 26-án katonai szolgálatra hívták 
be és az orosz fronton 1915. szeptember 14-én 
tüdőlövést szenvedett. 1916 májusától hadnaggyá, 
1918 októberétől főhadnaggyá léptették elő. Szol-
gált az olasz fronton is.

Jogi tanulmányait a Debreceni Magyar Királyi 
Tudományegyetemen folytatta és itt szerzett diplo-
mát 1920-ban.

Dr. Barcsay László emlékirataiban így ír testvé-
réről: „Barcsay Károly a kor tipikus figurája. Károly 
bátyám végtelen ügyes ember volt, s nagyon jó fiú 
a család iránt. A háborúból két sebesüléssel vissza-
térve először bírósági joggyakornok volt Szekszár-
don, jog- és államtudományi doktor, bírói és ügyvé-
di vizsgával, s ügyesen mozgott a társasági életben 
is, mulatságokon még a hegedűt is a kezébe kapta…

A kitűnően indult pályát Károly azonnal ott-
hagyta, amikor apánk 1924-ben viszonylag fiata-
lon meghalt. Hazajött Zsákára és felcsapott HAN-
GYA-kereskedőnek. Megszervezte a boltot, mozit 
csinált, szódavízüzemet létesített. (…) Egyszercsak 
rájött, hogy egy kis hiba van. Borzasztóan lenézik 
az urak. Kereskedő egy Barcsay, egy dr. Barcsay? No 
ez nem lehet igazi úriember. Ezt Károly nem viselte 
el. Miután megszedte egy kicsit magát, meg min-
ket is ellátott eggyel-mással, fogta magát és beállt 
Fekete Ferenchez társügyvédnek. De mindig csinált 
valami mást is. Megszervezte a cserkészetet Bihar 
vármegyében, szerkesztette a Bihar című lapot. 
Minden jól ment, amibe belefogott. (…)

Már önálló ügyvédi irodája volt, mikor megvá-
lasztották főjegyzőnek Berettyóújfaluban. Azután 
vármegyei tiszti főügyésznek akarták kinevezni, de 
ezt Szilágyi Lajos megakadályozta. Részben mert 
volt egy előkelőbb származású jelöltje, részben 
mert nem akarta elveszteni erőskezű, jó főjegyzőjét, 
ki rendben tartja a falut. Később mégis vármegyei 
tiszti főügyész lett, ami mellett az ügyvédi gyakor-
latot is folytathatta. Amikor Nagyvárad visszatért 
hozzánk, Nagyváradon lett tiszti főügyész és ügy-
véd. A kiugrási (Lakatos-) kormány idején az akkori 
belügyminiszter – a korábban említett zsákai ját-
szótárs Bonczos Miklós – javaslatára a kormányzó 

10. kép. Dr. Barcsay Károly

11. kép. Barcsay Károly 1914-ben
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Bihar vármegye főispánjává nevezte ki. Hát így lett 
Barcsay Károly Bihar vármegye utolsó főispánja...”19

Barcsay Károly 1936. február 4. napjától töltötte 
be Berettyóújfaluban a főjegyzői tisztet, majd 1936. 
december 16-án nevezték ki Bihar vármegye tiszti 
főügyészévé.

Berettyóújfaluban 1921-ben szervezték meg a 
vármegye első, az ország 164. számú cserkészcsa-
patát, amely a Bocskai nevet kapta. Bihar várme-
gyében 1930-ra már hat cserkészcsapat lett. Ebben 
az időszakban dr. Barcsay Károly a Bihar vármegyei 
cserkészek vezető tisztje volt. Az 1933-ban Gödöl-
lőn megtartott Világ Jamboree előkészítésével és 
levezetése érdekében végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként Horthy Miklós kormányzó dr. Bar-
csay Károlynak „Fehér Szarvas” érmet adományo-
zott.20 

19   Barcsay-emlékiratok I. 1. rész 30–31. Barcsay visszaemlékezése némi pon-
tosításra szorul, mivel Barcsay Károly már vármegyei főispán volt, amikor – felte-
hetően a közelgő orosz front és az azzal kapcsolatos teendők miatt – Nagyvárad 
főispánjává is kinevezést nyert.  Bihar vármegye főispánjává 1944. szeptember 
5-én nevezték ki (Budapesti Közlöny 1944. szeptember 7. 1.), majd október 7-én 
Nagyvárad főispáni kinevezését kis megkapta. ki (Budapesti Közlöny 1944. ok-
tóber 8. 1.)
 

20  Barcsay-emlékiratok II. 95.

Történeti, irodalmi és részben néprajzi érdeklő-
dése az újságírásra, sőt az újságszerkesztésre (ki-
adásra) is rávitte.

Különös érdeklődéssel fordult a helytörténet 
felé. Újságírással már törvényszéki joggyakornok 
korában kezdett foglalkozni és hamarosan a Bihar 
Népe, a Bihar Vármegyei Keresztyén Kisgazda Föld-
míves és Polgári Párt hivatalos lapja munkatársa 
lett. A lap 1925-ben „politikai, társadalmi és gaz-
dasági hetilap”-pá alakult. Ennek már szerkesztője 
volt 1926 végéig, amikor is a lapot 1927. január 7-én 
Bihar címen „politikai és társadalmi hetilap”-ként 
átszervezte. A Bihar főszerkesztője volt, főmunka-
társként pedig Nadányi Zoltánt jegyezte. A lapban 
sorozatosan jelentek meg történeti, irodalmi, tudo-
mányos, népszerűsítő, néprajzi írások.21

Barcsay Károly nevéhez fűződik annak a cikknek 
a megírása, amely az olvasó elé tárja a „Baj van Zsá-
kán” falucsúfolónak is tekintett anekdota-történe-
tét. 22

21  A Bihar végül is ellenzéki lapnak számított. Erre vall az is, hogy az alispán 
rendeletére 1938. április 2-án megszűnt. Dankó i. m.  22.

22  A cikk a Bihar 1927. április 14-ei számában jelent meg. Az írás szövegét lásd 
a DVD-mellékletben.

12. kép. A Barcsay-ház Zsákán a 30-as években
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„Dehát Dr. Barcsay Károlynak nem az újságírás 
volt a fő foglalkozása. Például Gömbös Gyula párt-
jának a Nagy Reformtörekvéseknek Magyarország 
felemelésének volt elkötelezett híve (…), a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének volt a jogtaná-
csosa, amelyik szervezet többek között a napközi 
otthonok létesítésében jeleskedett, meg az Érmel-
léki Református Egyház ügyésze volt, meg a Bihar 
Megyei Tüdővész Elleni Egyesületnek, stb., stb., 
stb.”23

Barcsay Károly 1929-től 1940-ig a Csonka-Biha-
ri Érmelléki Egyházmegye ügyészi tisztségét, majd 
1941-től a Bihari Egyházmegye ügyészi teendőit is 
ellátta. Mindamellett a Váradvelencei Egyházrész 
gondnoka is volt, valamint presbiter és a leánygim-
názium óraadó tanára. A Lorántffy Zsuzsánna Gim-
náziumban, majd a Gépipari Középiskolában előbb 
heti 24, majd heti 29 órát vállalt önként 1945–1946-
ban. 

Deák Ferenc, a Nagyváradi Magyar Iskolaközi Bi-
zottság elnöke által Nagyváradon, 1946. november 
12-én kiállított bizonyítvány szerint: „Tanáccsal, el-
járással, munkával úgy a tanári karnak, mint a taní-
tóságnak és a magyar tanuló ifjúságnak állandóan, 
önzetlenül és odaadással volt igen nagy segítségé-
re.” 24 

1936 márciusától századossá, majd 1937-ben 
hadbíró századossá léptették elő.

A Bihari Egyházmegye ügyészi tisztségéről 1946. 
november 1-jén mondott le.

Barcsay Károlyt Horthy Miklós kormányzó, a Ma-
gyar Királyi Belügyminiszter előterjesztésére 1944. 
szeptember 5. napján Bihar vármegye főispánjává 
nevezte ki. A beiktatásakor jelszava így hangzott: 
„Zord idő jött akkor, de bármi is bére, valakinek ál-
lani kell a ház küszöbére”.

1944. október 7-én Nagyvárad főispánjává is 
kinevezést nyert. Mint főispán a köztörvényható-
ságok rendezéséről szóló 1870. évi XLII. törvény-
cikk 53. §-a szerint feladata volt, hogy ellenőrizze 
a törvényhatósági önkormányzatot és őrködjön a 
törvényhatóság által közvetített állami közigazgatás 
érdekei felett.

1944 őszére Magyarország keleti része hadszín-
térré változott. Októberben a szovjet és román 
csapatok elfoglalták Nagyváradot, majd Bihar vár-
megye nagy része is előbb szovjet katonai, majd 

23  Ifj. dr. Barcsay László levele Jordán Sándornak. Dátum nélkül. Ifj. dr. Barcsay 
László hagyatéka. Dr. Bagossy Attila tulajdona.

24  Bizonyítvány a Nagyváradi Magyar Iskolaközi Bizottság elnökétől, Nagy-
várad, 1946. november 12. Ifj. dr. Barcsay László hagyatéka. Dr. Bagossy Attila 
tulajdona.

13. kép. Barcsay Károly a 30-as években

14. kép. Bizonyítvány tanítói munkájáról, 1946. november 12.                             
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román polgári közigazgatás alá került. Október 
11-én Barcsay Károlyt még felrendelték Budapest-
re eskütételre, azonban Horthy Miklós kormányzó 
1944. október 16-ai lemondása után mind a Bihar 
vármegyei, mind a nagyváradi főispáni megbízás-
ról lemondott. A háborús harcokat Budapesten vé-
szelte át és 1945. február 1-jén levélben értesítette 
testvérét, hogy hazatérne Berettyóújfaluba. 25

Barcsay Károly 1947. december 3-ától felvételt 
nyert a Debreceni Ügyvédi Kamarába és 1952. júli-
us 1-jei nyugdíjazásáig ügyvédként tevékenykedett. 
1952-től haláláig Budapesten élt.

Házasságot nem kötött, fogadott gyermeke dr. 
Barcsay (Mészáros) Sándor, aki ügyvédi tevékeny-
séget folytatott, jelenleg Budapesten él.

Dr. Barcsay Károly 76 éves korában, 1970. októ-
ber 22. napján hunyt el Budapesten, sírja a Rákos-
keresztúri Új Köztemetőben van.

A Barcsay lányok

Károly után 1895. november 3-án született Amá-
lia, 1897-ben László, majd 1902. május 29. napján 
Ilona és 1904. január 3-án Margit.

A három leány általános iskolai tanulmányait 
Zsákán végezte, majd a középiskolát Debrecenben 
és ugyanitt szereztek mindhárman tanítói oklevelet 
a Debreceni Református Tanítóképzőben.26

Barcsay Amália 1927. július 20-án Zsákán kötött 
házasságot Bagossy Sándorral.  

Bagossy Sándor Bagossy Mihály és az ippi-rogozi 
Fráter családból származó Fráter Piroska házassá-
gából született 1895. augusztus 30-án Nagylétán. 27

Házasságkötésük után a berettyóújfalui, Kossuth 
utca 26. szám alatti Barcsay-házban laktak. 

Egy gyermekük született: Bagossy Sándor Károly 
1928. december 29-én. Barcsay Amália férje 1934. 
május 2. napján hunyt el. Az özvegy egyedül ne-
velte fel gyermeküket, Sándort, aki jogi egyetemet 
végzett és előbb ügyészi, majd ügyvédi pályát vá-
lasztott. Bagossy Sándorné nyugdíjazásáig tanított, 
1987. november 3-án hunyt el.

25  Barcsay-emlékiratok I. 2. rész 29. Dr. Barcsay László naplójában részletesen 
ír erről az időszakról.

26  László nevű testvérük, aki már középiskolás korától kezdve amatőr fotográ-
fusként örökítette meg az őt körülvevő világot, szívesen fényképezte leánytest-
véreit is. Így számos fotó maradt fenn a Barcsay lányokról, Amáliáról, Ilonáról és 
Margitról a kor jellegzetes viseleteiben Sándor – Török 2007: 39.

27  „Bagossy Sándor telekkönyvvezető volt a bíróságnál, így külön kérelmezni 
is kellett, hogy rokonságba kerülve ott egy hivatalban azért dolgozhassunk. Ba-
gossy Sándor szerény fiú volt, pedig édesanyja ippi-rogozi és érkeserű Fráter lány 
volt, neves család tagja, de szerény házasságra lépve Bagossy rendőrkapitánnyal, 
a rátartibb családi ágakkal nem volt számottevő kapcsolat.” Barcsay-emlékiratok 
I. 1. rész 28.

15. kép. Levél az Egyházmegyei Közgyűlésnek

16. kép. Barcsay Károly időskori képe
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17. kép. A Barcsay lányok 1916-ban: Margit, Ilona és Amália 

18–20. kép. A Barcsay lányok díszmagyarban
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21. kép. Bagossy Sándor 1917-ben          

23. kép. Bagossy Sándorné, Bagossy Sándor Károly és Bagossy Sándor 1933-ban

22. kép. Barcsay Amália 1918-ban
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24. kép. Barcsay Ilona 1926-ban                                              

27. kép. Barcsay Margit  28. kép. Barcsay Margit és Pál Dezső

25. kép. Barcsay Lászlóné, Vágó Imre és Barcsay Ilona 1926-ban

26. kép. Barcsay Ilona és Vágó Imre Hajdúszoboszlón
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Barcsay Ilona Vágó Imre irodatiszt-
tel kötött házasságot és Berettyóújfa-
luból Hajdúszoboszlóra költöztek, ahol 
Ilona már nem folytatta a tanítónői 
munkát. Házasságukból gyermek nem 
született. Ilona 1993-ban hunyt el Haj-
dúszoboszlón.

Barcsay Margit 1933-ban kötött 
házasságot Pál Dezső református lel-
késszel. Mivel férje Rákóczifalván ka-
pott lelkészi állást, így a fiatal pár ott 
telepedett le. Házasságukból gyermek 
nem született, gyermekükké fogadták 
Bagosi Lajost.

Pál Dezső 1969. március 4-én, Pál 
Dezsőné Barcsay Margit 1981. január 
3. napján hunyt el. Mindketten a rákó-
czifalvai református temetőben nyug-
szanak.

30. kép. Pál Dezső, Pál Dezsőné és fogadott fiuk Rákóczifalván 

29. kép. Családi fénykép Pál Dezső és Barcsay Margit házasságkötésekor 1933-ban
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végétől itt vészelte át a háborús harcokat, majd 
1920-ban tért vissza Debrecenbe és folytatta fél-
beszakadt jogi tanulmányait. 1922 áprilisától kine-
vezték segélydíjas joggyakornokká a Berettyóújfalui 
Királyi Járásbíróságra, ahol nagyon megszerették a 
fiatal jogászt. Emlékei szerint a bíróság épületének 
udvari szárnyában még legénylakást is kapott egy 
vasággyal.

Egyetemi tanulmányait 1922 júniusában fejez-
te be, amikor a jogtudományok doktorává avatták, 
majd novemberben az államtudományokból is le-
doktorált. 1923. május végén bírósági jegyzővé ne-
vezték ki a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróságon, 
majd 1926 novemberében letette az egységes bí-
rói és ügyvédi vizsgát és 1927. december végétől 
járásbírósági titkárrá, majd kis miskolci kitérő után 
1929. augusztus 12-től királyi járásbíróvá nevezte ki 
az igazságügyminiszter a Berettyóújfalui Királyi Já-
rásbíróságra.

 Csonka Bihar vármegye székhelyén nagy volt a 
bíróság tekintélye, egyrészt ítélkező tevékenységé-
ből, másrészt történelmi előzményeiből adódóan. 
Barcsay visszaemlékezéseiben leírja, hogy a 30-as 
években a Berettyóújfalui Királyi Járásbírósághoz 
harminchárom község tartozott, és személyzete hu-
szonhat főből állt, amelyből négy fő volt bíró. 31

31  Barcsay-emlékiratok V.  6. (Az adat 1938-ra vonatkozik – A szerk.)

Dr. Barcsay László28

Barcsay László 1897. november 28-án született 
Zsákán. Az elemi iskola elvégzése után tízéves ko-
rától a Debreceni Református Kollégiumban tanult, 
majd érettségizett 1917 márciusában.29

Az érettségi vizsgákat követően a fiatal Barcsay 
Pestre jelentkezett műegyetemi hallgatónak, ahova 
fel is vették, de megtudva, hogy milyen sok felsze-
relés kell a tanulmányokhoz és megtapasztalva a 
budapesti háborús viszonyokat, meggondolta ma-
gát, és három hét után visszaszökött Debrecenbe, 
ahol beiratkozott a Magyar Királyi Tudományegye-
tem Jog- és Államtudományi Karára.

1918 februárjában ő is megbetegedett a spa-
nyolnáthában, de súlyosabb következmények nél-
kül sikerült felgyógyulnia, pedig még orvost sem 
tudtak hozzá hívni. Az első világháború eseményei 
miatt súlyos volt a politikai helyzet is. Küszöbön állt 
a teljes katonai vereség, összeomlóban volt az Oszt-
rák–Magyar Monarchia.

A radikalizálódó közhangulat elől Barcsay Deb-
recenből gyalog indult haza szülőfalujába.30 1918 

28  Dr. Barcsay Lászlóról a szerzőnek már megjelent egy részletes életrajza, 
mely írás jelen tanulmány ezen részének alapját jelenti. Lásd: Bagossyné 2017.

29  Visszaemlékezéseiben leírja, hogy kisdiákként milyen nehéz volt számára 
megszokni a bentlakást, mert a diákság szeptembertől karácsonyig nem mehe-
tett haza. A mosdó a nyitott folyosón volt, ahova télen még a hó is befújt, regge-
lire pedig csak köménymagos levest kaptak kenyérrel. Lásd Barcsay-emlékiratok 
I. 1. rész 9. 

30  1919. április 23-án román csapatok foglalták el Debrecent, majd a bihari 
falvakat. A megszállás 1920. március 24-ig tartott, ekkor Berettyóújfaluba antant 
misszió érkezett és a közigazgatást a magyar csapatoknak adták vissza.

33. kép. Dr. Barcsay Lászó portréja

34. kép. Dr. Barcsay Lászlóné Székely Anna 1926-ban
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Dr. Barcsay Lászlónak rendkívül szerteágazó volt 
az érdeklődése. Középiskolás korától kezdve fény-
képezett, mindig volt kis fotólaborja, ahol maga 
hívta elő, nagyította és keretezte felvételeit. Közel 
hatszáz darabból álló üveglemez- és síkfilm-archí-
vumot hagyott hátra.34 Feleségével sokat utaztak, 
vonattal bejárták a Felvidéket, gyakran túráztak a 
Magas-Tátrában. Színházba, hangversenyre vagy 
nagy bevásárlásra Budapestre jártak.

1926-tól tagja volt a Királyi Magyar Természettu-
dományi Társulatnak is. 

A Barcsay család 1937 nyarán költözött be a Vé-
csey utcán épült lakóházba. A villaszerű épület mel-
lett arborétumnak beillő kertet létesített, amely 
jelenleg is védettség alatt áll. A kertben több száz 
rózsafajta volt, dr. Debreczeni Pállal rózsanemesí-
téssel is foglalkoztak. Lakóháza kertjében saját me-
teorológiai észlelőállomást is működtetett, amely-
nek adatait rendszeresen feljegyezte és továbbítot-
ta az Országos Meteorológiai Szolgálat részére.35 

Barcsay kiválóan tudott zongorázni, hegedülni, 
saját kottázású nótakönyvei is fennmaradtak. Csa-
ládjával kedvelt vendéglátója volt szombat estén-
ként a társasági életnek. Amatőr asztalos is volt, lak-
berendezési tárgyaktól gyermekjátékokig sok min-
dent készített. A Németországból megrendelt min-
taívek alapján lombfűrésszel kivágott falemezekből 
különleges ládikákat, szekrénykéket állított össze.

Nadányi Zoltán szerkesztő felkérésére 1938-ban 
a Bihar vármegye monográfia részére megírta „Az 
igazságszolgáltatás története Bihar vármegyében” 
című fejezetet.36 

34  Ez a negatívgyűjtemény alkotja a Bihari Múzeumban elhelyezett Barcsay-fo-
tóarchívumot. Bővebben e kötet lapjain lásd Sándor Mária, Korompainé Mocsnik 
Marianna és Szabó Anna Viola írásait. (A szerk.)

35  Az agrometeorológiai állomás 1950. szeptember 9-étól működött a Bar-
csay-ház kertjében, az időjárási megfigyeléseket id. dr. Barcsay László haláláig 
folytatta. Az megfigyelési adatokat fia a Barcsay-emlékiratok 3. kötetében foglal-
ta össze, lásd: jelen kötetben Kállai irén írsát. (A szerk.)

36  Nadányi 1938

Barcsay polgári ügyszakos bíró volt, fontos volt 
számára a magántulajdon védelme és ha az ügy 
elbírálása úgy kívánta, akkor a helyszínen tartotta 
meg a tárgyalást.32

1926-ban kötött házasságot Székely Anna tanító-
nővel, házasságukból két gyermekük született, Anna 
(akit a családban Anikónak neveztek) és László.  

Székely Anna 1896. július 10-én született Kó-
ródszentmártonban Székely István tanító hetedik 
gyermekeként. Anna Nagyváradon végezte a taní-
tóképzőt, Nagyenyeden szerzett tanári oklevelet, 
ahol utóbb a református tanítóképzőben tanár és 
az internátus vezetője lett. A román megszállás elől 
1923-ban költözött Berettyóújfaluba, ahol 1923-tól 
1947-ig tanított a református polgári leányiskolá-
ban.33

32  Visszaemlékezésében leírja, hogyan is zajlott egy ilyen helyszíni tárgyalás. 
Abban az időben még nem volt annyi autó, ezért két fiákeren ment ki a bíróság 
a helyszínre. Az egyiken ült a bíró, a jegyző meg az ügyvédek, a másikon a szak-
értők, nehogy útközben befolyásolhatóak legyenek. Többször is előfordult, hogy 
papoknál ebédeltek. Ilyenkor nem volt ritka a bíróság tiszteletére a negyven fo-
gás, és akár 3-4 óráig is eltartott a hivatalos ebéd. Barcsay nem szerette ezeket a 
lakomákat, mert tréfálkoztak vele, hogy „milyen bíró az, aki még egy liter pálinkát 
sem bír el”, másrészt, szerinte ezek nem maradhatnak gyanú nélkül a bíró részre-
hajlását illetően. Ezért az ilyen meghívásokat úgy próbálta kikerülni, hogy a kocs-
mában már jó előre megrendelte az ebédet. Barcsay-emlékiratok I. 1. rész 25–26.

33  Barcsay-emlékiratok I. 3. rész  1–9. (A második bécsi döntéstől 1944 őszéig 
Nagyváradon volt leánykollégiumi igazgató, bentlakással. – A szerk.)

35. kép. A Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság 1932-ben

36. kép. Dr. Barcsay László tárgyalás közben

37. kép. A Barcsay-ház 1938-ban
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Október 15-én hajnalban német katonák törték 
be Barcsay lakóházának ajtaját, de végül nem fog-
lalták el a házat. Félve a helyzet rosszabbra fordu-
lásától, Barcsay feleségével, két gyermekével és a 
szomszédokkal együtt a közelben lévő kórház pin-
céjébe menekült, ahol már legalább ötszáz ember 
zsúfolódott össze a félelemtől, hiszen folyamatosan 
lőtték a kórházat.  Élelmiszerük alig volt, és a sebe-
sültek ellátása is akadozott. 

Október 16-án estére a német tankok elvonul-
tak és másnap reggel szovjet katonák foglalták el 
Berettyóújfalut. A következő napokban mindenkit 
kényszermunkára vittek. A bíróság épületében a ka-
tonák kórházat rendeztek be, a bírósági bútorokat 
fekvőhely céljára feldarabolták, az iratok egy részé-
vel fűtöttek, a többit az udvarra dobálták. Barcsay 
a bíróság itthon maradt személyzetével próbálta 
menteni az iratokat, a telekkönyvi betéttárat, az 
irattár egy részét, valamint néhány darabot a bí-
róság bútorzatából és felszereléseiből. November 
18-án a katonai kórház kiürítette a bíróságot, de 
az épületet teljesen fertőtleníteni kellett, mert ott 
nemi betegeket gondoztak. A bíróságon lassan be-
indult az ítélkező munka. Barcsay Lászlót dr. Ries Ist-
ván igazságügyminiszter 1945. augusztus 21-ével a 
Berettyóújfalui Népbírósághoz helyettes tanácsve-
zető bírónak jelölte ki. A Berettyóújfalui Népbíróság 
azonban tényleges tevékenységét soha nem kezdte 
el, melynek okai máig tisztázatlanok. Barcsay ellen 
1945. szeptember 2-án a községi faliújságon vörös 

A bíróságon rendben folyt az ítélkezés, válto-
zást csak az 1940. augusztus 30-án megszületett 
második bécsi döntés hozott, melynek értelmében 
Magyarország visszaszerezte Romániától a trianoni 
békével elcsatolt Észak-Erdélyt és a Partium egyes 
részeit. Ezt követően a Berettyóújfalui Királyi Járás-
bíróság ismét a Nagyváradi Törvényszék illetékes-
sége alá került. Barcsay Lászlót 1941. június 30-án 
Horthy Miklós kormányzó a Berettyóújfalui Királyi 
Járásbíróság elnökévé nevezte ki,37 majd 1941 júli-
usától 1944 márciusáig a Nagyváradi Királyi Járás-
bíróság alelnöke volt.38 1944 márciusától újból a 
Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság elnöki tisztségét 
töltötte be.

Ezekben a hónapokban érte el a második világ-
háború frontvonala Berettyóújfalu térségét. Bar-
csay a rendkívüli események hatására 1944 szep-
temberétől naplót vezetett, amelyben részletesen 
leírja a családjával, a bírósággal történteket.39

1944. szeptember 26-án teljes fejetlenség 
uralkodott el a községben, mivel az előrenyomuló 
szovjet hadsereg támadásai miatt Nagyvárad felől 
szekéren, autón és gyalog menekültek mind a köz-
hivatalok, közintézmények, de a magánszemélyek 
is, a bíróságok és a fogház működése megszűnt. A 
veszélyhelyzet ellenére Barcsay határozottan meg-
kívánta dolgozóitól, hogy mindenki maradjon a he-
lyén és végezze a dolgát. Október elején a német 
hadbíróság elfoglalta a járásbíróság épületének 
földszintjét és a telekkönyvi betéttárat.

37  Dr. Barcsay László m. kir. járásbírósági elnök kinevezése. Közölve: Barcsay-
emlékiratok I. 1. rész 13. sz. iratmásolat

38  Berettyóújfaluból Nagyváradra naponta vonaton járt be. Barcsay-emlék- 
iratok I. 1. rész  32.

39  Barcsay-emlékiratok I.  2. rész

38. kép. A „Borjúk, ökrök és Barcsay úr!” plakát szövege
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az egyik telekkönyvi alkalmazott fia készítette. A 
történtek miatt 1950. november 22-én a Debreceni 
Megyei Bíróság elnöke Barcsay Lászlót végelbánás 
alá vonta, mivel a járásbíróság elnökeként maga-
tartása és tevékenysége nem felelt meg a népi de-
mokrácia követelményeinek, egyúttal a tényleges 
szolgálat alól azonnali hatállyal felmentették. Bar-
csayt 1950. december 31-i hatállyal nyugdíjazták, 
majd az Országos Nyugdíjintézet 1952. február 20-
tól nyugellátását is megvonta. Megpróbált korábbi 
ügyvéd barátainál alkalmazást nyerni, de még he-
lyettes ügyvédnek sem fogadták, így kénytelen volt 
napszámos munkát végezni, fát vágott, kertet ásott, 
harmadosként kukoricaföldet művelt, vályogot hor-
dott, zongora- és hegedűórákat adott, órajavítást 
vállalt. 1954. szeptember 10-től végezhetett újra 
jogi munkát, amikor felvették a Debreceni Ügyvédi 
Kamara névjegyzékébe. 

Első feleségétől, Székely Annától 1949-ben el-
vált40, és bár még két házasságot kötött – előbb 
Nagy Juliannával, majd Tiszai Rózával –, utolsó éveit 
mégis egyedül élte. Harmadik feleségével kapcsola-
ta rendkívül megromlott, vagyonát végrendelettel 
László fiára hagyta. 

 Dr. Barcsay László 1979. március 22-én hunyt el. 
Hamvait a zsákai temetőben, a szülők sírjában he-
lyezték örök nyugalomra. 

40  Székely Anna 1948-tól Sopronban élt, ahol az állami gimnáziumban tanított 
és vezette az internátust 1957-ben történt nyugdíjazásáig. Ezután megromlott 
egészségi állapota miatt László fiához költözött Budapestre. Itt hunyt el 1978 ta-
vaszán. Barcsay-emlékiratok I. 3. rész, bevezetés.

csillaggal díszített „Borjúk, ökrök és Barcsay úr!” 
címet viselő plakát jelent meg. Visszaemlékezése 
szerint az eset előzménye az volt, hogy a beszolgál-
tatásra kijelölt jószágok egy manipulált lista alapján 
új tulajdonoshoz kerültek, de a bíróság az érvényes 
jogszabályok értelmében visszaítélte azokat az ere-
deti tulajdonosoknak. 

A községben Barcsay internálásának híre ter-
jedt, majd szeptember 20-án újabb plakát jelent 
meg, amelynek írója számon kérte, hogy a menekü-
lésből hazatért csendőrtiszt-helyettesnek a bíróság 
miért ítélte vissza az otthonát.

Néhány hónap múlva Barcsayt igazolóbizott-
ság elé idézték, majd 1946. július 30-án a tényle-
ges szolgálatból azonnali hatállyal elbocsátották. A 
döntés általános felháborodást váltott ki és azonnal 
megindult a szervezkedés a visszahelyezése érde-
kében, amelynek eredményeként 1946. november 
30-án Nagy Ferenc miniszterelnök a Független Kis-
gazdapárt előterjesztésére dr. Barcsay László járás-
bírósági elnököt állásába visszavette.

1948-tól átalakult a jogszolgáltatás szervezete, 
megváltoztak a bíróságok korábbi elnevezései, a 
törvényszékeket megyei bíróságnak nevezték, és a 
járásbíróság vált általános hatáskörű, elsőfokú bí-
rósággá, ahol a bírói tanács egy szakbíróból és két 
népi ülnökből állt.

1950 tavaszán az államvédelmi rendőrség Be-
rettyóújfaluban nyomozást folytatott a kommunista 
párt és a népi demokrácia ellen izgató röpcédulák 
miatt. A nyomozás során megállapították, hogy a 
röpcédulák a bíróság írógépén készültek, és azokat 

39. kép. Napszámosként fiával 1952-ben

40. kép. Dr. Barcsay László időskori képe



27

Ifj. dr. Barcsay László

Dr. Barcsay László Székely Annával kötött házas-
ságából két gyermek született, 1927. augusztus 24-
én Anna (Anikó) és 1930. június 27-én László. 

Anikó tanári diplomát szerzett. 1956-ban házas-
ságot kötött Hammerl Lajossal, majd 1971-ben Né-
metországba, Tecklenburgba költöztek. Házasságá-
ból egy gyermeke született, Lajos 1957-ben.

László nagybátyja, Károly révén került közeli 
kapcsolatba a cserkészettel. A cserkésztáborokban 
szerette meg a természetet, amely élménye pálya-
választására is kihatott. Középiskolai tanulmányait 
a Kisújszállási Református Horthy Gimnáziumban 
végezte, majd 1949-től tanult a Műszaki Egyetem 
Soproni Erdőmérnöki Karán, ahol 1953-ban erdő-
mérnöki diplomát szerzett.

1954-től 1956-ig üzemmérnök volt az Erdőké-
mia Vállalatnál, majd két évig a Soproni Tervező 
Irodában dolgozott. Tervezői képességeit az ERDŐ-
TERV építész- és szerkezettervezőjeként teljesíthet-
te ki 1958 és 1972 között, amikor 102 erdészeti lé-
tesítmény tervezésében vett részt.

1972-ben lehetősége lett volna munkaszerző-
déssel Algériába utazni négy évre, de kiutazása 
előtt útlevelét visszavonták arra hivatkozással, hogy 
nővére és családja jogellenesen tartózkodik külföl-
dön. 

1973-ban tudott csak elhelyezkedni a Pest Me-
gyei Beruházási Vállalat létesítményi főmérnöke-
ként. 1974-től az Országos Természetvédelmi Hiva-
tal főépítészeként, majd osztályvezetőjeként újra a 
természet közelségébe kerülhetett és mint minisz-
tériumi tanácsos dolgozott 1991-ben történt nyug-
díjazásáig.

Doktori címét 1985-ben szerezte, de emellett je-
lentős tudományos tevékenységet is folytatott. Sza-
badidejében barátaival ólomkatonákat, történelmi 
maketteket készítettek, amelyek az Egri Vármúze-
umban, az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban 
és a Bihari Múzeumban vannak elhelyezve.41

41  A Bihari Múzeum játékgyűjteményéről lásd e kötetben Fekete Márk írását.

41. kép. Barcsay Anikó 1930-ban

42. kép. Barcsay Lacika, 1931 
(Barcsay-fotóarchívum Gy. N. 885/1.)

43. kép. Ifj. Barcsay László 1933-ban
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Tevékeny résztvevője volt 1989-ben a cserkész 
mozgalom újjászervezésének, és örömmel vett 
részt a Bihari Múzeum cserkészkiállításának szerve-
zési munkálataiban is. A Bihari Múzeum gyűjtemé-
nyét ifj. dr. Barcsay László számos tárggyal gazdagí-
totta, így cserkész emléktárgyait, szakkönyvtárát, a 
maga szerkesztette Barcsay-emlékiratokat is a mú-
zeumnak adományozta. Hiánypótlóak helytörténeti 
kutatásai. 

2008-ben Berettyóújfalu díszpolgárává avatták.
Ifj. dr. Barcsay László két házasságot kötött. 

Előbb Nárai Márta építészmérnökkel 1966-ban, 
majd Daróczi Klára tanítónővel 1974-ben. Házassá-
gaiból gyermeke nem származott. 

Ifj. Dr. Barcsay László 2015. május 14. napján 
hunyt el.

Végakarata szerint hamvait a Berettyóújfalu, 
Vécsey utca 2. szám alatti, édesapja által építtetett 
egykori lakóháza kertjében helyezték örök nyuga-
lomra. Végrendeletében a Berettyóújfalu, Vécsey 
utca 2. szám alatti lakóházat a Bihari Múzeumért 
Alapítványra és a Bihari Természetbarát Egyesület-
re hagyta.

44. kép. Barcsay László a kisújszállási gimnázium egyenruhájában

45. kép. Ifj. Barcsay László a 60-as években 46. kép. Barcsay László időskori képe
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