
Az első Szent István napi körmenet emléke 
Az alcsútdobozi Helytörténeti Kör 1990 őszén alakult. Tizenegy rendes taggal és 

ugyanennyi pártoló taggal működik, közülük a legfiatalabb 24, a legidősebb 65 éves. 
Feladatuknak tekintik a község helytörténeti-néprajzi emlékeinek kutatását, gyűjtését, 
feldolgozását és bemutatását. A falu krónikáját is ők vezetik, napjaink eseményeit 
fényképeken, videofelvételeken örökítik meg. 1991-ben rendezték első kiállításukat 
Alcsút a századfordulón írásban és képben címmel. Második kiállításuk 1994. május 
elsején nagy érdeklődéstől kísérve nyílt meg a római katolikus közösségi házban, 
Alcsútdoboz néprajza címmel. 

Alcsút és Vértesdoboz életében 1819-től 1944-ig meghatározó szerepet játszott a 
Habsburg főhercegi család jelenléte, itteni uradalma. A pusztából mintagazdaságot 
teremtő József nádor 1819-1827 között építtette Pollack Mihállyal az alcsúti kastélyt, 
amelynek parkja a ritka növényekben és fákban való gazdagsága miatt az elsők közé 
tartozott. A főhercegi család tagjai még a magyar népszokások alakulását is befolyá-
solták. Magyarországon állítólag József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya 
főhercegné állított először cukorral, almával, dióval, gyertyával díszített karácsonyfát, 
úgy ahogy szülőföldjén, Württembergben a XIX. század elején az már elterjedt volt. 
Mária Dorottya wüittembergi hercegnő 1819-ben került Budára illetve Alcsútra. Férje, 
József nádor gondolata volt az augusztus 20-ai, Szent István napi körmenet, ő beszél-
te rá 1818-ban Ferenc királyt, hogy rendeletet adjon ki, mely szerint Szent István 
király napján a szent jobbot körül kell hordozni a körmenet alkalmával. Az első Szent 
István napi körmenetben József nádor haladt az esztergomi hercegprímás után, s 
később is rendszeresen részt vett az augusztus 20-ai körmenetben. A nádorságban 
1847-ben őt követő fiát is Istvánnak keresztelte. 

A főhercegi uradalom nem csupán munkalehetőséget teremtett a két község lako-
sai egy részének, hanem életviszonyaik fejlődésére, polgárosodásukra is jelentős 
hatást gyakorolt. A polgárosodás magas foka tükröződik a kiállítás tárgyain. Nem 
csupán paraszti eszközöket, háziipari szinten előállított egyszerű tárgyakat láthatunk 
itt, hanem a helyi vagy a városi iparosok műhelyeiben, gyárakban sőt külföldön 
készült színvonalas bútorokat, ruhákat, porcelánokat, szőtteseket, hímzéseket, köny-
veket, fényképeket is. A fényképeken a híres alcsúti és dobozi családok tagjain kívül 
feltűnnek a főhercegi család tagjai is. A századfordulón készült esküvői fényképekről 
még feketeruhás menyasszony mosolyog ránk, s a kép alatt eredetiben is láthatjuk a 
fekete brokátselyem menyasszonyi ruhát. Mellette a falon két hímzett jegykendő jelzi, 
hogy a múlt század végén Alcsúton és Dobozon még nem gyűrűvel, hanem jegyken-
dővel jegyezték el egymást a házasulandó fiatalok. A menyasszony hozományához 
szinte egész életére elegendő textilnemű, saját termesztésű kenderből font, majd 
takácsokkal megszövetett kendervászon tartozott. Bemutatják a kiállításon a kender-
feldolgozás eszközeit, Alcsúton a múlt század első felében még hat takácsmester 
szőtte a vásznat. Közülük Komáromi Mihály kéziratos mintakönyvét és a falu történe-
tére, a rendkívüli időjárási jelenségekre vonatkozó feljegyzéseit ma is őrzik utódai, 
köztük Komáromi Zoltán a református egyházközség gondnoka. Komáromi Mihály 
sávolyos mintával szőtt abroszát is láthatjuk a kiállításon. 
Az alcsúti polgárosodás magas fokát jelzi egy teljesen fából készült mosógép, amit a 
két világháború közötti évtizedekben használtak, és egy öntöttvas lábakon álló, 
acélból készült bölcső. A parasztszoba és a konyha bútorainak, berendezési tárgya-
inak bemutatása mellett gondoltak egy polgári szobarészlet összeállítására is, szalon 
garnitúrával, íróasztallal, zenélő Mária-képpel, faragott házioltárral. A figyelemre 
méltó kiállítás anyagát Alcsút és Vértesdoboz régi családjai Marton Józsefnének és a 
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Helytörténeti Kör tagjainak. Erre az alkalomra jelent meg a községi önkormányzat 
lapja, az Alcsútdobozi Hírek honismereti különszáma, amely jól egészíti ki a két 
teremben látható kiállítást. 

Alcsútdoboz néprajzi örökségét bemutató tárlat szeptember 30-ig szombat és va-
sárnap délután 14 és 17 óra között tekinthető meg. Kérésre Marton Józsefné, a Hely-
történeti Kör vezetője (Szabadság u. 125.) ettől eltérő időpontban is kinyitja az érdek-
lődők számára a kiállítást. 

Lukács László 

A Szent Korona zománcképei 
— festményeken 1 

Nyáry Éva festőművésszel beszélget Sári Katalin 
Debrecenben születtem 1946-ban és ott éltem ötéves koromig, miután szüleimmel 

felköltöztem Budapestre. Szülővárosomat imádom, és ma is szívesen járok le rokona-
imhoz. Tanulmányaim egy részét Budapesten végeztem. A damaszkuszi Képzőművé-
szeti Főiskolán tanultam a festészetet - kezdi beszélgetésünket az utóbbi három 
évben jelentős művészeti sikereket arató festőművész. 
• Hazai sikeredet, népszerűségedet elsősorban a Szent Korona 19 zománcképe 

festményben való megörökítésének köszönheted. Hogy jutott eszedbe, hogy megfesd a 
miniatűr zománcképek 50x50 cm-es hasonmását? 

Hát ez csodálatos kaland volt! Isteni segítséget kaptam ahhoz, hogy rájöjjek, ezt csakis 
én festhetem meg! Megfestésükkel az volt a célom, hogy a korona 19 képe szemrevé-
telezhető legyen. Sorozatom egyedülálló, mert még senki sem festette meg a magyar Szent 
Korona 19 zománcképét. A magyarok sem ismerik a koronát díszítő zománcképeket, 
hiszen kis méretüknél fogva alig szemrevételezhetőek. Az emberek általában „kompletten" 
nézik a koronát, és figyelmük elsiklik a képek fölött. Pedig külön-külön érdemes mind-
egyikkel foglalkozni. Nem véletlen, hogy ezek a miniatűr képek milyen sorrendben 
vannak a koronán elhelyezve, és miért éppen ezek a szentek, apostolok és a földön-égen 
uralkodó Jézus — a Pantokrátor — került ábrázolásra. A korona tetején, a kereszt alatt lévő 
égi Krisztus képéről nem is beszélve!... Ezek a miniatűr zománcképek csodálatosan szép 
alkotások, és ezeket láthatóvá kellett tenni, ki kellett nagyítanom! 
• Hol mutatták be első ízben ezeket a munkáidat? Mi volt a közönség véleménye a 
Szent Korona zománcképeiről készült festményekről? 

Első ízben - ahogy terveztem — három évvel ezelőtt a Budapesti Történeti Múzeumban 
mutatták be. Nagy sikerre való tekintettel négy hónapig volt nyitva a kiállítás. Tanárok 
diákcsoportokat vittek a múzeumba, ők maguk azt gondolták, hogy ikonkiállításra men-
nek! Nem tudták, hogy a Szent Korona képeit láthatják! A festmények láttán ma már a 
kiállításom nézői helyére tudják tenni a megfelelő képet. Arról nem is beszélve, hogy a 
kiállításhoz tudományos-ismeretterjesztő, három nyelvű tájékoztatót is kaptak a látogatók. 
A kiállítás vendégkönyve is betelt, mert fantasztikus „özön" indult el a múzeumba. Miután 
megnézték a festményeket, visszamentek a koronához, és egészen más szemmel nézik ma 
már a korona zománc képeit. 
• Gondolom, hosszas tanulmányokra és szakmai segítségre is szükséged volt? 

A legtöbb segítséget Kállay István történész professzortól és Ludwig Rezsőtől kap-
tam, akik részt vettek a koronakutatásban. Minden segédanyagot a rendelkezésemre 

1 A zománcképeket lásd a borítókon. (Szerk.) 
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