
A tudós és szépíró Mocsáry Antalt is. Az általa leírtakhói tudjuk, hogy számára a fennálló társadal-
mi és politikai rendszer, amelybe beleszületett, és amelyben leélte életét, „végleges", stabil és megvál-
toztathatatlan. A fejlődést csak ennek keretei között tudta elképzelni. 

Mocsáry Antal élete és pályája hagyományosnak mondható, egy ideig nem különbözik nemesi tár-
saiétól. Csak később, életének utolsó szakaszában tér el attól. Bozókon (Hont megye) született 1757. 
szeptember 18-án, más források szerint szeptember 17-én. Negyedik fia volt VI. Balázsnak, aki cs. ki-
rályi kapitány volt. Anyja Peták Franciska (1735-1795). Két bátyja katona. Péter a Károlyi-ezredben 
hadnagy, később ezredes: Lajos ugyanott kapitány. Mocsáry Antal nem volt katona. - ily módon nem 
szolgálta a császárt - de híve volt az uralkodónák élete végéig. 

„Eleinte közpályán forog". írták róla. Aljegyző Nógrád megyében.majd 1790. április 20-ától a 
szécsényi járásban főszolgabíró. 1800-ban főbiztos. 1804-ben Heves. 1820-ban Nógrád megyei táblabí-
ró. Voltak birtokai Lapujtőn, Kiskotroczón. Nagyfalun. Felső-Polajtán. Pomázon. Endrefalván. 

1788-ban feleségül vette Darvas Máriát, Nagyréthi Darvas Ferenc helytartótanácsos és Wattav 
Krisztina leányát. A 15 évi házasságból. 9 gyermek született. Felesége korai halála - 1803-ban hunyt cl 
Pesten - után elsősorban az irodalomnak és a tudománynak élt lapujtői birtokán. Erre Kazinczyval. 
Vitkovics Mihállyal és Fáy Andrással fenntartott barátsága is ösztönözte. 

Mocsáry Antal Lapujtőn (ma Karancslapujtő) élte életének joggal legfontosabbnak ítélhető szaka-
szát. Magányosan, szinte teljesen elvonulva az akkor is zajosnak tartott világtól. 

Az ősi kúriában élt és alkotott. A lapujtői Mocsáry-kastély talán legjelentősebb emlékeként tartható 
számon, hogy a kiváló nyelvújító és irodalmár. Kazinczy Ferenc egy teljes napot töltött benne, barátjá-
nak, Mocsáry Antalnak a vendégeként. Csak ők ketten tudhatták, miért nem többet. 

A két neves férfiú folyamatosan levelezett egymással. „Érzésben és gondolkodásban velem rokon 
tiszteletes atyafi!" - így szólította egyik levelében Kazinczy Mocsáry Antalt. És talán nem tekinthető 
véletlennek, hogy Kazinczy 1831. augusztus 20-án keltezett utolsó levele, amit íróasztalán találtak köz-
vetlenül elhalálozása után, Lapujtőre Mocsáry Antalnak volt címezve. 

Nem sokkal Kazinczy Ferenc halála után Mocsáry Antal is távozott az élők sorából. Az ősi kastély 
egyik földszinti szobájában húnyt el. s a lapujtői katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra. A sír-
ján álló márványkeresztre a következő szöveget vésték: 

Mellyel fájdalmiban a hív élő meleg könnet fereszt 
B. Mocsáry Antal hamvain állok jeléül márvány kereszt. 
Ne itt keressetek mond a nyugvó, legjobbik részemet 
Az égnek tündér csillaga felett találtok engemet. 
Született 1757. meghalt Bocsárott 27. májusában 1832. 

Halálának oka és a körülmények ismeretlenek. 183 l-ben kolerajárvány tört ki és pusztított a Felvi-
déken. amely számtalan áldozatot követelt, és érintette Lapujtőt is. Arra azonban nem találtam bizonyí-
tékot. adatot, sőt még utalást sem. hogy Mocsáry Antal e betegségben szenvedett és húnyt el. 

Bozó Gyula 

Emlékezzünk Prielle Kornélia színművészre 
Prielle Kornélia színművésznő, a Nemzeti Színház első örökös tagja 1826-ban született Máramaros-

szigeten. és 1906-ban halt meg Budapesten. Sírja a Petőfi-emlékhelyek között is számontartott Szabad-
szálláson a református temetőben van. 

A magyar színjátszás hőskorában indult, már 15 évesen színpadra lépő színésznő egy 1846-os debre-
ceni színielőadáson találkozott Petőfivel - el is énekelte neki egy megzenésített versét - , aki azonnal 
megkérte a kezét és feleségül akarta venni, de sem a református, sem a katolikus pap nem vállalta a 
gyors összeesketést, így a házasságból nem lett semmi. Debrecen után Kolozsvár Pozsony, Székesfe-
hérvár, Nagyszeben és több erdélyi város, majd Eperjes. Kassa. Miskolc. Győr. Nagykanizsa. Pécs jel-
zik (a magyar vándorszínészet útjait) Prielle Kornélia fellépésének helyeit, miközben a Nemzeti Szín-
ház tagja lett élete végéig. Hat és fél évtizedes pályáján találkozott a magyar színjátszás úttörő egyéni-
ségeivel: Dérynével és Kántornéval. majd a Nemzeti Színház nagyjaival: a két Egressyvel. Szentpétery 
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Zsigmonddal. Szigeti Józseffel. Laborfalvi Rózával és a 
I.endvav házaspárral. Később játszott Jászai Marival. Újházi 
Edével. Nagy Imrével. Első férje - akihez egy válás után is-
mét feleségül ment - Szerdahelyi Kálmán volt. a sokak által 
kedvelt, nagyon müveit, elegáns színész és rendező. 

A Petőfit is megbabonázó bájos és törékeny Prielle Kor-
nélia hosszú ideig megtartotta lányos alakját, memórája és 
szellemessége idős korában is megmaradt. Intelligensen tu-
dott szerepkört váltani, nem véletlen, hogy Csiky Gergely A 
nagymama gróf Szerémynéjét. vagy A proletárok Szedervári 
Kamilláját, azaz matróna-szerepeket írt számára, s ezeket is 
sikerre vitte a művésznő. Prielle Kornélia színésznőnek két 
nagy szerelme volt: a szülőföldje és a színpad. A Nemzeti 
Színház ünnepelt és megbecsült művésze gyakran vállalt 
vendégszereplést az erdélyi városokban. így szülővárosában 
is, dc vidéki városokban is. nem egyszer jótékony célú elő-
adásokon. 1846-ban szerepelt először Kecskeméten, majd 
1870. június 6-án egy díszhangversenyen a kecskeméti váro-
si dalárda zászlóünnepélvén. Kovács László színházában 

szavalt Szerdahelyi Kálmánnal. 1873 júniusában a színügyi bizottság költségeinek fedezésére jótékony 
célú előadásokat tartott Kecskeméten. 

Prielle Kornélia színmüvészi pályájának ötvenéves jubileumán királyi kegyként koronás arany ér-
demkereszttel tüntették ki. tisztelői értékes emléktárgyak özönével halmozták el. Rakodczai Pál egész 
könyvet szentelt méltatásának. Teles Ede carrarai márványból faragta ki mellszobrát, még életében em-
léktábla került máramarosszigeti szülőházára, s a hazai színészet képviselői a Szinészegvesület örökös 
dísztagjául választották. 

Az 1906 februárjában elhunyt művésznőt a Nemzeti Színház épületében ravatalozták fel. óriási gyá-
szoló közönség jelenlétében búcsúztatták, majd koporsóját a Keleti pályaudvarról Szabadszállásra, má-
sodik férje. Rozsnyai Kálmán családjának sírboltjába szállították. 1905. deember 24-én ugyanis Prielle 
Kornélia - szembeszállva családjával és a közvéleménnyel - újra férjhez ment a külföldről hazatért fia-
tal íróhoz, Rozsnyai Kálmánhoz. A szabadszállási kötődésű fiatalember. Rozsnyai Kálmán az idős. 
egyre betegeskedő, színpadra többé nem lépő. visszavonultságában és elhagyatottságában fájdalmas ér-
zésekkel küzdő Prielle Kornéliát huzamos időn át gyámolította, gondoskodott róla. A művésznő e kései 
házasságkötést talán hálája jeléül is szánta, nem törődve a közvéleménnyel, a szenzációéhséggel. Sza-
badszálláson a Petőfi-, Szász Károly-. József Attila-emlékhelv mellett tehát elzarándokolhatunk Prielle 
Kornélia sírjához is. emlékezve a magyar színház, és színészet nagy korszakára és alakjaira. Petőfire és 
„majdnem feleségére/jegyesére", a híres „A virágnak megtiltani nem lehet" című Petőfi-vers egyik el-
éneklőjére; emlékezve a Rozsnyaiakra: Rozsnyai Pálra, az 1848 -as szabadságharc legendás hírű hu-
szár-főhadnagyára. valamint Rozsnyai Kálmánra is, az. íróra. 

Tóth Sándor helytörténész szép és gazdag „Szabadszállás képeskönyve" című kötetében több képes-
lapot/fotót - színeseket is! - láthatunk a Petőfi-emlékekhez: 4 képet Prielle Kornélia régi és újabb sír-
emlékeiről. fejfajáról; Nagy Károly sírjáról - ő volt Petőfi ellenjelöltje az 1848-as országgyűlési képvi-
selőválasztáson a Rozsnyai család sírjáról. 

A 180 éve született és 100 éve meghalt Prielle Kornéliáról a helyi „Polgármesteri Hírmondó"-ban 
(2006-ban) Tóth Sándor két írása is emlékezteti a szabadszállásiakat a tiszteletre és az illő ismeretekre, 
s egy emléklappal-képeslappal is adóznak a helyiek a nagy művésznő emlékének. A sárgás, óarany ké-
peslapon látható a sudár termetű, szép színésznő, valamint első - 1906. - és újabb, mostani síremléke. 
1964-ből. Ám ennél is fontosabb. amit a hagyományápolásról és emlékezésről Tóth Sándor ír: „Prielle 
Kornélia sírját gondozzuk. Ölömmel látom, hogy mindig van valaki, aki egy szál virágot tesz a művész-
nő sírjára, de néha nemzetiszínű szalaggal átkötött koszorút is látni a síron. Halottak napján pedig egy 
kis mécses is szokott ott égni Prielle Kornélia emlékére." 

Szabadszállás Petőfi- és József Attila-emlékhely. Látogassuk meg gyakrabban, keressük a Pető-
fi-emlékek egy újabb, érzelmes és érdekes, szép vonatkozását: a magyar színháztörténet, színjátszás 
múltjának is adózva - Prielle Kornélia síremlékénél - . ne csak évfordulók idején! 

fíajtai Mária 
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