
Tarnów város számunkra azért is figyelemre méltó, mert életben tartja a hagyományos lengyel-ma-
gyar barátságot. Mint ismeretes, a 1848-1849-es magyar szabadságharc egyik hőse, Józef Bem itt szü-
letett. A város emelt neki szobrot, mauzóleuma is itt található. Petőfi Sándornak 1986-ban emeltek 
szobrot a városban, és a teret, amelyen a szobor áll, Petőfi térnek nevezték el. A tér egyik végén egy 
székelykapu áll, melyet 2001 -ben ajándékozta Tarnów városának az írott Szó Alapítvány és Sepsiszent-
györgy székelyföldi város. A téren még két kopjafa áll, két magyar, Forgon Mihály (2006) és Lippóczy 
Norbert (2008) emlékére. 

Csémy Miklós 

Kereskényi Gyula, 
Érd helytörténész plébánosa 

A lévai születésü Kereskényi Gyula (1835-1911) plébános-esperes, régész, történész, tanár kötődé-
se Érdhez sokirányú. Az ősi nemesi család felvidéki birtokairól, Alsó- és Felsőköröskényről kapta a ne-
vét. Kereskényi Gyula az elemi hat osztályának elvégzése után származott el erről a vidékről, belépve a 
bencés, majd azt elhagyva a premontrei rendbe, ahol bölcseleti, teológiai tanulmányokat folytatott. Mű-
veltségét a keszthelyi premontrei gimnáziumban tanítással töltött év, majd a Bécsben folytatott latin és 
görög nyelvi tanulmányok tovább szélesítették. 1859-ben hazatérve ismét papi pályára lépett, felszente-
lésére 1860-ban került sor a székesfehérvári egyházmegyében. Segédlelkészként Bodajkon, Bog-
dányban, Törökbálinton találjuk. 1866-ban kápláni minőségben tartózkodott Érden. 1867-ben átmene-
tileg Tárnokra helyezték, majd 1868-ban ismét Érdre jött, Hegedűs József mellett volt segédlelkész. 
Hegedűs halála után, 1868 októberétől mint plébános működött Érden egészen 1906-ig, nyugalomba 
vonulásáig. 1885-ben kerületi esperessé is kinevezték. Peller Alajos káplán így emlékezik róla: „mint 
paptársat illően fogadott, és egész ott létem alatt illő bánásmódban részesített [...] A néppeli bánás-
módját már akkor helyeseltem, mert jobb és leereszkedőbb bánásmódot alig tapasztaltam."' 

Az érdi plébánián utódja Holeksy Ágoston lett, aki számára 1906-ban átadott plébániai javadalmak-
ról (plébániaház, gazdasági eszközök, telkek, levéltári jellegű anyagok, plébániai könyvtár) részletes 
leltár készült.2 1911. augusztus 7-én halt meg érdi otthonában, a templomtérre néző egykori plébániai 
iskolában. Érden temették el. 

Kereskényi Gyula „egyike volt a [Fejér] megye egyik legmozgalmasabb életű papjainak, aki kiváló 
tehetsége, ritka szónoki képessége, sokoldalú összeköttetései révén méltán sokat remélt, ahogy Tőle is 
sokat vártak"? Felvilágosultságát bizonyítja, hogy számos polgári egyletet, egyesületet hozott létre. Az 
első érdi olvasóegylet megalapításával (1872) célul tűzte ki a tagok megismertetését a korabeli, főként 
hazai irodalommal. Fülöpváros számos középületének szorgalmazója és megépíttetője volt, például a 
Casino (az egykori Ivóvíz Társulat épülete, Felső u.), valamint annak szolgálati lakása (jelenleg a Föld-
rajzi Múzeum kihelyezett gyűjteménye található benne) fűződik a nevéhez. A Casino az érdi polgárok 
eszmecseréjének színtereként működött, ahol az irodalomról, a művészetekről, a sportról egyaránt szó 
eshetett. Kereskényi javaslata alapján fúratta meg a város az artézi kutat, melyből kialakult a jelenlegi 
gyógyszálló, a Termál Hotel.4 1876-ban Antunovits Márton mezővárosi bíróval nyitották meg Fülöp-
városban a ma is használt köztemetőt. 

A plébános történészként is maradandót alkotott. Ez irányú munkássága érdi vonatkozásban helytör-
téneti kutatásokra, ásatásokra, ill. egyháztörténeti vonatkozású müvek írására terjedt ki. Helytörténeti 
szempontból sok adattal szolgál a Sina Simon bárónak ajánlott Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) 
községek történeti vázlata (1874) című müve. Ez Érd első helytörténeti monográfiája, mely két részre 
oszlik: Érd és Batta római és hunkori története, valamint a magyar-kori története. Az első részben 
Százhalmot, Potentiana várost, a halmokon végzett ásatásokat mutatja be. Kereskényi két halmot tárt 
fel, melyekben vas- és bronzeszközöket talált. 1876-ban keresztet is állíttatott itteni ásatásai emlékére, a 

1 Peller Alajos káplán 1873. október l-jén írt levele. Fejér Megyei Levéltár 1582/1874. 
2 Leltár (és jegyzőkönyv), mely az érdi róm. kath. plébánia-javadalom ingatlan és ingó vagyonáról 1906. julius 

6-án Érden alulírottak jelenlétében felvétetett. Fejér Megyei Levéltár 1178/1906. 
3 Kereskényi Gyula haláláról, Fejér Megyei Napló, 1911. aug. 8. 2. 
4 Termál Hotel Érd, http://www.hotelerd.hu/hotel/ 
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Az érdi plébánia épülete napjainkban 

„nagy hun fejedelmi temetkezési helyet" megjelölendő. A legenda szerint ugyanis itt alussza álmát a 
tárnokvölgyi csatában elesett Keve, Béla, Kadosa. „Százhalom fékszik Érd és Batta határában. Horvát 
István Érd fölött emelkedett hegységen létező halmokat Szászhalomnak (saxicolles) nevezi; de miután 
névtelen jegyzőnk 46. és 47. fejezetben e helyet »Centum montes« névvel jegyzi, bizonyos, hogy legré-
gibb történetírónk e helyet Százhalomnak értelmezte. E hely az ott elvérzett hunok teteme fölé emelt száz 
(centum) halomtól, mint alább látandjuk vette nevezetét, hol száz huszonötezer hun vitéz lön eltemetve. 
E halmok mellett fekvő Batta község egész 1779 évig Százhalomnak hivatott, azt a görögkeleti plébánia 
hivatalos könyveinek pecsétnyomataiban láthatni, ily föliratban »Sigillum loci Százhalom« 1799. évben 
Százhalom elmaradt s e fölirat látszik: »Sigillum pagi Batta«. Potentiana város Érdy János 
(Luczenbacher) szerint állott Erd-Hamzsabég magaslatán, a még most is jénnálló barbár sánezok mö-
gött. E város (Potentiana) nagy tért foglalt el, mely most szőlőkkel van borítva, egyik oldalát a Duna 
meredek partja környezi, másfelöl magas fold-sánczokkal van bekerítve, melyekről megismerhető, hogy 
az egész tér kőfallal volt bekerítve."5 Ma már tudjuk, hogy a halomsírok mintegy ezer évvel idősebbek, 
a kora vaskorból származnak (halstatti kultúra, Kr. e. VII-VI. század).6 

Kereskényi régészeti munkássága jelentőségét, visszhangját mutatja az 1876-os őstörténeti kong-
resszus, melynek résztvevői Pestről Érdre is kirándultak, hogy megtekintsék Érdy (Luczenbacher) Já-
nos, ill. Kereskényi Gyula ásatásainak eredményeit. Erről a Vasárnapi Újság7 és a Jókai Mór által szer-
kesztett Életképek is beszámolt. ,Múlt pénteken nem nagy, de válogatott közönség gyűlt össze az Érdre 
induló külön gőzhajón [...] A kies érdi szigetnél tarack-lövések közepette Fehérmegye fényes küldöttsé-

5 Kereskényi Gyula: Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek történeti vázlata, Vörösmarty Könyv-
nyomda. Székesfehérvár. 1874. 2. 

6 Balázs Dénes: Kereskényi Gyula, Érd első történeti-földrajzi leírója. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 8. évf. 
Érd, 1990. 63. 

7 Az őstörténelmi és embertani kongresszus. Vasárnapi Újság, 1876. szept. 10. 37. szám, 585.; szept. 17. 38. 
szám, 602. 
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ge, élén Szögyényifőispán úrral, fogadta a vendégeket, kiknek nevében Rómer Flóris mondott köszöne-
tet a fényes fogadtatásért. E küldöttséggel indult a vendégsereg az érdi szöllödombok között a 126. 
hun-halom felé, melynek hárma keresztül volt metszve. S csakugyan, nem is volt eredménytelen a kuta-
tás. Az első halom talapzatában, délről éjszaknak nyúló, egymástól körülbelöl 2-3 lábnyira fekvő, már 
korhadt fagerenda közötti üres térben feküdt néhány cserépedény, körülötte pedig elégetett bronzdara-
bok, egy pár rézdarab, egy vasvéső, két különféle alakú dísz - tánfiilfiiggő - s egy bronz gyűrű. A másik 
halomban, mely szintén keresztül van metszve, pár cserép fazekat, egy vaskatlant, vaskést, gyűrűt stb. 
(találtak)."* A küldöttség tagjai közt neves magyar és külföldi történészek, tudósok szerepeltek. 

Érd térsége középkori és újkori történetéről, a Kutyavárról (mely Kereskényi korában főerdészi lak 
volt), Sárkány Ambrus kastélyáról, a mohácsi csatába készülve itt megszálló II. Lajos királyról, 
Szapáry Péter szenvedéseiről, az Illésházyakról, Sinákról, Lotharingiai Károly 1684-es győzelméről, az 
1849. évi csatáról, stb. Kereskényi történeti vázlata második egységében olvashatunk. Sina Simon ne-
véhez fűződik a kastély neoreneszánsz stílusba való átépíttetése. 

Egyháztörténeti vonatkozásban kiemelkedik - a korán elhunyt, Kereskényi által pasztorált, marton-
vásári Brunszvik Gábor emlékének ajánlott - Az érdi plébánia története (1886) című mű. Kereskényi 
ebben visszaidézi az érdi egyház első vezetőit, a kapisztrán szerzetbeli atyákat, akik 1718-1752-ig mű-
ködtek. Ekkortól vezettek anyakönyvet. Érdhez mint anyaegyházhoz a következő települések tartoztak: 
Tárnok, Sóskút, Törökbálint, Ercsi, Ráckeresztúr, Batta. Az első kapisztrán atya Budmir István volt, a 
leghosszabb ideig Mathisevich Jakab atya (1725-1735) lelkészkedett a térségben. Érd első plébánosa 
Tomisich János volt, aki 1752-től működött, az őt követő plébánosok: Radnich Pál, Marich János, 
Dellinger János, Hegedűs József. Kereskényi a sort önmagával zárja. Leírja a templom állapotát j ö v e -
delmeit, de a település tágabb körű történetéről sem feledkezik meg. Megemlékezik az 1830-as pusztító 
járványról, az 1838-as dunai árvízről, Batthyány Fülöp parcellázásairól. „1838-ik évben volt a neveze-
tes nagy vizáradás. Oly nagy volt a víz, mint az anyakönyv egyik lapján feljegyezve találtam, hogy a Du-
na az Erd-battai hegytől, melyen a hun korból nevezetes száz halmak állanak, Érd mezővárosát kutya-
várig (mely elnevezés Mátyás király kutyáinak ittartásától származik) Diósdig, Tétényig víz borítá; az 
egész Csepelsziget Jászkunságig jégtoriászok s vizhullámokkal volt elárasztva. Érd lakói házait romba 
dönté, kik négyszáz éven tul Duna melletti lakházaikat kénytelenek voltak elhagyni s egy magaslaton 
épitékföl lakaikat, mi uj Érd vagy Herczeg Battyáni Fülöp nevétől »Fülöp« városnak neveztetett."' Az 
óvárosi Szent Mihály templomban ma is megtekinthető az 1788-ban elhunyt Tomisich János nyughe-
lye, emléktáblával. 

Kereskényi Gyula különféle alkalmakra elmondott egyházi beszédei több kiadásban is megjelentek 
(Egyházi beszédek, melyeket szerkesztett és különféle alkalmakra elmondott. Szent Gellért Nyomda, 
Bp., 1892, 1894, 1898). E gyűjteményes kötetekben szerepelnek az egyházi ünnepek, pl. Úrjövet napja, 
húsvét, pünkösd alkalmából. Szent Pál napjára, Szent István ünnepére a Mátyás-templomban, ill. a bé-
csi kapucinusok templomában elmondott beszédei. A Mátyás-templomban tartott beszéd nagy kitünte-
tésnek számított, mely lehetőség csak országos hírű szónokok számára adatott. Hartvik püspök legen-
dájában olvashatjuk, hogy államalapító Szent István királyunk halála előtt a Szent Koronát és az orszá-
got Szűz Máriának ajánlotta fel. Az egyház Mária-kultusza mellett innen eredeztethető a Regnum 
Marianum (Mária királysága, országa) gondolat. Az egyházi hagyomány szerint a Nagyboldogasszony 
(mai Mátyás) templomot Szent István király alapította 1015-ben. Kereskényi a Mátyás templomban el-
mondott beszéde így helyszínében is kapcsolható államalapító királyunkhoz. István királytól eredeztet-
ve a vallást, mint államfenntartó erőt állítja középpontba, az egyház és az állam összefonódása jegyé-
ben Szent István népét az igaz Isten imádása és Mária tisztelete kell, hogy vezérelje. Ide kapcsolható A 
boldogságos Szűz Máriának cultusa (1899) című műve is, melynek célja a Mária-kultusz - az egyház 
tanításai, dogmatikai álláspontja és a józan ész, ill. a szív törvénye szerinti - bemutatása. 

Mint a mü bevezetésében írja: ,^4 boldogságos Szűz Mária theológiai jelentősége [...] olyan tény, 
amely világot vet a megtestesülés nagy titkára, s ezzel kapcsolatban a megváltás egész ökonómiájára 
[...] szoros lévén az összefüggés a Marialogia és Christologia között."'0 Ismerteti Mária tiszteletének 
alapelveit, méltatja, mint Isten anyját, a „megvilágosodás hozóját", soronként magyarázza az Üdvöz-
légy imaszövegét. A mű végén külön vizsgálja az Istenanya vallásos tiszteletének befolyását az egyén-
re, ill. a családra, a tudományra és a művészetre. (Ebből az utolsó fejezetekről különlenyomat is ké-
szült.) A mü egy 1506-dik évi Mária-énekkel zárul. 

8 Az őstörténelmi congressus kirándulásai. Életképek, 1876. 83. sz. 733. 

' Kereskényi Gyula: Az érdi plébánia története. Schlesinger és Társa Könyvnyomdája, Bp., 1886. 32. 
10 Kereskényi Gyula: A boldogságos Szűz Máriának cultusa. Bevezető. Franklin Nyomda, Bp., 1899. V-Vl . 
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Értekező, bölcselkedő jellegű egyházi beszédeiben (Egyházi beszédek: bölcseleti és hittani értekezé-
sek, 1896) tág körképet ad a pogányok vallásáról, az első keresztények életéről, Luther tanairól, az uni-
tárius egyházról, a pápaságról. Emellett általánosan is értekezik az isteni gondviselésről, a lelkész sze-
repéről, a nevelésről, a polgári házasságról, sőt még a szocializmus és az egyház viszonyát is reflektor-
fénybe helyezi. Bemutatja, milyen jelenségekkel támadja a szocializmus a társadalmat - s ne feledjük, 
mindezt 1896-ban, a millennium évében . ,Megfosz t ja a nép lelkiismeretét az Istentől, hogy az ateizmus 
alapjára fektesse azt. Eltagadja a vallás szükségét az emberre nézve [...] egyetlen jogosult vallás a 
munka, valamint egyetlen leghelyesebb morál a becsület."n Ugyanakkor megjegyzi, hogy a protestan-
tizmushoz nem akkora elutasítással viszonyul, mint a katolicizmushoz. 

Külön műben emlékezik a legtöbb, összesen 85 enciklikát kiadó, 1878-1903 között működő XIII. 
Leó pápáról (XII I . Leó pápa s a pápaság világi hatalma, Franklin Nyomda, Budapest, 1898), akinek 
legfőbb érdemeként azt tartja, hogy az egyház és a kultúra összhangba hozására, a modem világ keresz-
ténnyé, a keresztény élet korszerűvé formálására törekedett. 

Kereskényi eddig bemutatott műveinek mindegyike fellelhető az Országos Széchényi Könyvtár ál-
lományában. Ezek mellett tudunk Lelki manna, ill. Legújabb lelki manna címmel megjelent ima- és 
énekeskönyvéről, Az 1900. évi Szent Jubileum Kézikönyve lelkészek s a mivelt római katolikusok szá-
mára c. művéről. Utóbbiak megjelentetése kapcsán a székesfehérvári egyházmegye, egyházi méltósá-
gok felé írt kérvényeiből, leveleiből többet is őriz a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levél-
tár.12 

Hosszabb írásai, könyvei mellett számos kisebb cikket jelentetett meg a Religióban, a Magyar Ál-
lamban, a Szabadságban. Munkatársa, szerkesztője volt a Katholikus Család (1882-1884), a Katho-
likus Társadalom (1882-1883) és az Új Katholikus Társadalom (1883-1884) című lapoknak. Irodalmi 
jellegű műveket is megjelentetett. Alkalmi költeményt írt 1868-ban Jekelfalussy Vincze püspök beikta-
tása alkalmából Örömhangok címmel. 1877-ben a székesfehérvári egyházmegye százados ünnepélyére 
szonettel emlékezett. (A püspökséget 1777-ben Mária Terézia és VI. Pius pápa alapította). A vesztaszűz 
(1884) című, a kereszténység első századában játszódó vallásos regényét németből dolgozta át. 

2005-ben az óvárosi plébánia fa-
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Emléktáblája az óvárosi plébánia falán 

Ián emléktábla avatásával. 2009-ben 
a Kereskényi által 1876-ban állított 
kereszt megújításával és felszentelé-
sével,13 201 l-ben halála századik év-
fordulóján a Szent Mihály templom-
ban rendezett kiállítással és szent mi-
sével állítottak emléket a plébános-
helytörténésznek. E rendezvények 
megvalósításában, Kereskényi szel-
lemi üzenetének ápolásában, tovább-
örökítésében kiemelkedő szerepet 
tölt be az óvárosi Szent Mihály Ala-
pítvány. Kereskényi Gyula sokoldalú 
életmüve, történészi és egyházi vo-
nalon végzett munkássága ma is pél-
daértékű mindannyiunk számára. 
Méltán őrizzük emlékezetét. 

V. Tóth Kornélia 

11 Kereskényi Gyula: Egyházi beszédek: bölcseleti és hittani értekezések, Franklin Nyomda. Bp., 1896. 10. 
12 A Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár anyagában Kereskényi Gyula perszonális anyagának 

jelzete: SzfvPL-No. 4541. A 619/1904. sz. akta Kereskényi néhány kötete kiadásának egyházi jóváhagyását 
dokumentálja. 

13 Bodrog Beáta: Keresztet szenteltek az Attila-várban. Érdi Újság online, 2009. december 12. 
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