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ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink

Mendöl Tibor:
Mit adhat a földrajz a néprajznak?1

A legelső dolog, amire itt rámutathatunk, az, hogy az adományozásban nemcsak az ember-
földrajz, hanem a természeti földrajz is részt vehet. Ennek a tudományágnak ilyen szem-
pontból a néprajzzal szemben nagyjából ugyanaz a szerepe, mint az emberi műveltség és 
társadalom bármiféle problémáival foglalkozó akármelyik más tudománnyal szemben. A 
természeti földrajz felvilágosítást nyújt arról a természeti környezetről, amely az emberi-
ség mindenféle életmegnyilvánulásának térbeli kerete, mégpedig nem pusztán élettelen 
színpada, hanem miliő olyan értelemben is, amint azt a felvilágosodás vagy a pozitivizmus 
korának bölcselői, történet- és társadalomtudósai értették: környezet, amelyből hatások 
indulnak ki. Nyilvánvaló, hogy a népi műveltség sem mentes ezektől a hatásoktól. Vizsgá-
latukra mai felfogásunk szerint a néprajz illetékes, nem pedig az emberföldrajz […].

A vizsgálatra a néprajz illetékes, mert a hatás szenvedő alanya a népi műveltség. De a 
vizsgálat csak akkor lehet sikeres, ha a vizsgáló tudománynak tiszta képe van arról a kör-
nyezetről, amelyből a hatás kiindul. Ennek a tiszta képnek a megrajzolásához pedig nél-
külözhetetlen a természeti földrajz segítsége. Ennek a segítségnek a gyakorlatban kétféle 
módja van. Az egyiket az általános földrajz különböző természeti földrajzi ágazatainak 
szakemberei nyújthatják egy-egy részletkérdésről írt tanulmányukkal, vagy még gyakrab-
ban a néprajznak egy-egy konkrét esetben hozzájuk intézett kérdésére adott feleletükkel. A 
másikat a leíró földrajz adja annak a szintetikus képnek az alakjában, amit egy-egy táj egé-
széről bocsát a tájban dolgozó etnográfus rendelkezésére. A természetes táj nagyon sokféle 
elemének lehet beleszólása a népi műveltségállomány jellegének kialakulásába. Említettük 
már, hogy a természetes táj szabja meg végső soron azoknak az anyagoknak lajstromát, 
amelyekből a tárgyi javak készítői válogathatnak, az anyag pedig még a készítés techni-
káját is módosítja. Az ásványi anyagok elterjedése mögött a földkéreg szerkezete és kőze-
tösszetétele, a növényi és állati eredetűek mögött pedig az éghajlat hatása rejtőzik. De az 
éghajlatnak számos egyéb közvetlen és közvetett hatása is van, amelyek nemcsak az anyagi 
élet legkülönbözőbb ágaiban érvényesülnek, mint pl. a gazdálkodás jelenségeiben, akár a 
termelt növények sorozatát, akár azok termelésének módját nézzük, hanem az élet napi és 
évi rendjében és a hozzájuk fűződő szokások és hiedelmek egész seregében is. A termé-
szetes tájból kiinduló környezethatások tehát mélyen benyúlnak még a szellemi néprajz 
jelenségeinek a területére is. 

Mondhatni, hogy az antropogeográfus is jórészt mint a természeti földrajz tolmácso-
lója segíthet legtöbbet az etnográfusnak. Ezt a tolmácsolást nemcsak úgy kell értenünk, 
hogy az antropogeográfus, munkakörénél fogva, jobban tudja azt, hogy miféle természeti 

1 Részlet Mendöl Tibor földrajztudós, egyetemi tanár (1905–1966) Néprajz és földrajz című tanulmányából. 
Ethnographia LVIII. évf. 1947. 154–162.
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földrajzi tények ismeretére van szüksége az etnográfusnak, s személyes segítség esetén az 
etnográfus számára érthető nyelvet is könnyebben beszéli, mint a távolabb álló és idege-
nebb terminológiájú fi zikai földrajzos, hanem úgy is, hogy egyes települések vagy tájak 
kész emberföldrajzi monográfi áinak főleg azok a részei nyújtanak hasznos útmutatást a 
néprajz művelőjének, amelyek a műtáj elemeinek, életének és arculatának természeti alap-
jaira világítanak rá. Hiszen a műtáj elemeinek egyszerű leírásában, a műveltség és tár-
sadalom jellegével összefüggő jegyeinek elemzésében az etnográfus is otthonos: ellenben 
új a számára mindaz, amit a természeti környezet hatásáról hall. De nemcsak új, hanem 
hasznos is olyan értelemben, hogy analóg következtetésekre csábít azoknak a kérdéseknek 
a megoldása során, ahol szintén a természeti környezet hatása sejthető valami tisztán csak 
néprajzi, tehát a földrajzot nem érdeklő jelenséggel kapcsolatban. Az antropogeográfus ter-
mészeti földrajzi iskolázottságán kívül még bizonyos történeti, statisztikai és kartográfi ai 
képzettséggel is rendelkezik. Az utóbbiak közül különösen kartográfi ai jártasságával te-
het a néprajznak jó szolgálatot. Ez a jártasság nemcsak a térképolvasás és térképrajzolás 
készségét jelenti, hanem a térképszerű gondolkodást és a térképnek mint munkaeszköznek 
szokásszerűen állandó használatát is.

Bár hazánkban sem a néprajz, sem az emberföldrajz nagyobb szabású művelése nem 
tekinthet vissza valami hosszú múltra, néhány kiváló etnográfusunk működése máris 
maradandó értékekkel gyarapította emberföldrajzi ismeretanyagunkat. Kívánatos, hogy 
a néprajz mielőbb visszakapja ezt a kölcsönt. Ez nyilvánvalóan főként a geográfusok tevé-
kenységén múlik, de másodsorban azon is, hogy az etnográfusok élnek-e az így nyújtott 
lehetőségekkel.

Iskola Lukafán
Almamelléket elhagyva, az ibafai elágazót megelőzően bal kéz felé kell lekanyarodni a 
Hársfa útra. Ezen továbbhaladva, követve a ma is működő Almamelléki Erdei Vasútnak 
utolsóként megmaradt mellékvonalát, juthatunk el Lukafapusztára, majd Németlukafára. 
Az utolsó lakó 1976-ban költözött el onnan,1 a vasúti pálya azonban ma is járható. A rozsdás 
sínekre évente néhány alkalommal merészkedik különvonat, főleg vadászatok, vagy iskolai 
kirándulások kiszolgálására.2

Regényes története van a településnek. Névadója Lukács evangélista, szlávos változat-
ban Luka. Már a török előtt is lakott hely volt az Almamellék legtávolabbi határrészében 
található hely. 1542-ben köznemes és egytelkes nemesek birtoka volt. A török idők alatt a 
falu valószínűleg elnéptelenedett, majd a török után a Batthyány-család birtokába került. 
Az 1784–ben készült térkép is feltüntetett néhány házat Lukafa néven. A katolikusok lakta 
hely kezdetben a mozsgói, majd a gödrekeresztúri, 1821-től pedig az ibafai plébániához 
tartozott. 

A XVIII. század végén és a XIX. században a Zselicben jó egynéhány üveghuta műkö-
dött. Az üvegkészítés az erdők komplexebb hasznosítását (s egyben brutális pusztítását is) 
jelentette, mert egyrészt a fa elégetése szolgáltatta a nagy hőigényű üzemekhez a szükséges 

1 Dr. Borsos Kinga: Szigetvár és vidéke. Szigetvár, 2009. 23.
2 Termeszetjaro. hu
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energiát, másrészt a hamuból készült hamuzsír volt az üvegkészítés egyik legfontosabb 
alapanyaga. 

Ilyen üveghuta jött létre (Német-) Lukafán is, amely a Dunántúl legtovább működő 
(1799–1888) erdei üveghutája volt. 1800-ra a vitráriusok (üvegmunkások) száma jelentősen 
megnőtt, a település lakosainak száma ekkor 250 körülire tehető. 1850-ben 257 fő élt a falu-
ban, 1867-ben pedig 252 katolikus és 10 zsidó, összesen 262 fő. A szakmunkások többsége 
a Szudéta-vidékről származó katolikus német. A lukafai üveghuta virágkora az 1800–1830 
közötti évekre tehető, nem véletlen, hogy az iskola is ezen időszakban jött létre.3  

Az 1821-től működő iskoláról a legkorábbi adat 1827-ben említi Streitenberger Jánost lu-
kafai iskolamesterként.4 Amikor Szepesy Ignác pécsi püspök 1830. évi ibafai vizitátiójára 
sor került, az alábbiakat jegyezték fel: „Lukafán 30 iskoláskorú gyermek van, akik közül 15 
valóban jár iskolába. A lukafai tanító (magister) Streitenberger János, született Mucsiban 
1768-ban, segédtanító volt Závodon, tanított Köblényben és Bőszénfán. Zenében jártas és 
nős. Járandósága az üvegüzem munkásaitól páronként 4 forint, a hamuégetőktől 2 forint. 
Minden iskolába járó gyerek után kap egy iskolai évre 30 krajcárt. A tanító egy uradalmi 
lakásban lakik, amely az összedőléshez áll közel. Ugyanaz a helyiség szolgál a tanítói lakásul, 
amelyben a tanítás is folyik. Temetésért kivétel nélkül 30 krajcárt kap.”5

A lukafai iskola római katolikus elemi népiskola volt. 1821 januárjától a települést az iba-
fai plébániához csatolták. Így az iskola igazgatója a mindenkori ibafai plébános volt, ekkor 
Tóth Mihály. A tanító a plébános felügyelete alatt végezte a munkáját. Az iskolások által 
elért eredmény „claszifi catió”-ja, osztályozása az év végi vizsgán a plébános dolga volt. A 
megyés püspök rendelkezései szabályozták a tanítás rendjét és a hívek hozzájárulásának 
mértékét a tanítói javadalomban.

Az intézmény (a többi ezen időben működőhöz hasonlóan) háromosztályos, triviális is-
kola volt, ahol az iskolamester olvasást, írást és vallástant tanított. Az ő feladata volt a kán-
tori teendők ellátása is. Az iskolába járás ebben az időben még nem volt kötelező, gyakran 
csak az iskoláskorúak fele járt oda, azok is csak a téli időszakban. A tanítás nyelve a német 
volt, jóllehet az üveggyár vonzereje igen vegyes nemzetiségű, nyelvű, fajú és vallású népet 
hozott össze. 

Egyházi leírásokból6 tudjuk, hogy szeptember hónap folyamán írták össze az iskolás-
korú gyerekeket, majd a pap a szentmisén október elejéig ismételten hirdette a tanév kö-
zeledtét. Október első vasárnapján pedig a templomban az iskolai oktatás hasznáról és 
szükségességéről kellett prédikálnia. A szentbeszéd után az iskolába tartozó gyerekeket 
osztályokba sorolták, mely névsort fel is olvasták. Október második vasárnapján a plébá-
nos mint az iskola igazgatója az iskolaházban összegyülekezett iskolásokat a templomba 
vezette, ott „lelkes beszédet” mondott, majd elénekelték a „Jöjj Szentlélek” című éneket és 
misét tartottak. A mise után az iskolába visszavezették a gyerekeket, ott a szülők és az 
elöljárók előtt ismertették az iskola törvényeit. Másnap megkezdődött a tanítás.      Tanítási 
napokon délelőtt és délután is 2–2 órát foglalkozott az iskolamester a gyerekekkel. A tanév 
végén a vizsga húsvét táján volt, a szülők és elöljárók jelenlétében. Azokat a gyerekeket, aki-
ket a szülők nem akartak nyáron a ház körüli munkákban foglalkoztatni, az iskolamester 

3 Horváth J. Gyula–Eperjessy Ernő: Adatok a németlukafai üveghuta történetéhez. A Kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeum Közleményei. Kaposvár, 2013. 236, 239, 240, 241.
4 Timár György: Az Ibafai Plébánia iskoláinak története a XIX. század első felében. Kézirat, 1968. 4. (A szerző 
tulajdonában.)
5 Visitatis Canonica, Pécsi Püspöki Levéltár, 1830.
6 Timár György i. m. 1968. 11,12.
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még húsvéttól augusztusig tanította. Ha pedig ezt nem szervezte meg a tanító, az év ezen 
részében a napi harangozás volt csak a feladata. 

Az iskola működésének közel két évtizedéről csak töredékesen állnak rendelkezésre 
források. Miután két tanév anyakönyvei az ibafai plébánián még az 1960-as években is 
megtalálhatóak voltak, ezekből tudjuk, hogy az 1829/30-as tanévben 15 fő volt a létszám, 
1839/40-ben pedig 12 fő. Az iskola utolsó tanévének tanulói voltak:

I. osztály  II. osztály  III. osztály
Jelesek:  Jelesek:   Jelesek:
1. Püchler Mátyás 1. Letterte Sándor  1. Pufl er Mátyás
2. Hubert Terézia 2. Püchler Magdolna 2. Pufl er Károly
3. Szaitl Lukács  3. Püchler Katalin 3. Liebler János
4. Herlitska Dávid 4. Slegel Terézia  4. Keisz Ferenc7

Azon sem kell csodálkozni, hogy valamennyi tanuló minősítése jeles volt, hiszen az Iba-
fához tartozó összes iskolák közül a legszebb eredményt a lukafai gyerekek érték el a tanév 
végi vizsgán.8 

Miután Streitenberger János 1831 márciusában, 64 éves korában meghalt, Metz Jánost 
választották meg tanítónak. Helyét Szent György napja után foglalta el. Az eddigi java-
dalom mellé páronként egy kocsi fát kapott, és iskolásonként 10 krajcárt. Ő az 1833/34-es 
tanév végén távozott.

A következő tanévben Liebler András lett a tanító, aki 1803-ban született, felesége pedig 
Metz Annamária volt. Bár eleinte fenntartással fogadták (feltételesen addig kívánták al-
kalmazni, amíg tapasztaltabb tanítót nem kapnak), később felismerték az elöljárók, hogy 
személyében valóban hivatásának élő tanítóra találtak. Ő volt az iskola utolsó tanítója, aki 
még az intézmény megszűnése után is Lukafán maradt, s valószínűleg magánszorgalom-
ból tanította az ott maradt néhány szülő gyermekét. Reménykedett abban, hogy újjáéled 
majd Lukafa. (Később Nagy József ibafai plébános a terecsenypusztai iskola megszervezé-
sével bízta meg.)

Erre azonban nem került sor: a szülők az üveggyárban nem kaptak munkát, s Szentmi-
hályfalvára költöztek. Ezért az iskola az 1840/41. tanévben már nem működött tovább. Az 
ibafai plébánia a későbbiek folyamán is arra törekedett, hogy az iskola újra megszerve-
ződjön, s hivatalossá váljék. Ezért a plébános Neuteufel Jakab korpádi tanítót bízta meg 
az iskola működtetésével, aki valójában Lukafán tanított az 1847-es évben is.9  Az iskola 
hivatalos működéséről a további évekből nincsenek forrásaink, ezért valószínű, hogy a 
még Lukafán maradt emberek gyermekei már a szomszédos települések iskoláiba jártak el.

Kolics Pál

7 Timár György i. m. 1968. 10.
8 Uo. 22.
9 Uo. 23.
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A hon- és népismeret újra
a Nemzeti Alaptantervben

A Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának 2018. szeptember 21-én tartott 
ülésén Baksa Brigitta jelezte, hogy az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) tervezetében már 
nem szerepel a hon- és népismeret mint önálló tantárgy. Kérte, hogy mozgalmunkból minél 
többen jelezzék ezzel kapcsolatos (ellen)véleményüket a döntéshozók felé. Ezt követően dr. 
Gesztesi Enikő, a bizottság elnöke írt egy levelet a NAT véleményezési oldalára, jómagam 
pedig a szövetség elnökeként fordultam levélben Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások 
miniszteréhez (lásd a mellékletet).

Ezt követően, 2018. október 18-án sor került egy minisztériumi egyeztetésre, ahova a 
Hagyományok Háza és a Honismereti Szövetség képviselőit hívták meg. A megbeszélésen 
Baksa Brigitta (Apor Vilmos Főiskola), Pedagógiai Munkabizottságunk tagja és én képvi-
seltem a szövetséget. Az egyeztetés nagyon konstruktív volt. Első helyen azt kértük, hogy a 
hon- és népismeret az 5. osztályban kötelező tantárgyként kerüljön bevezetésre, tehát már 
ne csak kötelezően választható legyen, mint eddig (a 2012-es NAT szerint) a drámapedagó-
giával szemben, hanem ebben az évben önálló tantárgyként jelenhessen meg a tantervben. 
E kérésünk kapcsán a Társadalomismeret 8. osztályos önálló tantárgyként való mostani 
bevezetésére mutattunk rá példaként, hogy amint az mostanra elérte a kötelező tantárgyi 
megjelenítést, úgy 5. osztályban ezt a hon- és népismeret is elérhetné, nyilván az egyik sza-
badon felhasználható óra rovására. Viszont így is maradna egy szabadon felhasználható 
óra még és más évfolyamokban pedig nem venne el már az óraszámból. Ilyen megoldás-
sal pedig a kitűzött óraszámcsökkentés elvét, célját sem akadályoznánk és megmaradna 
a hon- és népismeret önálló tantárgyként, ami eddig is értékes eleme volt a NAT-nak és a 
tanrendnek, amiben minden, az egyeztetésen résztvevő szakember egyetértett. Bár a Ha-
gyományok Háza képviselőjével együtt hangsúlyoztuk, hogy ezt tartanánk az ideális meg-
oldásnak, miután jelezték a számunkra, hogy ez nem biztos, hogy megkapja a támogatást, 
megfogalmaztunk egy minimális kérést is: a hon- és népismeret szerepelhessen a szabad 
óra keretben szabadon választható tantárgyak között. (Megjegyezzük, hogy ez visszalépést 
jelentett volna a jelenleg érvényben lévő rendszerhez képest, mert a honismeretnek immár 
nem egy, hanem sok tantárggyal kellett volna versenyeznie.)

Végül a döntéshozó – örömünkre – az ideális megoldást választotta. Pálfi  Erika, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője 2018. november 20-i levelében 
a következőket írta nekem: „Köszönöm, hogy felhívták fi gyelmünket a hon- és népismeret 
tantárgy közvetítette értékekre és a tantárgy megőrzésének fontosságára. Tájékoztatom Önö-
ket, hogy a hon- és népismeret kötelező tantárgyként jelenik meg az új Nat-ban. A szabadon 
tervezhető órakeretből az 5–8. évfolyamon legalább egy tanéven keresztül egy tanórát a tan-
tárgy oktatására kell fordítani.”

A döntés után felkérték szervezetünket, hogy delegáljunk szakértőt a hon- és népismeret 
kerettantervének kidolgozására. Dr. Baksa Brigittát, Pedagógiai Munkabizottságunk tag-
ját, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárát ajánlottuk, aki meg is kapta a megbízást és 
(rövid határidővel) elkészítette a (mag)kerettantervet a rá jellemző alapossággal és magas 
szakmai színvonalon. Az új Nemzeti Alaptanterv a jelenlegi információk szerint 2020-ban 
kerül bevezetésre.

Debreczeni-Droppán Béla
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Melléklet

Debreczeni-Droppán Béla elnök levele
dr. Kásler Miklóshoz,

az emberi erőforrások miniszteréhez

Dr. Kásler Miklós               Budapest, 2018. szeptember 26.
emberi erőforrások minisztere
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia u. 3.

Tisztelt Miniszter Úr!

Engedje meg, hogy egy számunkra fontos ügyben forduljak Önhöz. Erre biztat Minisz-
ter úr több korábbi megszólalása is, melyben a hazafi as nevelés fontosságát hangsúlyozta.

A Honismereti Szövetség mint a honismerettel, helytörténettel foglalkozók országos ci-
vil ernyőszervezete már több évtizede szolgálja a helyi identitás és a nemzettudat erősítését, 
a hagyományőrzés és -átadás nemes célját. Honismereti mozgalmunk, megyei szervezete-
ink tagjai társadalmi munkában végzik e fontos és elhívatottságból fakadó feladatot; hon-
ismereti konferenciákat, táborokat szerveznek, kézműves-foglalkozásokat, szakköri órákat 
tartanak, helytörténeti gyűjteményeket, tájházakat hoznak létre, gyarapítanak, tartanak 
fenn, és még hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent tesznek annak érdekében, hogy a 
helyi kötődés, a nemzeti hovatartozás érzése honfi társainkban kialakulhasson és megerő-
södhessen.

Tevékenységünket civil szervezetként tanórákon kívül végezzük, bár vannak olyan pe-
dagógus tagjaink, akik a tanintézményeken belül tartanak hon- és népismereti szakkörö-
ket, órákat. Közös célunkat, úgy gondoljuk, hogy e civil munka mellett elsősorban a tan-
órán belüli hon- és népismeret oktatással lehet szolgálni. Ez került most sajnos veszélybe, 
hiszen az új Nemzeti Alaptanterv tervezetében azzal szembesülhettünk, hogy megszűnik a 
hon- és népismeret önálló tantárgyi oktatása.

A hon- és népismeretet mint közös követelményt már az 1995-ben elfogadott Nemzeti 
Alaptanterv tartalmazta. További előrelépést jelentett, hogy a 2001. szeptember 1-jétől élet-
be lépett Kerettanterv alapján elkezdődhetett az általános iskolákban a tantervi modulok 
között a hon- és népismeret oktatása 5. és a 6. évfolyamon, évi 18 órában. 2012-ben pedig 
önálló tantárgyi keretek között, kötelezően választható tantárgyként iktatta be a jelenleg 
érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv. 

E lassú térnyeréssel egy olyan tantárgy kapott helyet az oktatási folyamatban, amely 
megalapozza a nemzeti önismeretet, bővíti a tanulók művelődéstörténeti tudását, segíti 
olyan tanulói magatartás kialakítását, amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, népi 
kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülése. Teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni 
és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza 
és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti az egyéni, családi, 
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közösségi, nemzeti identitástudat és történeti tudat kialakítását. Tudatosítja a tanulókban, 
hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása után válhatnak nyi-
tottá a velünk élő nemzetiségek, a szomszéd népek és a világ többi népének kultúrája, az 
egyetemes értékek iránt. 

Az ezeket az értékeket közvetítő hon- és népismeret tantárgy maradt ki az új tervezetből. 
Mindössze hivatkozás szinten jelenik meg a földrajz tantárgy tananyagtartalmánál „A szü-
lőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakítása és elmélyítése”. A modul-rendszerű 
oktatás tapasztalataként viszont már tudjuk, hogy a más tantárgyakba integrált ismere-
tek feloldódnak, eltűnnek, hiszen az időkeretüket gyakran az alaptantárgy ismereteinek 
mélyítésére fordítják. Szükséges pedig, hogy a gyerekek rendszerben lássák az egylényegű 
népi kultúrát, hogy megértsék annak logikus építkezését, teljességét, és mintát kapjanak az 
egymásra fi gyelő, kölcsönös segítségen alapuló közösség életére. 

Fontosnak tarjuk, hogy mindezt fi gyelembe vegyék a tervezet korrekciója során, és biz-
tosítsák a hon- és népismeret helyét az új Nemzeti Alaptantervben is. Úgy gondoljuk, hogy 
nem megszüntetni kellene a honismeret oktatását, hanem inkább továbblépve a hazafi as 
nevelés elősegítésében az eddigi (kötelező) választhatóság helyett kötelezővé tehetnénk.

Ezen ügyben kérem Miniszter Úr támogatását, felajánlva szervezetünk közreműködését 
minden olyan eszmecserében és feladatellátásban, amely a szülőföldhöz és hazához való 
kötődés kialakítását és erősítését szolgálhatja.

Tisztelettel:
Debreczeni-Droppán Béla

elnök
Honismereti Szövetség

 HÍREK

Elhunyt Sebestyén Kálmán. 2018. december 26-án elhunyt Sebestyén Kálmán erdélyi 
magyar művelődéstörténész, a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Az er-
délyi Alsójárán született 1938. december 8-án. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, a 
Brassai Sámuel Líceumban végezte; 1963-ban a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történe-
lem–Filozófi a Karán szerzett tanári oklevelet. 1964–1971 között a kalotaszegi Magyarbi-
kalon, 1972–1980 között Körösfőn tanított, ugyanitt iskolaigazgató is volt. 1980-tól 1986-ig 
történelemtanár volt Kolozsvárott. 1987-ben áttelepült Magyarországra. Budapesten a Pos-
tamúzeum történész főmunkatársaként (1988–1996) tevékenykedett. Tudománynépszerűsí-
tő, néprajzi vonatkozású írásokat és könyvismertetéseket közölt a Korunk, A Hét, a Műve-
lődés, a Honismeret, a Kalotaszeg, az Erdélyi Magyarság, valamint a Nyelvünk és Kultúránk 
hasábjain. 2000-től volt a Honismeret szerkesztőbizottságának tagja. Végső búcsúztatása 
2019. január 9-én volt a budapest–rákoskeresztúri református templom urnatemetőjében.
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SORSKÉRDÉSEK

 A magyar nyelv jelene és jövője*1

Gondolatok a magyar nyelvről
Kazinczy szellemének a megidézésével, néhány gondolatkör kiemelésével szólok a magyar 
nyelvvel összefüggő néhány témakörről. Nemcsak a hely (Széphalom) szelleme, a „szent 
ember” (Kazinczy: Petőfi  szerint) néhai otthonának sugalmazó hatása, s nem is a Magyar 
Nyelv Múzeumának jubileuma miatt, hanem mert a „szent ember”, Kazinczy jóval több 
volt, mint sokan gondolják. Benne ugyanis nem csak a magyar nyelv jeles tudósát, műve-
lőjét, fejlesztőjét és újítóját (a füzet, gyönyör, kedvenc, könnyelmű, magány, szellem, szerény 
szavakat például az ő nevéhez kötik) tisztelhetjük. Hanem azt a művelődéspolitikust is, aki 
tevékenységével, páratlan szervezőmunkájával, a magyar nyelvújításban vállalt szerepével 
összességében nemzetpolitikai jelentőségű tettet hajtott végre.

Ami a nyelvet illeti: tőle származik az a találó metafora, egyszersmind lírai vallomásnak 
is tekinthető jellemzés, hogy „[a] nyelv olyan, mint az ég íve a maga egymásba futó színeinek 
gyönyörű játékával”. Nyilván elsősorban anyanyelvi élményei, tapasztalatai alapján fogal-
mazott így. „Defi níció”-ja a nyelv változatosságának és sokszínűségének a költői szárnyalá-
sú dicsérete. Igen, a nyelvi változatosság ismerete számára már csak azért is adva volt, mert 
az ő idejében a magyar nyelvnek még nem volt kodifi kált írott köznyelve (ezt az alakuló 
nyelvváltozatot ő még német szóval nevezte meg: „Schrift sprache”), viszont a sokféle nyelv-
járás szinte zavartalanul élte a maga életét. 

Magyar szemmel nézve sem XVIII. század végi és a XIX. század eleji általános politikai, 
gazdasági, művelődési helyzet, sem a magyar nyelv akkori állapota nem adott okot opti-
mizmusra. Igaz, a nemzetté válás folyamatában az anyanyelveknek kiemelt jelentősége volt, 
a nyelv politikummá vált a Kárpát-medencében (is). Azonban igaz az is, hogy igen sajátos 
és bonyolult volt a nyelvi helyzet az akkori Magyar Királyságban: a hivatalos nyelv a la-
tin volt, az ország lakosságának mintegy 60 százaléka nem tudott magyarul, az uralkodó 
anyanyelve évszázadok óta a német, székhelye pedig egy másik ország fővárosa (Bécs) volt 
(Bíró Ferenc: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. Bp., 2005. 590.). 
Kazinczy és társai meg voltak győződve arról, hogy az anyanyelv ügye és a társadalom 
korszerűsítésének a törekvése a legszorosabb összefüggésben áll egymással. Patriotizmus, 
a hazáért való tettrekészség jellemezte őket. 1808-ban ezt írta Kazinczy: „Bennünk haza-
szeretet lobog, melynek része a nyelv szeretete.” (Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a 
magyar nyelvtudomány történetében. Nyelvtudományi Értekezések 113. sz. Bp., 1982. 21.) 
A széphalmi mester már 1793-ban látleletet készített a magyar nyelvről: „Készületlen min-
den: Lexikonunk szűk, szegény; Grammaticánk habzó, hiányos; Stylisticánk feszes, ügyetlen, 

’s ’ami mindennél bajosabb: mi magunk, Irók és Olvasók készületlenek vagyunk, ’s egészen 
készületlenek.” (Benkő Loránd i. m. 1982. 21.) Ez bizony őszinte, kritikus látlelet volt. Ka-
zinczynak volt összehasonlítási alapja: a német és a francia állt követendő mintaként előtte.

* Az e cím alatt közölt előadások a Széphalmon 2018. április 23-án a Magyar Nyelv Múzeuma megalapításának 
10. évfordulója alkalmából megrendezett jubileumi konferencián hangzottak el. A szerk.
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Kazinczyék idejekorán jött felismerése az volt, hogy fejlett, versenyképes nyelv nélkül 
nincs versenyképes társadalom. A nyelvújítás ennek megfelelően a magyar nyelv fejlesz-
tésének a programja, tehát az volt, hogy a magyar nyelv versenyképessé fejlesztésével al-
kalmassá legyen a polgárosodás és a nemzetté válás elősegítésére. Az a – mai kifejezéssel 
szólva – nyelvtervezési cselekvéssor, amit e célból elvégeztek, feltétlenül méltó a kései utó-
dok elismerésére. Ennek a folyamatnak igen fontos tényezője volt a Magyar Tudományos 
Akadémia létrehozása, illetőleg tevékenysége (1825; akkor még Magyar Tudós Társaságnak 
hívták). Az Akadémiának kitüntetett fontosságú feladata volt a tudományok magyar nyel-
vűségének a kiterjesztése, illetőleg megteremtése. Az anyanyelvű tudományosság nélkül 
ugyanis hiányzott volna a magas kultúrás nyelvváltozatok azon tartománya, amely elemi 
feltétele annak, hogy egy nyelv magas fokon teljesítőképes nyelv legyen. Kazinczy ismertsé-
gét és elismertségét jól mutatja, hogy az Akadémia az első menetben s azonnal rendes tag-
jává választotta (a levelező tagsági fokozat átugrásával). Ki lehetett akkor akadémiai rendes 
tag? „[A]kinek ismeretes tudománya, ’s különösen magyar nyelven már ki is adott érdemes 
munkája mellett ezután is korához és tüzéhez képest folyást buzgó munkálkodást várhatni.” 
(Kiss Jenő: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye. Magyar Nyelv 2009/3. 260.) Ka-
zinczy mindegyik feltételnek tökéletesen megfelelt. Székfoglaló előadását 1831-re tűzték ki. 
A magyar tudomány és akadémiatörténet nagy kárára ez az előadás nem hangzott el soha. 
Kazinczyt ugyanis ebben az évben vitte el a kolerajárvány.

Vessünk egy-egy pillantást azokra a magyar nyelvvel kapcsolatos közösségi, de leg-
alábbis értelmiségi szintű vélekedésekre, amelyeknek részese volt Kazinczy is! Nyilvánva-
ló, hogy ő is hamar találkozhatott a nyelvi veszélytudattal. Jegyezzük meg, hogy a nyelvi 
veszélytudat nem nyelvi okokra megy vissza, mert mindig a népi veszélytudatnak nyelvi 
síkra való áttevődéséről van szó. Ami a magyart illeti: a török uralom idején a pozsonyi 
rendek körében fogalmazódott meg már 1593-ban, hogy „[m]érhetetlen fájdalom tölt el 
bennünket, mert közeledni látjuk azt az időt, amikor végkép elveszünk”. (Idézi Keresz-
tury Dezső. In Szekfű Gyula szerk.: Mi a magyar? Bp., 1939. 145–146.) Minden olyan nép, 
amelyet megérintett történelme folyamán a pusztulás szele, táplált, táplál ilyen érzéseket. 
A nemzeti kálvária elhúzódó küzdelmekre kényszeríti a közösséget, s e küzdelem megte-
remti a maga mítoszait, amelyeknek hagyományéltető szerepe közismert. A társadalmi, 
politikai okok mellé a magyar esetében is csak később csatlakoznak az immáron a nyelv-
vel közvetlenül összefüggő okok. A nemzeti felbuzdulás idején, a XVIII. század végén 
induló nyelvpolitikai küzdelmek a magyar nyelvre mint politikai eszközre irányítják a 
politizáló magyar értelmiség fi gyelmét. Egy akkor elhíresült „nyelvi” bomba 1791-ben 
robbant. Ugyanis akkor jelent meg s terjedt el gyorsan Herder „jóslata” – a szlovák Kollár 
Ádám 1763-as véleménye alapján (Dümmerth Dezső: Herder jóslata és forrásai. Filológi-
ai Közlöny 1963. 182.). Így hangzik, Dümmerth közvetítésével: „A mások közé ékelt, kis- 
számú magyaroknak századok múltán talán majd a nyelvét sem lehet fölfedezni.” Herder 
szavai riadalmat keltettek a magyar értelmiség körében, de az önvédelmi refl exet is mű-
ködésbe hozták. A magyar nyelvről másutt, elsősorban német nyelvterületen megjelent 
pamfl etek nagyrészt leszóló irományok voltak.  A némettel, franciával való egybevetés 
alapján persze nem minden ok nélkül szóltak kritikusan. Ezen írások nyelvpolitikai célja 
azonban egyértelmű volt: rossz színben feltüntetni a magyart. Ne feledjük, az erősödő 
pánszlávizmus hatékonyan működött már akkor! Az egyik ellenérv a magyarral szem-
ben az volt, amit a pozsonyi diétán a horvát küldöttek részéről lehetett hallani: a magyar 
nem kultúrnyelv, ugyanis csak más nyelvekből való fordítások születtek ezen a nyelven, 
önállóak nem.  
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A magyarok körében a nyelvi veszélytudatot erősítette a nyelvi társtalanság tudata is. Bár 
a fi nnugor nyelvrokonság gondolata, illetőleg akkori szintű igazolása tudományos igényű 
munkákban fölmerült már, a rátarti magyar nemesség számára a „halzsíros atyafi ság” 
gondolata elfogadhatatlan volt (Barcsay Sámuel sorai jól tükrözik ezt: „Sajnovics jármától 
óvjuk nemzetünket, ki Lappóniából hurcolja nyelvünket.”) A magyarokkal együtt élő és 
szomszédos népek nyelvi rokonsága más népekkel nyilvánvaló volt, ezért vélték úgy, hogy 
a magyar nyelv társtalan. A nyelvrokonság a népi tudatot erősítő tudat volt. Klasszikus 
példa lehet a fi nn nyelvésznek, Castrénnak a hozzáállása. Ő Szibériában végzett kutatáso-
kat, s így fogalmazott: „Egy dolog fontos előttem, a többi mind mellékes. Be kell, be fogom 
bizonyítani népemnek, hogy mi sem vagyunk fattyú néptöredékecske a világ nagy népcsalád-
jai között, hanem a föld lakosságának 1/6 részével rokonok vagyunk.” (Idézi Zsirai Miklós: 
Finnugor rokonságunk. Bp., 1937. 511.) Kazinczy is rokontalannak vélte a magyart, mert így 
fogalmazott: „A mi nyelvünk anya, leány és ismert rokon nélkül úgy áll a többi nyelv között, 
mint a főnix az ég madarainak számában” (idézi Zsirai Miklós i. m. 505.). Ebben a tekin-
tetben Széchenyi sem vallott mást 1835-ben sem: a magyar „e nagy világ terén egyedül áll, s 
bár éljen, bár vesszen, örömet vele rokonvér nem oszt, könyüket [könnyeket] rokonvér nem 
hullat” (idézi Benkő Loránd 1992. 19.). Akkor még a rokonság nyelvi és vérségi (antropoló-
giai) rokonságot egyaránt jelentett. (Ahogy persze jelent ma is – tévesen – sokak számára. 
Ezzel magyarázható, hogy annyi ellenzője van napjainkban is a magyar nyelv fi nnugor 
rokonságának.)

Kazinczy a magyar nyelv társtalanságában páratlanságának a bizonyítékát látja. S úgy 
véli, hogy a magyarság azért nem pusztul el, mert egyedülálló nyelve nem veszhet el, ezért 
pedig megmarad a magyar nép is (= e mögött pedig a nép és anyanyelv szoros összefüg-
gésének a feltételezése áll; vö. a sokat idézett szólást: „Nyelvében él a nemzet”. Megjegy-
zendő: ez az esetek elsöprő többségében igaz a Kárpát-medencében, de vannak kivételek.) 
Kazinczy szerint „minthogy Európának dolgait philosophusi szellem igazgatja, a Magyar 
nép csak azért nem enyész el, mert vele együtt egy sehol másutt nem található originális és 
szép nyelv veszne el”. Abból indult tehát ki, hogy a magyar mint unikális originális nyelv 
feltétlenül megőrzendő egyetemes emberi érték. Visszatérve a magyar nyelv páratlanságá-
hoz: Kazinczy odavág Herdernek: „kaczagom, ’amit Herder valahol a magyar nyelv és nép 
elenyészése felől jövendöl. Herder hamis próféta. A magyar nyelv és nép elenyészni nem fog 
soha, míg philosophiai lélek fogja kormányozni Európának dolgait, mint most kormányoz-
za” (Kazinczy Ferenc levelezése. Sajtó alá rendezte Harsányi István. Bp., 1927. XXII. 256.) 
De talán sejthette Kazinczy, hogy Európa dolgait nem fogja mindig „philosophiai szellem” 
irányítani (bármit is értett rajta)…

1751-től adatolható az első vélemény arról, hogy a magyar nyelv megtanulása más nyel-
vűeknek (értsd: felnőtteknek) nem megy. Ribiny János latin nyelvű, a soproni Líceumban 
tartott tanévnyitó beszédében azt mondta: „Alkalmasabb módon, mint római nyelven, nem 
tudtak őseink a szomszéd népekkel tárgyalni, minthogy a többi nép a magyarok nyelvét – 
mely sokban különbözik a többi európaitól – nem tudta megtanulni; a magyarok pedig annyi 
különböző nép különböző beszédmódját nem akarták kitanulni.” (Ribinyi János: Beszéd a 
magyar nyelv műveléséről. In Líceumi Füzetek 1. Ford. Kis Erika és Grüll Tibor. Sopron, 
1992) Ribinyi hungarus tudatú volt, nem a rosszindulat beszélt belőle. Azt a tapasztalatot 
fogalmazta meg, hogy a magyar nyelv a más típusú nyelveket beszélők számára bizony 
nehéz, szemben például a szláv nyelveket beszélőkkel, akik egymás nyelvét valóban köny-
nyen elsajátíthatják. Persze Makó olyan messze van Jeruzsálemtől, mint fordítva: a ma-
gyaroknak sem könnyű elsajátítani a szláv nyelvek bármelyikét.  Magyarul is meg lehet 
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tanulni, s bármely más nyelvet is el lehet sajátítani, ha a megfelelő feltételek adva vannak. 
Igaz az is, hogy a magyar valóban elkülönül a többi közép-európai nyelvtől abban, hogy 
más szerkezeti típusba tartozik, mint az összes többi, ezért pedig a nehezen tanulható nyelv 
iskolapéldájaként jelenik meg az emberek többsége előtt. A hiedelem nyelvpolitikai indítta-
tású megnyilatkozások következtében terjedt el. A szlavista Nyomárkay István kimutatása 
szerint a reformkor politikai vitái idején terjedt el a nézet, amikor a magyar rendek a ma-
gyar nyelv szélesebb körű használatát követelték. A horvát követ e szándék megvalósítása 
ellenében azzal érvelt, hogy a magyar „a nemes szláv nyelvektől idegen”, a szlávok számára 
megtanulhatatlan, ezért szélesebb körű használatának, elterjesztésének a szándéka eleve 
kudarcra van ítélve (Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Bp., 1989. 58.). 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy a magyar nyelv megtanulhatatlanságának mítoszát a 
magyarok nagy része is magáévá tette. Itt egy sajátos paradoxonnal van dolgunk. Miközben 
ugyanis sikerrel terjesztik külföldön a magyar nyelv megtanulhatatlanságának álhírét, a 
magyarok körében ez általában azzal az érveléssel terjed, hogy igen, a mi nyelvünk nem 
szokványos, mert valóban originális nyelv. Úgy terje d tehát, hogy megerősíti a magyar nyelv 
társtalanságát és páratlan voltát valló hagyományt, miközben persze erősítést is kap tőlük.

Kiss Jenő

A hűség próbája: megmaradás
a nyelvben

Ugyanoda térek vissza – ugyanahhoz a hűségre hivatkozó jókívánsághoz –, ahol a Ma-
gyar Nyelv Múzeuma avatásán 10 évvel ezelőtt üdvözlő szövegemet az utolsó mondattal 
lezártam: „Legyen ez a Múzeum a nyelv iránti hűség és az összetartozás szimbóluma!” Nem 
véletlenül fogalmaztam így: a nyelvi hűségre való buzdítás már nagyon régi rögeszmém, 
éppen 30 évvel ezelőtt, 1988-ban megjelent, akkori előadásaim tankönyvnek szánt, Terem-
tő nyelv című kötetemben is ezt neveztem meg fő követelménynek a kétnyelvűség körül-
ményei között.

Az ember, a közösség benne van a nyelvben (különbözőképpen, de ugyanezt mondja W. 
von Humboldt, Martin Heidegger), a nyelv pedig benne van a beszélő emberben, a nyelvet 
használó közösségben. Ezt az összetartozást a megmaradás inkább kifejezi, mint a nyelv-
megtartás vagy a nyelvőrzés: a nyelvet nem őrizni kell, hanem használni. Ezt a nyelvfelejtés 
tényeként saját tapasztalatukból még a moldvai magyarok is tudják: „Na, látad, nem jút 
eszedbe a magyar szó, ha nem űzöd.”

Ismerve a nyelvválasztással kapcsolatos napi döntések fontosságát és felelősségét a nyelvi 
sorsok további alakulásában, többször összefoglaltuk érveinket és tanácsainkat a szülők 
számára. Az anyanyelv elsődlegessége és további nyelvek megtanulásának fontossága mel-
lett érveltünk, a bennmaradás vagy kilépés kockázataira, a nyelvek közötti kényes egyen-
súlyra a kétnyelvűség és többnyelvűség körülményei között. Az elsődleges döntés felelős-
sége a szülőre hárul, a nyelvi életpályák további alakításának a felelőssége azonban közös, 
a nyelvközösség felelőssége. Nem lehet mindent a szülőkre hárítani. A közös felelősség sok 
mindent jelent: színvonalas oktatást, tehetségtámogatást (ennek jegyében működtetjük sa-
ját tehetségtámogató programunkat: a Nyilas Misi-ösztöndíjakat).
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Amikor érvelünk, látszólag magától értetődő dolgokra hivatkozunk. Magára az anya-
nyelvre, a nyelvi otthonosságra, az anyanyelv kognitív elsődlegességére. Azon, hogy mi 
az anyanyelv, nem gondolkozunk, nem is kell gondolkoznunk, annyira nyilvánvalónak 
tűnik. Elég kimondanunk a bűvös szót. De éppen ezért, érzelmi tartalma miatt, és azért 
is, mert a nyelveket virtuálisan egyenlő értékűeknek tekinti, a társadalomnyelvészet nem 
szívesen hivatkozik rá, nem is képes az egyértelmű meghatározására, de hivatkozik több 
lehetséges kritériumára: elsőként megtanult nyelv, legjobban ismert nyelv, leggyakrabban 
használt nyelv stb. Egyvalami általában kimarad ezekből a megközelítésekből: az, ami va-
lószínűleg a legfontosabb, hogy az ismert nyelvi értékek mellett és fölött is, amelyek a vir-
tuális egyenlőség ellenére a valóságban az egyes nyelvekben különböző mértékben vannak 
meg (kapcsolati, közlési érték; noétikai érték, értéke a megismerésben; etikai, nevelő érték, 
a kulturális és a tudományos érték), az anyanyelvnek van egy nehezen meghatározható 
többletértéke. A lelki kapcsolat, az anyanyelv különleges varázsa, misztériuma. Aki ezt 
nem érzi, annak nincs anyanyelve. Lehet, hogy ez sérti a szakmaiságot, de teljesen „varázs-
talanítva” nem lehet vizsgálni és oktatni sem az anyanyelvet. Az a varázs, az a misztérium, 
amelyre hivatkozom, nem azonos a mítosszal, még kevésbé a misztifi kálással, amely ellen 
magam is hadakozni szoktam.

Tíz évvel ezelőtt hangsúlyosan hivatkoztam arra, hogy a külső régiókban ennél is többről 
van szó: az ottani veszélyeztetett közösségekben „szimbolikusan fölértékelődik a magyar 
nyelv és a magyar kultúra. Itt bent [ti. Magyarországon] természetes, magától értetődő, hogy 
valaki magyarul beszél, ott kint viszont ez a lehetőség emberi méltóságunk, azaz emberi 
mivoltunk fontos feltétele; magyar nyelvűségünk pedig fontos feltétele emberi kivoltunknak, 
azaz önazonosságunknak.” Emiatt a nyelv mint szentség szimbolikusan fölmagasztosul, 
szent céllá válik. Miközben a mindennapi pragmatikus döntések a másik végletet jelzik: a 
könnyű lemondást.

Az anyanyelv színes belső tagolódásában a beszélő számára két változatnak van külön-
leges jelentősége: a vernakulárisnak, amelyet magyarul elsődleges vagy anyanyelvváltozat-
nak nevezünk és a szintén több néven ismert főváltozatnak, a sztenderdnek (az én szóhasz-
nálatomban a közmagyarnak).

Az elsődleges nyelvváltozat elsajátítása a világba való belenevelődést is jelenti, a haszná-
latát csak a legszűkebb családi környezet beszédszokásai szabályozzák. Az önmagunkkal 
folytatott belső beszédnek is ez a közvetlen formája, ezért is van, hogy ez a változat a kife-
jezés legközvetlenebb módja, ebben a beszélőnek nem kell keresgélnie a szavakat, kifejezé-
seket. Ez teszi nyilvánvalóvá a beszélő helyét a világban, azt, hogy ki ő, hová tartozik: az 
azonosságtudat fontos építője, érzékeltetője. A magyar gyermekek többsége számára ez a 
változat a hagyományos értelemben vett nyelvjárás, a külső régiókban a nyelvi érintkezés-
sel, kétnyelvűséggel színezett helyi nyelvjárás.  

A főváltozat a közös kincs, a közös változat a nyelvközösség, azaz a nemzet összefogó-
ja mindennapi kapcsolataiban, műveltségében, történelmi tudatában. Elsősorban ehhez 
kapcsolódik az írásbeliségünk, és ezt közvetíti az iskolai anyanyelvi nevelés is. De soha-
sem az elsődleges változat ellenében. Kellő nyelvi műveltséggel és tudatossággal a beszélő 
akadálytalanul mozoghat a helyi, lokális otthonosságban és a közös otthonosságban, át-
léphet egyikből a másikba, ezt nevezik a nyelvészetben spontán kódváltásnak. A főváltozat 
lehet a biztosítéka annak is, hogy az anyanyelv a kétnyelvűségben is elsődleges maradjon, 
hogy a hozzáadó kétnyelvűségben minden további nyelv kiegészítője, és ne helyettesítője 
legyen az anyanyelvnek. A kétnyelvűségben ez a stabilitás, a nyelvben való megmaradás 
alapja.
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Minden nyelv és a nyelvközösség élete a történelemben változik, hol kedvezően, hol ked-
vezőtlenül. Ami a magyar nyelv XX. századi sorsát illeti: osztozott – és ez nem is lehetett 
másképpen – beszélőinek sorsában. Nem volt nehéz megállapítani és kimondani, hogy 
száz évvel ezelőtt nyelvünk helyzetében és mozgásában is törés következett be, a peremré-
giókban az alárendeltség és a gyorsuló térvesztés korszaka, de már feltételezni lehet, hogy 
ez a korszak 1990-nel lezárult. A XX. század utolsó évtizedével pedig a szabadság és a 
határtalanság lehetősége köszöntött ránk a felelősség kötelezettségével. Ez utóbbiról ma is 
gyakran elfeledkezünk. 

A 90-es években betört az életünkbe, nyelvünk életébe is a kommunikációs technika: a 
nyelv elektronikus, digitális dimenziója, új halmazállapota. A szabadság és a határtalan-
ság technikai kerete. Több szabadságot hozott, mint a politika. Az új nemzedék már ebbe 
született bele, és fejére nőtt az előző nemzedéknek, a mi nemzedékünknek. Másképpen 
írunk, másképpen beszélünk. Beszéd és írás keveredik az új dimenzióban, és ez lazította, 
folyamatosan lazítja a nyelv korábbi, néha túlságosan merev szabályozottságát, a más te-
kintetben is viszonylagosnak tekinthető nyelvi normákat. Érezzük a veszélyeit is: a nyelvi 
globalizációval vele járó leépülést, a nyilvánvaló manipulációt és manipuláltságot, az eti-
kai normák („a nyelvi viselkedés”) eltűnését, a névtelenségbe burkolózó durvaságot, néha 
aljasságot. Érezzük, néha elszenvedjük a nyelvi agressziót.

Mindenképpen kedvező viszont az, hogy a nagyobb közjogi és a szinte végtelen tech-
nikai lehetőségek következtében a nyelv mozgásában a korábbi távolodást a közeledés, a 
kölcsönös elfogadottság váltotta föl. 

A nyelvhatárra a környező nyelvek árnyéka vetül. Az országhatáron kívüli külső kör-
ben, a Kárpát-medencei érintkezési és kétnyelvű ütközőzónák, alig dramatizálva: nyelvi 
frontvonalak. A környező nyelvek off enzív nyelvstratégiájával szemben szinte védtelenül 
áll a magyar nyelv. Ebben a külső körben elsődlegeseknek kell lenniük azoknak a céloknak, 
amelyek a nyelvben való megmaradásra, a szabad nyelvhasználatra, a közösségek érdekei-
nek megfelelő nyelvalakításra, nyelvi tervezésre irányulnak.

A magyar nyelv XX. századi és jelenkori mozgásának csöppet sem biztató fő jellemzője a 
több szinten végbemenő térvesztés. Ennek földrajzi szintjén folyamatos a nyelvi határ szű-
külése, a nyelvhatáron belül a szórványosodás és a szórványközösségek megszűnése. Egyre 
nehezebbé válik a nyelvben való megmaradás a nagyvárosi lakótelepek szórványaiban, a pe-
remek maradványszigetein vagy a peremen kívül, a moldvai magyarok körében. Leginkább 
ezekben a nyelvi környezetekben zajlanak a nyelvcsere, az asszimiláció csöndes folyamatai, 
személyes vagy családi drámái. Az apadás és a szétszóródás következményeként számolni 
kell a beszélők olyan kritikus szintre csökkenő létszámával és arányával, amely kilátásta-
lanná teszi a nyelvmegtartást, tárgytalanná az igényes nyelvi kultúra óhaját. Szellemi és 
kommunikációs síkon térvesztésnek tekinthető a nyelvi funkciók sérülése, szűkülése; az, 
hogy a magyar nyelvnek az anyanyelvi beszélők szempontjából alapvető szerepeit kénysze-
rítő okokból vagy más meggondolásból a környező államnyelvek, esetleg az angol veszi át.

A nyelvcsere közvetlen előzménye lehet a magyar nyelv mellőzése a vegyes családokban 
és más nyelvhasználati színtereken, fi gyelmen kívül hagyása a tannyelv megválasztásában, 
valamint a felcserélő (szubtraktív) kétnyelvűség. Különösen előrehaladott a nyelvcsere fo-
lyamata a dél-erdélyi és a mezőségi szórványokban, a moldvai magyarok vagy a burgenlan-
di magyarság körében, Kárpátalján a Tisza forrásvidékén. 

Melyek a nyelvben való megmaradás feltételei?
Feltétele maga a nyelvi hűség, az, hogy magukban a beszélőkben, a közösségekben le-

gyen meg a tudatos szándék és akarat, hogy meg akarjanak maradni a magyar nyelvben és 
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magyar identitásukban. Ennek egyik alapfeltétele a magyar nyelv magas presztízse, kedve-
ző külső megítélése, illetve bizakodó jövő- és magyarságkép kialakítása.

Legyenek meg a lehetőségei annak, hogy a beszélők folyamatosan gazdagíthassák anya-
nyelvi műveltségüket, birtokába juthassanak nyelvük főváltozatainak. Legyen meg a lehe-
tőségük a nyelv áthagyományozására nem csupán a családban, hanem a teljes körű intéz-
ményes oktatásban is.

Legyenek meg a jogi, politikai, nyelvkörnyezeti feltételei a nyelvválasztásnak, illetve az 
anyanyelv szabad, teljes körű használatának. A beszélőknek ismerniük kell nyelvi, nyelv-
használati jogaikat, hogy éljenek, élhessenek velük, és érzékenyeknek kell lenniük minden 
korlátozásra vagy hátrányos megkülönböztetésre.

Ezekben kell segítenünk őket a nyelvi tervezés gyakorlati eszközeivel.
A nyelvi hűség példája: csoda és varázs a moldvai magyarok nyelvében. El szoktuk mon-

dani, hogy a nyelvjárásokban a nyelv történeti emlékei szinte hiánytalanul megtalálhatók. 
Több mint másfél évtizede élek egy szómúzeum bűvöletében, a moldvai magyar szavak 
múzeumában. A tanszék, amellyel egész életem összekapcsolódik, maga is egy szómúze-
um, ennek egyik tárlója az a sokfi ókos szekrény, amelyben a moldvai szavak cédulái állnak, 
és amelyekből A moldvai magyar tájnyelv szótára összeállt. Most jelent meg a 3., utolsó 
kötete. Elhoztam a magam egy példányát, hogy bekerüljön ebbe a nagyobb múzeumba, a 
magyar nyelv valóságos múzeumába. A szótárrá szerkesztett szómúzeumban nincsenek 
ugyan falakkal elkülönítve a helyiségek, tárlók, de a fi gyelmes olvasó, a szótárt forrásként 
használó kutató a betűk rendjében megtalálja a régi szavak kincseit, a tárgyi és szellemi 
kultúra nyelvi lenyomatait, a mély értékeket őrző népi vallásosság vallomásait, a lélek nyel-
vi rezdüléseit, a fi nom érzékenységet. Az a nyolc évszázad, amely e magyar nyelvváltozat 
mögött áll, és különösen az elmúlt másfél évszázad kemény asszimilációs nyomása szintén 
tükröződik a szótár anyagában. 

Fáj: szérik, izzad: hevül, csizma: saru, szaru, savanyú: sebes, csirke: pislen, nyúl: fi les, sír: 
riu, furulya: szültü, hegedű: cinege.

Sajátosan moldvai magyar szavak: a ’törülköző’ jelentésű kendező, kendöző; a kocsonya 
neveként az ótatt, ultatt; a tyúkmony, kígyótyúkmony; a tanácsol ’beszélget’ („Ha a házban 
beszélgetnek, annak neve: besziél, ha az utcán, az: tanácsol.”); a nép(em) ’nő(m), feleség(em)’ 
jelentésben; a csán ’csinál’; sajátos alakulat az amióta névmás mitőte, mitulta helyi válto-
zata.

Szólások: „Ez ember lehet horgyon [= hordhatja] hat ökörvöl kazdagságát haza, sze népe, 
ha rossz, i terisznyával mind elhorgyo”; „Gyët [= amikor] e madzsar ehetnék: haragassz, 
gyët ez olá ehetnék: fücsér [= fütyöl], gyët e cîgán ehetnék: iénekel, ez iërmény vájja fogoit”; 

„Gyétvágad ez erdőt, bőgedez, gyétrakad e szekiérbe, ő kacag [mert a túlterhelt szekér össze-
törik]; „Ez erdő nem fi él e fészétől, ha ni[n]csen nyele.”

És elhoztam egy másik varázslatos könyvet is, az Apróka eszponkát, Máthé Kriszta 
könyvét. Ennek is méltó helye lehet A Magyar Nyelv Múzeuma. Máthé Kriszta tíz éven 
át tanította a magyar nyelvet Moldvában, a Frumósza nevű faluban, az ott szerzett nyelvi, 
nyelvtanítási és emberi élményeit írta le lélekhez szóló szövegekben. A könyvet az Anya-
nyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a nagyváradi Europrint Kiadó jelentette meg.

Péntek János
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Széphalom öröksége és az ifjúság
Gondolatok A Magyar Nyelv Múzeuma 10. születésnapján

1. 2018. április 23-án ünnepeltük a széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma tizedik születésnap-
ját, s a jubileumi koferencián anyanyelvünk, nyelvhasználatunk mai állapotát és jövendő 
lehetőségeit vizsgáltuk. Meggyőződésem, hogy a magyar nyelv jövőjének az ifj úság az igazi 
letéteményese. Minden nemzedéknek van felelőssége a nyelvhasználat, a beszédmód ala-
kításában, de a legifj abbaké formálható, formálandó úgy, hogy az örökség minél kevésbé 
csorbuljon, hogy a friss elemek szervesen beépülhessenek a hagyományos formákba, ki-
fejezéskincsbe. A nyelvtudósok egy része óv ugyan a nyelv „természetes” alakulásába való 
beavatkozástól, belőlem azonban a tanárember szól, akinek hivatása az anyanyelvi nevelés. 
Nemcsak a reménység él bennem, hogy ez a megszentelt hely és ez a tízéves intézmény 
a nyelvállapot gyarapításának szolgálatára képes tanulóifj úságunk körében, hanem a bi-
zonyosság is, hiszen a Széphalommal kapcsolatos ‒ itt 
megidézendő ‒ történelmi tapasztalataink meggyőző-
déssé formálhatják a reményt.

2. 145 évvel ezelőtt nyitották meg a Kazinczy dolgo-
zószobájának helyén emelt, Ybl Miklós, illetve Szkal-
nitzky Antal által tervezett klasszicizáló emlékcsarnok 
kapuját a nagyközönség előtt, s keresni kezdték a mód-
ját, hogy az a parkkal és a benne rendbe tett sírokkal 
együtt látogatott kultuszhellyé nemesedjen. Az emlék-
hely akkori birtokosa, a Magyar Tudományos Akadé-
mia azon kezdett fáradozni, hogy legalább a két közeli 
iskolavárosból szervesen kösse Kazinczyhoz és Szép-
halomhoz az ifj úságot. Beöthy Zsolt előterjesztésére az 
Akadémia I. osztálya azt javasolta 1887 tavaszán, hogy 
évente 10 aranyat fordítsanak a sárospataki református 
főiskola akadémiai (tehát teológiai és jogi) tagozatán 
egy Kazinczy életét és munkáit vizsgáló pályatétel ju-
talmazására, és 5–5 arannyal ismerjék el a sárospataki 
református és a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumnak 
egy, a magyar irodalmi tanulmányokban kitűnt diák-
ját. Ezt 1890-ben a sárospataki állami tanítóképző ifj ú-
sága számára fölajánlott további 5 arany jutalommal 
egészítették ki. A sátoraljaújhelyi hetilap így adott hírt 
a kezdeményezésről: „A Kazinczy-jutalom fölött egyik 
évben az ujhelyi, másik évben a sárospataki tanári kar fog határozni. A jutalmakat a mauzó-
leumban fogják kiosztani a nyerteseknek alkalmi ünnepség kíséretében.”

Az 1887–88-as tanévben megrendezték a zempléni ifj úság első széphalmi zarándokútját. A 
síron elhelyezett virágokkal tartották ébren a kultuszt, amelynek indokoltságára, értelmére 
annak idején Petőfi  és Kölcsey emlékeztetett már. Az emlékcsarnok előtt megemlékezéssel, 
szavalatokkal, énekkari számokkal idézték meg Kazinczy szellemiségét. Sárospataki diáké-
veiről szólva Móricz Zsigmond elmondta: „A Kazinczy házához kivittek bennünket Szépha-
lomra, s ez egy életre elhatározó befolyást gyakorolt rám.” Ő 1896. május 14-én mint ötödikes 

A Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy Ferenc síremléke felől

(Szigeti Sándor felvétele)
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gimnazista gyalogolhatott el Sárospatakról Kazinczy sírjához és emlékcsarnokához. Az ün-
nepről így, ilyen körmondattal számolt be akkor a Sárospataki Ifj úsági Közlöny: „A tanári kar 
és az ifj úság még jókor reggel indult Széphalomra, hogy elzarándokoljon nemzeti szellemünk 
újra ébresztőjének sírjához s emléke előtt lerója a tisztelet, hála és kegyelet adóját a ’szent öreg’ 
iránt s hogy az ő példáján minden szépért, nemesért, a tudomány, művészet és a nemzeti szel-
lem ügyéért lelkesedni s tettre buzdulni tanuljon annak példáján, ki nagy tehetsége és mind 
haláláig meg nem szűnő munkásságával ezredéves kulturánkban magának az első között szer-
zett hervadhatatlan babért.”

A sárospataki és a sátoraljaújhelyi közép- és felsőfokú iskolák tanárai belátták, hogy a 
széphalmi emlékhelyben milyen személyiségformáló erő rejlik. Elsősorban Kazinczy er-
kölcsi példáját igyekeztek az ifj úság elé állítani. 1889-ben Chyzer Kornél akadémikus az 
ünnep céljáról ezt mondta: „Lelkesedünk magunk nagyjaink emlékén és lelkesedésre buzdit-
juk ifj uságunkat, mely hivatva van az ősök munkáját tovább fejleszteni, a nyelvet pallérozni, 
a nemzeti nagyságot növelni.”

Az ifj úság számára kitűzött pályatételek között ilyenek szerepelnek: „Birálatos vissza-
tekintés Kazinczy Ferencz költészetére”; „Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett”; „Kazinczy 
Ferenc gyermek- és ifj úkora, különös tekintettel sárospataki tanulói pályájára”; „Az Erdélyi 
Levelek méltatása”; „Kazinczy Ferenc mint cserkészideál”, „Kazinczy nyelvújító munkás-
sága”; „Kazinczy munkásságának jelentősége irodalmunkban”. Nagy elismerést jelentett a 
legsikeresebb pályázó diák számára, ha felkérték a széphalmi ünnepség szónokának. Az 
iskolások tanáraikkal gyalogszerrel, esetleg szekereken vállalták a Sárospataktól mintegy 
18 kilométernyi zarándokutat; 1930-ban nyílt először lehetőség arra, hogy az időközben 
megépült hegyközi kisvasúton utazzanak.

3. 1909-ben Kazinczy születésének 150. évfordulójáról emlékeztek meg Sátoraljaújhelyen. 
Négyesy László akadémikust kérték fel az ünnepi beszéd megtartására, akit megérintett a 
hely szelleme. Ezt mondta többek között: „Ez tehát az a táj, melyen Kazinczy Ferenc szemei, 
azok a messze jövőbe néző szemek, annyiszor körüljártak! Ez az a talaj, melyet az ő léptei, 
nemzeti nagyságunk felé irányzott léptei, megszenteltek! […] A levegő, melyet szívok, a szó, 
mely fülembe csendül, a lélek, mely a szóban és a szemek tekintetében felém sugároz, ugyan-
az a levegő, az a szó, az a lélek, mely őt is éltette s lelkébe a nemzeti lelket élesztő erőt adott.” 
Biblikus képekkel folytatta: „Itt vagyok tehát a próféta lakóhelyén; itt állt az égő csipkebokor, 
itt a Sion hegye, hol a törvénytábla adatott, s honnan negyven évi bujdosás után elvezette 
népét az igéretföldének határához!” Ez a személyes hangú, felhevült megközelítés jelzi a 
genius loci, a helyi ihlet sugárzását, amely egybeforrt Kazinczy szellemi jelenlétével.

A II. világháború, a kommunista fordulat, az iskolák államosítása, az Akadémia átszer-
vezése után az „akadémiai aranyak” motiváló szerepe megszűnt, a térség középiskolái 
azonban továbbra is hagyományos kötelezettségüknek tartották és tartják máig, hogy a 
képzési ciklus során legalább egyszer, amikor Kazinczyról tanulnak, elhozzák a diákokat 
az emlékhelyre, s koszorúzással, szavalattal, énekszóval fejezzék ki tiszteletüket. 1973-ban 
pedig sátoraljaújhelyi kezdeményezésre indult az „Édes anyanyelvünk” középiskolai nyelv-
használati verseny, amely az idézett előzmények egyik folytatása, s amelynek ünnepélyes 
eredményhirdetése, immár 45 éve októberben, Kazinczy születésnapja tájékán itt történik, 
a Mester nyughelye körül.

Sok más jele is van annak, hogy Kazinczy meghatározó, élő részese lett a zempléni–abaúji 
régió szellemi hagyományának. Csak néhány jellemző példát sorolok fel ennek igazolására. 
A piarista ‒ tehát római katolikus ‒ sátoraljaújhelyi gimnázium 1895-ben megalakult önkép-
zőköre a református Kazinczy nevét vette föl. A kassai értelmiség összefogásából létrehozott 
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s hosszú éveken át igen sikeresen munkálkodó kulturális egyesület Kazinczy nevével alakult 
1898-ban, Sátoraljaújhelyen pedig 1902 és 1944 között a Zemplén Vármegyei Kazinczy Kör 
volt a motorja a város és a megye szellemi életének. E sikeres előzményeknek az ösztönző 
hatása motiválta a kezdeményezőket abban, hogy 1985-ben megalakítsák a Kazinczy Ferenc 
Társaságot, amely rendezvényeivel, kiadványaival 33 éve meghatározó erővel vállal szerepet 
a régió kulturális életében, a honismereti hagyományápolásban és a Kazinczy-örökség gon-
dozásában.

4. Az évek során Széphalom hazánk leglátogatottabb irodalmi emlékhelye lett, nem vélet-
len, hogy itt indult mozgalom anyanyelvünk múzeumának létrehozására. Ez az egyedülálló 
intézmény ugyan nem az ország, illetve a Kárpát-medence földrajzi középpontjában áll, ha-
nem ‒ a mai országhatárt tekintve ‒ a peremvidéken, mégis azt mondhatjuk: érthető és indo-
kolt, hogy itt, Kazinczy telkén emelték falait. Itt, a nyelvhatáron, a leginkább veszélyeztetett 
felvidéki, kárpátaljai, partiumi végek találkozási pontján áll mint erődítmény és mint otthon. 
Széphalom Kazinczy idejében is távol esett a Habsburg-birodalom, illetve benne Magyaror-
szág kulturális központjaitól, mégis szellemi centrummá magasodhatott, mert neves lakója 
be tudta fogadni Európa szellemi áramlatait, és mert kezdeményezéseivel össze tudta kötni 
itt álló szerény hajlékából alkotótársait a magyarság ébredező gócaival, Kassával, Kolozsvár-
ral, Pesttel, Pozsonnyal, Győrrel, Pannonhalmával, Debrecennel, Marosvásárhellyel, hazánk 
íróival, irodalompártolóival. Érthető, hogy a Nemzeti Örökség Intézete történelmi emlék-
hellyé avatta Széphalmot.

Kazinczynak köszönhetjük, hogy a széphalmi kultuszhelyből szellemi otthon teremt-
hető, és hogy ennek ösztönző légkörét A Magyar Nyelv Múzeuma határozhatja meg. A 
mai születésnapon indokoltan jelenthetjük ki, hogy az első évtized beváltotta az alapítók 
reményeit: a múzeum új mozgásokat indított az anyanyelvi ismeretterjesztésben, s a Petőfi  
Irodalmi Múzeum kebelében elismert eleme lett a hazai kulturális intézményhálózatnak. 
A megbecsülés nemcsak vonzó kiállításainak, egyedi kulturális rendezvényeinek, tartal-
mas kiadványainak köszönhető, hanem főként az ifj úságot célzó sokszínű kínálatának, 
tehát annak a felismerésnek, hogy anyanyelvünk jövőjéért akkor teszi a legtöbbet, ha az 
ifj ú nemzedékeket vonzza magához. Akik gyakrabban ellátogatnak e falak közé, óvodás 
gyermekekkel találkozhatnak, akikhez mesékkel, mondókákkal, játékokkal közelítik itt 
nyelvi értékeinket. Iskolai csoportok vetélkedésének lehetnek tanúi, amelynek során a diá-
kok szókincsük, nyelvtani tudatosságuk, kifejezésbeli kreativitásuk szintjéről tehetnek bi-
zonyságot; anyanyelvi játékokban vagy szavalóversenyben mérhetik össze erejüket, esetleg 
a Betűvetők szépíró versenyébe kapcsolódhatnak be. Családokkal találkozhatnak, amint 
megállnak egy-egy nyelvemlék másolata előtt a régi írásformát betűzgetve, vagy épp azt 
latolgatják, mi lehet egy tájszó értelme, esetleg arról vitáznak, hol beszélnek a legszebben 
magyarul, vagy játékosan megoldják a Nyelvlesen – Kalandozások a nyelv körül és a Be-
szélő helynevek című tárlatokhoz kapcsolódó feladatokat. Igen gazdag az ifj úságnak szánt 
kínálat, indokolt és örvendetes tehát, hogy a széphalmi múzeumnak ítélték 2015-ben a mú-
zeumpedagógiai nívódíjat.

5. Abból indultam ki, hogy ifj úságunkon, a mindenkori ifj akon múlik a magyar nyelv 
jövője. Lányainkat és fi ainkat azonban mi, szülők, nevelők indítjuk el útjukon, s ha tud-
juk, milyen hatásokkal kell számolniuk, felkészíthetjük őket nemcsak a túlélésre, hanem 
a gyarapodásra is. Tapasztaljuk már, hogy a megállíthatatlan globalizáció a felületi sok-
színűséget hirdeti a mély gyökerű helyi és nemzeti hagyomány lekicsinylésével. Miközben 
a magatartásmodelleket, az életmódot egyneművé teszi, a nyelvhasználatban szaporítja 
az idegenszerűségeket. Rombolja a családi közösséget, s ezzel a nemzedékek közötti ta-
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pasztalatátadást. A kommunikáció technikai eszköztárának példátlan fejlesztése ellenére 
elbizonytalanítja és elszigeteli az egyéneket, akik egy idő után sivárnak érzik a maguk kis 
világát; kietlennek környezetüket, tartalmatlannak mindennapjaikat.

Vannak elkerülhetetlen változások az emberiség történetében, mindig kínálkozik azon-
ban lehetőség arra, hogy a mozgó világban megőrizzük a lélek biztonságát. Széphalom 
ebben segíthet. Azzal, hogy megérezteti velünk a hagyományban rejlő kincset, annak tu-
datát, hogy egy folyamat szerves részei vagyunk, tudjuk, honnan jövünk, s merre megyünk 
tovább. És azzal, hogy felmutatja egy nagy előd példáját, gazdag nyelvi örökségünket, tehát 
szilárd talajt érzünk lábunk alatt, otthon vagyunk. Tudatosítanunk kell, hogy Széphalom 

‒ akárcsak nemzeti létünk többi emlékhelye ‒ megszentelt föld, amelyet megérintve meg-
nyugszunk, új erőre kapunk, s védelmet szerzünk sokféle ragály ellen. Ehhez a tudatoso-
dáshoz Kazinczy szép halma és rajta múzeumunk maradandó hatásokkal járulhat hozzá. 
Biztos vagyok benne, hogy sikerrel teljesíti hivatását, s minden magyarnak szellemi ott-
hont kínál.

Kováts Dániel

 HÍREK

Régészeti park épül Komáromban. Komárom szőnyi városrészében régészeti park épül 
a 1600 éves római katonaváros, Brigetio örökségének bemutatására, 270 millió forint pá-
lyázati támogatásból. A nyolchektáros parkban múzeumi kiállítótér, római kori játszótér, 
látogatóközpont és régészeti leleteket bemutató csarnok kap helyet. Az újonnan emelt épü-
leteknek köszönhetően a park szinte egész évben látogatható lesz. A fejlesztés célja a Római 
Birodalom dunai határvonala, a limes világörökségi várományos helyszíneinek turisztikai 
fejlesztése. A terület feltárása idén is folytatódott: a 2018-as ásatásokon egy 30 méter hosszú 
csatorna került elő rendkívül jó állapotban, hasonlót a feltárások 1992-es megindítása óta 
még nem fedeztek fel az egykori Brigetioban. A régészek szerint az egykori katonaváros, 
Brigetio felépítését, szerkezetét, történetét Magyarországon Aquincuméval lehet összeha-
sonlítani. (MTI, 2018. szept. 15.)



Négy új elem szellemi hagyományaink nemzeti jegyzékében. 2018 szeptemberében a 
maglódi pünkösdi templomdíszítés, a szegedi papucs készítésének és viselésének élő hagyo-
mánya, a magyarországi lipicailó-tenyésztés, valamint a magyar vadászati hagyományok is 
bekerültek a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe. Tíz éve jött létre a jegyzék és a 
bizottság, amely összegyűjti és nyilvántartja a hazánk területén fellelhető közösségi tudást, 
kulturális gyakorlatokat és hagyományokat.



Dunai kincseket találtak. Több mint ezer pénzérmét, fegyvereket, használati tárgyak 
maradványait tárták fel a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum régészei az érdi Du-
na-parton. A leletegyüttes egy XVIII. század közepén elsüllyedt hajóról kerülhetett a folyó-
ba. Jelenleg a hajó maradványait keresik. (MTI, 2018. okt. 25.)
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HAGYOMÁNY

A domaházi hagyományőrzés
és a „vasvári verbunk”

A XX. század második felének népzenei és néptáncgyűjtései szorosan összefonódtak a szá-
zad folyamán kibontakozó hagyományőrző mozgalmakkal. A népzenei fesztiválok, a helyi 
gyűjtések a falusiak fi gyelmét is felhívhatták saját tradícióikra, amelyek ápolását így maguk 
is fontosnak tarthatták, a folklórkutatók pedig hagyományőrző csoportok megalakulásá-
ban, működésük, esetleges fellépéseik formálásában is közreműködhettek. E jelenségek jól 
kitapinthatók a Borsod megyei Domaháza egyik reprezentatív táncának, a verbunknak a 
történetében.

Domaháza földrajzilag is viszonylag elzárt kisnemesi település a mai Magyarország ha-
tárán, erdővel borított kisebb hegyek között. Földrajzi adottságai miatt elsősorban az állat-
tenyésztés és az erdőgazdálkodás tett szert nagyobb jelentőségre. Más környékbeli telepü-
lésekhez képest későn, az 1920-as évektől jártak be innen az ózdi gyárba, s a hagyományos 
életforma viszonylag sokáig fennmaradt.1 A településen Seemayer Vilmos, Dincsér Oszkár, 
illetve Lajos Árpád már az 1930-as évektől gyűjtött népzenét, 1950-ben Léka Géza, Katona 
György és Szépfalvi Zoltán néptáncgyűjtést is végzett. A még élő táncok közül kiemelték a 
karikázót, a férfi ak által járt vasvárit és a páros vasvárit, valamint az „ió”-nak, azaz ivónak 
nevezett farsangi mulatság tréfás maskarás táncát.2 Erőss László 1960-ban hang nélkü-
li fi lmen is rögzített kislányok által járt karikázót, gyermekjátékot, szóló és páros vasvá-
rit, „Angyal Bandi”-t, söprűtáncot és csárdást. Beszámolója szerint a különböző néprajzi 
gyűjtések hatására a helyiek megbecsülték, ápolták hagyományaikat és számon tartották 
legjobb táncosaikat.3 Ez látszik az ivó történetében is. A falu életében az első világháborúig 
rendszeresen jelen lévő mulatságot 1923-ban még egyszer megtartották, s ennek már tuda-
tos jellegét mutatja, hogy számos környékbeli falu lakóit meghívták. A harmincas években 
az ivót már nem sikerült felújítani.4 Erőss szerint Lajos Árpád ismét meg akarta rendezni 
és fi lmre akarta venni 1959 telén, s a helyiek csalódottan vették tudomásul, hogy ez végül 
nem sikerült, ugyanakkor ők maguk már nem tudták megszervezni.5

A magyar népzene északi dialektusterületén elterjedt, vasvárinak nevezett verbunktánc 
valamikor igen népszerű volt, s viszonylag sokáig élt a település hagyományában. Erőss 
gyűjtésein többen különleges táncnak nevezték, amelyet az első világháború előtt sem tu-
dott mindenki. Az ivót kezdő, bizonyos értelemben szertartásos alkalommal négy tánc-

1 Alabán Péter: Gazdálkodás és társadalom Domaházán a XIX. század második felétől az első világháborúig. 
Honismeret 2002/5. [65–69.] 65.; Alabán Péter: „Siktából” az utcára. Ipari munkások az ózdi kistérség 
törésvonalain. Korall 2012/49. [82–105.] 94–95.
2 ZTI_Akt. 44. Jelentés. 1950. november 23. Léka Géza, Katona György és Szépfalvi Zoltán. Kézirat. A kéziratok, 
hang- és fi lmfelvételek számai itt és a továbbiakban az MTA BTK Zenetudományi Intézet Népzenei és Néptánc 
Archívumára vonatkoznak.
3 1960. jún. 19. Gyűjtő: Erőss László, Varga Ágnes. ZTI_Ft. 460; ZTI_Akt. 708. 1960. áprilisi gyűjtés adatai; 
Jelentés a domaházi táncgyűjtésről (1960. április 22.); Jelentés a domaházi táncfi lmezésről (1960. jún. 21.); ZTI_
Akt. 751. Domaháza táncai és táncélete. Kézirat, é. n.
4 Lajos Árpád: A domaházi ivó. Néprajzi Közlemények 1960/3–4. [267–289.] 267.
5 ZTI_Akt. 751. 2.
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mester táncolta. Magányosan is járhatták férfi ak, de tíz-tizenkét, sőt, akár húsz férfi ból 
álló csoportos formáját is említették. Volt, aki üvegek között táncolta. Ha többen voltak, 
körben járták, s alkalmazkodtak egymáshoz. Ahogyan az egyik falubeli, Krárik István 
fogalmazott, úgy van értelme, úgy érdekes, ha egyszerre csinálják a fi gurákat. Utóbbiak 
közül a gyűjtésen közreműködők tapsolásra, bokacsapásra és a táncosok helycseréjére is 
emlékeztek.6 Lajos Árpád szerint a legények az ivó elején felvonuló díszes menetben is 
táncolták, s a mulatságnak egyik leglátványosabb része volt a vasvári. Még a harmincas 
években is járták a fi atalok, 1960 környékén viszont már csak idősebbek vagy középko-
rúak, lakodalomban, éjfél felé.7 Ezzel összhangban áll, hogy az 1950-es táncgyűjtés idején 
35–40 éves férfi ak tudták. Erőss a még élőbb páros vasvári mellett a szólónak már inkább 
a reprezentatív bemutató–virtuskodó funkcióját emelte ki, amelyről az is árulkodik, hogy 
szívesen táncolták idegenben, vagy ha idegen is jelen volt.8 

Az MTA BTK Zenetudományi Intézetének Népzenei és Néptánc Archívuma 1976-ból 
és 1978-ből őriz magnetofonfelvételeket, illetve többségében ezzel együtt fi lmfelvételeket 
a domaházi verbunkról. Ekkor már hagyományőrző együttes is működött a faluban, és 
az összesen öt, részben valamilyen fesztivál alkalmával végzett gyűjtés mintegy pillanat-
képként rögzíti a helyiek emlékezetében még élő tánc beillesztését a csoport programjába.9 

A helyi kulturális élet egyik szervezője, Elek Menyhért 2001-ben, az együttes harminc- 
éves fennállása alkalmából leírta, hogyan vált a vasvári a tudatos hagyományőrzés egyik 
fontos táncává. A Domaházán született Elek, aki 1960-ban mint fi atal tanító került vissza a 
faluba, 1971-ben a kultúrház igazgatójaként népdalversenyt szervezett. Az esemény sikerét 
követően népdalkör, illetve citerazenekar is alakult. Ez az 1969-es Röpülj páva televízi-
ós verseny után létrejött számos hagyományőrző együttes, pávakör közül a legkorábbiak 
egyike volt. A számos rendezvényen fellépő csoport asszonyai karikázót is jártak a szín-
padon. Arra, hogy más táncot bemutassanak, gyakorlatias szempont ösztönözte őket 1975-
ben, amikor egy teljes órányi műsort kértek tőlük, s ezt a vasvárival és a csárdással pró-
bálták színesebbé tenni. Elek úgy fogalmazott, hogy a verbunk táncot „Timár Sándor látta 
meg és fedezte fel bennünk.” Timár 1976 májusában több hang- és táncfi lmfelvételt készített 
Domaházán, s Elek szerint ebben az évben az abaújszántói táncháztáborba is meghívta a 
falu legjobb táncosait.10

Erőss gyűjtései szerint a vasvári kísérődallama lehetett a „Ritka búza, ritka árpa” kezde-
tű, akkor széles körben népszerű népies műdal és az „Az aradi fegyház kőből van kirakva”, 
illetve „Lám, megmondtam, Angyal Bandi” kezdetű régi stílusú népdalok, továbbá az ál-
tala vasvári dallamnak nevezett verbunkdallam. A fi atalok között ez utóbbi volt jellemző, 
míg az idősebbek többféle dallamra táncolták.11 A vasvári dallam az Erőss által történeti 
párhuzamként említett XIX. századi debreceni kézirat és a későbbi gyűjtések alapján a 
térségben elterjedt, „Sárga szöget veretek a csizmámra…” szöveggel több helyen vokális 

6 ZTI_Akt. 708. 3–53; valamint Jelentés a domaházi táncfi lmezésről (1960. jún. 21.).
7 Lajos Á. i. m. 268–269, 281–287. 
8 ZTI_Akt. 751. 11–12; ZTI_Akt. 708. B2. 
9 Domaháza (Borsod), 1976. május 9. Gyűjtő: Timár Sándor, ZTI_Mg 3564, ZTI_Ft. 930; 1976. május 23. 
Gyűjtő: Martin György, Lányi Ágoston, Tímár Sándor, Borsai Ilona, Pálfy Gyula. ZTI_Mg 3543, ZTI_Ft. 929; 
1976. jún. 10. Gyűjtő: Timár Sándor. ZTI_Mg 3564 B; 1978. júl. 26. Gyűjtő: Martin György, Sztanó Pál, Pálfy 
Gyula, Pesovár Ferenc, Borbély Jolán. ZTI_Mg 3786, ZTI_Ft. 996; 1978. dec. 3. Gyűjtő: Timár Sándor, ZTI_Mg 
3904A.
10 Elek Menyhért: Egy falusi hagyományőrző együttes története, Domaháza. http://www.muharay.hu/img/fi le/
domahaza.pdf.
11 ZTI_Akt. 751. 13–16.
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formában is ismert hangszeres dallam. Lajos Árpád ezt Domaházával kapcsolatban az 
úgynevezett Martinovics-nótával együtt közölte,12 amelyet szintén játszottak vasvárihoz, 
gyakran a „Sárga szöget…” dallammal összekapcsolva. Lajos lejegyzése azonban a pon-
tatlan megjelölés szerint „hangonyvidéki”, azaz a falu fölött eredő Hangony-patak völ-
gyéből való cigányzenészek előadását rögzíti, s más forrásunk nincs arra, hogy a Mar-
tinovics-nótát legalábbis a gyűjtések idején játszották volna Domaházán. Erőss külön 
említi, hogy a Martinovics-nótát itt nem ismerték, bár elképzelhető, hogy a szöveges vál-
tozatra gondolt.

1976. május 9-én először csak a táncosok éneke szolgált kíséretként. A dallamokat biz- 
tonsággal énekelték, vélhetően már korábban is dalolták őket együtt, de azok sorrendje 
nem volt állandó. A vasvárit első alkalommal az „Az aradi fegyház…” kezdetű népdalra, 
másodszor a „Sárga szöget…” dallamra járták, amelyet szövegtelenül, lalázva dúdoltak.

Domaházi asszonyok és férfi ak által 1976-ban énekelt „vasvári” első strófája,
Riskó Kata lejegyzése

Mindkettőt énekelték lassúnak, majd frissnek is. A gyűjtés során készült táncfi lmen az 
énekszót már citera kísérte, és az előadás érezhetően biztosabb volt. Az „Az aradi fegy-
ház…” és a „Sárga szöget…” ekkor egymás után hangzott el, majd ezt az „Angyal Bandi”-
ként is ismert „Zúg az erdő…” kezdetű régi stílusú népdallal folytatták. Utóbbi talán ter-
jedelmi okból maradt ki végül a gyűjtés negyedik vasvárijából, amely egyfajta kialakult 
produkciónak tekinthető.

Lényegesen gyorsabb tempójú előadásban, de ugyanez a ciklus hangzott el a május 23-i 
parádfürdői Palóc Napon, szintén citera és ének kíséretével. A verbunk után rendszerint a 

„Sok irigyem a faluba…” kezdetű, régi stílusú népdalra járt csárdás következett. A „Ritka 
búza” népies műdalként való ismertségével és a hagyományőrző mozgalmakban többször 

12 Lajos Á. i. m. 281–284.
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tetten érhető mellőzésével függhet össze,13  hogy sem ezeken a felvételeken, sem később 
nem halljuk verbunkként. 

Erőss 1960-as gyűjtésének idejére a tánc fi guraanyaga már szegényedett. Az adatközlők 
maguk is úgy fogalmaztak, hogy nem úgy járják a vasvárit, mint régen. Kevesebben, ket-
ten-hárman táncolták, emiatt kikopott a körforma. Kevésbé volt általános a lábujjhegyen 
való táncolás, kiveszett a körben szemben állók helycseréjének motívuma és nem tudták 
már a bokacsapást sem.14 Ezt látjuk Erőss táncfi lmjein is, amelyen az akkor 72 éves Elek 
Szoszoló Ignác, a 66 éves Elek Bolla Gábor, illetve a 32 éves Medve Alfonz szóló verbunko-
kat mutatott be, és amelyen páros vasvárit is rögzítettek. Elek Szoszoló megőrizte viszont 
táncában a pontszerű tagolást. Az 1976-os május 9-i táncfi lmen hat férfi  táncolt körben, s 
érezhető igyekezetük a különböző mozdulatelemek bemutatására. A táncosok egymással 
helyet cseréltek, tapsoltak, amit az 1960-as fi lmezésen csak Medve Alfonz tett, s Medve 
ezúttal bokacsapást is alkalmazott. A helycsere motívumát a parádfürdői fesztiválon és ké-
sőbb is megtartották, a bokacsapást viszont nem. A színpadi produkció az eredeti körver-
bunkkal összhangban általában is az egységességre törekedett. 

Az 1978 júliusában, a Kalocsán rendezett nemzetközi VI. Duna Menti Folklórfesztiválon 
az együttes egy szerkesztett műsorszámot, a Domaházi fonót játszotta el, s ennek része volt 
a vasvári. A táncot a citera és ének mellett cigánybanda kísérte. A korábbi felvételekhez ké-
pest új, hogy kísérőzenéje az ezúttal kifejezetten lassan játszott „Sárga szöget…” dallammal 
kezdődött, amelyet talán jellegzetesebb verbunkdallam volta miatt állítottak a ciklus élére. 

13 Riskó Kata: Kiigazított hagyomány? Gyűjtői szempontok a Ritka búza népzenei adataiban. Gramofon 
2018/2. 24–29.
14 ZTI_Akt. 751. 13.

Domaházi verbunk előadása 1976-ban, Manno Andrea gyűjtése
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Sajátos, hogy a citera mintegy hangszeres bevezetőként a dallam második felével nyitotta 
a számot, aminek gyakorlati szerepe lehetett. A félstrófa összeköti a nők karikázóit a vas-
várival, időt hagy a színpadi elhelyezkedésre, a szóló férfi táncos bevonulására, és a „Sárga 
szöget…” vokálisan is énekelt első strófáját tempó és hangmagasság szempontjából is előké-
szíti. Szintén állhat gyakorlatias megfontolás is a verbunkot követő, színpadias „Csárdást!” 

„De magyarosat!” felkiáltások hátterében, hiszen a parádfürdői előadáson a csárdásra való 
váltáskor keletkezett némi zavar. A Kalocsán bemutatott vasvári megkomponáltnak ható 
szóló tánccal kezdődött, amelyhez másik férfi  csatlakozott, majd csoportosan, körben jár-
ták. Az év decemberében az együttes a CSEMADOK által szervezett Gombaszögi Orszá-
gos Kulturális Ünnepélyen is fellépett. Táncukat újra csupán citerazenekar kísérte, és bár 
a verbunkdallamok sorrendje ugyanaz volt, mint Kalocsán, a „Sárga szöget…” dallam fél 
strófájából álló szokatlan hangszeres bevezető ezúttal nem hangzott el.

A parasztok által kedvelt, amatőr jellegű citerának és a cigányzenekarnak a kalocsai fesz-
tiválon hallott együttese a néphagyományban ismeretlen megoldás. A fi zetett vonósbanda 
mellett sohasem szólt a tánckísérő funkcióban éppen a bandát pótló citera, s a muzsikát 
nem vezette a bandával szemben a citera és a táncosok éneke. Lajos Árpád leírása szerint 
Domaháza környékének cigányzenekarai körében általánosan ismert volt a vasvári hang-
szeres dallama, de leegyszerűsített formában még gyűjtése idején is szívesen játszották a 
parasztok is, főleg harmonikán.15 Harmonikás kísérte a táncokat Erőss László fi lmezésén is. 
Ugyanakkor nem ez lehetett a vasvári legjellemzőbb előadásmódja. A tánc lakodalomban, 
bálokban, mulatságokban szerepelt, ahova fi zetett muzsikust hívtak, míg a hétköznapibb 
szórakozásnak számító fonóban karikázót, csárdást jártak.16 Erőss gyűjtése szerint Doma-
házán a legények a spontán szervezett vasárnapi mulatságaikhoz is cigányzenészeket hív-
tak házhoz. Cigányzenészt említ több más adata is a mulatságok, az ivó, illetve a vasvári 
kapcsán, sőt, utóbbiért a cigánynak is külön kellett fi zetni a bálban.17 

Timár 1975-ös gyűjtésekor banda már nem volt, de működött Domaházán az akkor 40 
év körüli Panka Jancsi prímás, akinek a szintén prímás apja is élt még.18 A domaházi cso-
port szereplésein mégis mindig a népdalkörrel együtt alakult citeraegyüttes kísérte a vas-
várit. A hangszer ebben az időben egyébként is kifejezetten népszerű volt, s alig volt olyan 
népdalkör, amelyhez ne kapcsolódott volna legalább egy citerás, vagy az akkoriban új, di-
vatos citerazenekar. Azzal, hogy a domaháziak a citera mellett énekeltek, sőt, az általuk 
szöveg nélkül ismert „Sárga szöget…” esetében laláztak, az első magnetofonos gyűjtésen 
hallható, talán alkalmi előadásmódot vihették tovább. Bár a „Sárga szöget…” vokális for-
májáról innen nincs adatunk, és a domaházi változat alapvetően hangszeres jellegű, a zenei 
apparátussal is összefügg, hogy előadásmódja viszonylag egyszerűbb, kevésbé díszített.

Ösztönzően hathatott az együttesre, hogy a kalocsai fesztivál több évnyi műsorából vá-
logató, Dunának, Oltnak egy a hangja című, 1984-ben megjelent hanglemezen a domahá-
ziak 1978-as előadása is szerepel. A reprezentatívnak érzett vasvári a csoport későbbi szín-
padi produkcióiban is jelen volt. Elek már említett leírása szerint a Regruta-búcsúztatóban 
egy katonadal-szövegű dalra járták, amely vélhetően a műsorszám tematikája miatt kapott 
szerepet, míg a Szüretben az Elek által vasvári dallamként regisztrált dallamot az „Angyal 

15 Lajos Á. i. m. 281–282. 
16 Lajos Árpád: Fonóélet Domaházán. I–II. Ethnographia 1938/1–2., 3–4. 109–123, 409–411.; ZTI_Akt. 751. 
17 ZTI_Akt. 708, 25–28, 54, 115–121 és B5; ZTI_Akt. 751, 7, 16.
18 ZTI_Akt. 1081. Beszélgetés Elek Gombos Józseffel és Elek Zimányi Gáborral. Domaháza (Borsod), 1975. 
okt.18. Gyűjtő: Tímár Sándor. Lejegyezte: Kubinyi Zsuzsa.
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Bandi” követte. A verbunk először műsorra vett változata nem merevedett meg tehát a 
csoport repertoárján. 

Az 1978-as gombaszögi felvétel mégis az utolsó domaházi vasvári a Zenetudományi In-
tézet archívumában található hangfelvételek sorában. A fesztiválszereplések gyűjtői szem-
pontból általában is egyre több problémát vetettek föl a hagyomány elemeinek sokféle ke-
veredése, a korábbi helyi hagyomány teljes fellazulása miatt, s a gyűjtői erők inkább a még 
tisztábban hagyományőrző településekre koncentrálódtak. A Domaházi Hagyományőrző 
Egyesület azonban máig ápolja a település szokásait, ezzel együtt a vasvárit is. A gyűjtők is 
közrejátszottak abban, hogy az egykor igen népszerű, de helyi hagyományból már kikopó 
táncot az együttes újratanulta, s hogy azt lehetőleg régi, gazdagabb formájában, egyúttal 
a korabeli folklórmozgalmak igényeinek is megfelelve igyekeztek kialakítani. Ugyanak-
kor elmondható, hogy alapvetően a néprajzi gyűjtésekből megismert, a helyiek emlékeiben 
még élő változathoz nyúltak vissza. Hasonló jelenséget gyakran megfi gyelhetünk a hagyo-
mányőrző csoportok műsoraiban, s a domaházi vasvárit az együttesnek, ha ilyen módon is, 
de sikerült továbbörökítenie a következő generációk számára.

Riskó Kata

Juhásziskola
Első találkozásunkkor mindketten biciklivel voltunk, ő támaszkodott rajta, én komótosan 
pedáloztam Szeremle felől a mohácsi révhez. Messziről annyit láttam, hogy a nyári zöldjé-
ben pompázó gát tetején egy bácsi tologatta kerékpárját és valamit fi gyelgetett odalent az 
aljban. Közeledvén vettem észre, hogy kutya is tartozik hozzá és így kettesben legeltetnek 
egy falkányi birkát az ártéri oldalon. Mikor mellé értem, köszöntem és nem állhattam 
meg, hogy ne intézzek hozzá egy-két szót, hátha kikerekedik egy jó beszélgetés. Ráértem 
és láttam, ő sem siet sehová. Jól sejtettem, mert a szép napsütéses délelőtt végére jártunk, a 
birkák már a jóllaktak és közelgett a delelő, a fél nap letudva, ilyenkor elégedett minden ju-
hászember. A szabadban járók közvetlenségével érdeklődtem sorsa felől, ő pedig elmondta, 
hogy juhász létére miért biciklivel legelteti a falkát.

Valaha nagy nyája volt, nem csak ilyen kis falka, mindössze vagy hatvan anya. „Mert 
ugye a báránynak anyja, a gyermeknek meg édesanyja van.” De néhány éve megrendült 
az egészsége és ötszáz anyabirkáját egyben eladta. Igen ám, de azt követően rohamosan 
rosszabbra fordult az állapota, olyannyira, hogy a végül menni is alig bírt. A birkák is hi-
ányoztak az életéből, hiszen gyermekkora óta körülöttük forgolódott. Nevelőapja mellett 
tanulta ki a hivatást. Szerzett pár anyát és utolsó erejét megfeszítve újra kezdte a legelte-
tést, így biciklire támaszkodva térítgette az aprócska falkát. A gát tetejéről irányította őket, 
mint találkozásunkkor, jól betanított kutyája segítségével, aki csak akkor mozdult a sar-
kából, ha feladatot kapott. Egy idő után annyira jutott, hogy újra járt járókeret vagy bicikli 
nélkül is. „A birkák megmentették az életemet” – vélekedett tanulságként az esetről. Úgy 
okoskodott, hogy az ember szervezete igényli a napi rendszeres sétát, különösen, ha hozzá-
szokott egy életen át és ha elmarad, az ártalmas az egészségre. A biciklit megtartotta és bot 
helyett arra támaszkodik, a kampót pedig ügyesen a csomagtartóra tűzte a váz alá, mint 
mások a kapa vagy kaszanyelet. Kiemelte, hogy reggel sohasem iszik vizet, csak a maga 
szedte gyógyfüvekből való főzetet fogyasztja délig, amit a párja készít neki oda minden 
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reggel egy termoszban. „Az igazi orvosság”, míg a vizet magában egészségtelennek tartotta. 
Azt is megtudtam, hogy az egyik juhnak azért hiányzik egy nagy darab gyapjú az oldaláról, 
mert vagy a „szőrféreg” esett belé, vagy belázasodott és kihullajtotta. Amint közelgett a 
behajtás, a juhok is megálltak és óvatosan megindultak hazafelé egy közeli tanya irányába, 
amely a gát ármentes oldalán állott Alsókanda szélén. Elbúcsúztunk, jó egészséget kívánva. 
ő a tanya, én a rév felé vettem az irányt s elnyelt mindkettőnket az idő.

Olyan hat-hét évre rá, 2013-ban az apróhirdetéseket böngésztem az interneten mint a 
visnyei önkormányzat újdonsült START-programos közmunkása. A „juhászbrigád” ve-
zetőjeként kutattam egy nagyjából 100 darabos birkanyáj után. Felkeltette a fi gyelmemet 
egy eladó mohácsi falka, úgy hetven vegyes korú birka, anyák és jerke toklyók meg egy 
törzskos. Felhívtam a számot és a beszélgetés során ráeszméltem, hogy én ezt a falkát már 
láttam egyszer. Felemlegettem a találkozás körülményeit a juhásznak és visszaigazolta, 
hogy valóban úgy lehetett a dolog, mi ismerjük egymást. Osztottam-szoroztam és elhatá-
roztam, megyek, megnézem magamnak az eladó jószágot. Úgy okoskodtam, hogy kevés, 
jó kezekben lévő, gondozott állatról van szó, legeltető juhász keze alól. Kissé romantikusan 
vélekedtem, hogy egy egész élet tapasztalatával összerakott falka csak jó lehet, ráadásul azt 
reméltem, elérhetem azt is, hogy a juhász a tudománya egy részével együtt adja át a falká-
ját. Egyeztetések után tavasszal elutaztunk Alsókandára a polgármesterrel és két másik 
leendő közmunkás-juhásszal, hogy megszemléljük a jószágot. Hamar kisült, hogy kezdők 
vagyunk a szakmában. A hodályba belépve, egyikünk első meglepetésében a kosra muta-
tott és fennhangon megjegyezte, „Milyen szép nagy bak.” Vége volt. Elvesztettük az alkut, 
mielőtt elkezdődött volna. Hogy javítsak a helyzetünkön, megkérdeztem, van-e a nyájban 
büdös sánta jószág? Mire a juhász látható megrökönyödéssel mondta: „Itt büdös sántaság? 
Hát azt már belépve érezni lehetne! A szagáról!” Nos, elárulom az utánam jövők okulására, 
hogy nem mindig igaz ez, de akkor még nem tudtam – ezt sem.

Hogy közelebbi kapcsolatba kerüljünk a jószággal, részt vettünk a féregtelenítésében, 
amit kikötöttem, így biztosak lehettünk abban, hogy tiszta állományt vehetünk át. Akkor 
még nem tudtam, hogy ártéri birkában rengeteg nyavalya terem, mert a Duna hordaléka 
nem a legegészségesebb, a juhász is évente négyszer féreghajtózott, nem véletlenül. Dran-
kákkal kétfelé osztottuk a hodályt és egy kis kieresztő folyosót szerkesztettünk. A végébe 
odaálltunk mi, leendő juhászok, valamint a juhász és a párja, aki beadta az oltóanyagot. 
Az asszony fi a pedig lyukra hajtotta a jószágot. A birkák idegesek voltak az idegenek sza-
gától, nehézkesen haladt a dolog. Ráadásul gyakorlatlanok voltunk a fogásban is, egyi-
künk például a kijövő birkával szemben állva akarta megfogni őket, pedig az csak oldal-
ról szakszerű, mert a birka természeténél fogva megpróbálja keresztülugorni az egyetlen 
kijáratot elálló embert. Láttam, hogy szép, tömött bundájú a jószág. Nem tűnt fel, hogy 
némelyiknek hiányos az öltözete. Nem néztem meg rendesen a körmüket sem, mert ha 
megteszem, láttam volna annak nyomát, hogy – mint később megtudtam – pár héttel 
azelőtt a juhász kórházban feküdt és nagy esők voltak, a nevelt fi ú viszont nem rekesztette 
be a birkát a hodályba, hanem hagyta őket kijárni a sáros, trágyás kifutóba napokon át. 
Vagyis a sántaság akkor kezdett tarolni a nyájban, mire Visnyére értünk vele, de az már 
másik történet.

A féregtelenítés után a csapatom ott hagyott három napra. A juhász szállást adott egy 
dűlővel arrább, újonnan elkészült házában, amit a nevelt fi ának épített. Onnan jártam 
kölcsön kerékpárral két reggel ki a tanyára tanulni a mesterséget. Vagyis azt, ő hogyan 
legeltet, hisz akkor még úgy hittem, a legeltetés a legbonyolultabb része a juhászatnak. Első 
nap együtt hajtottunk ki ugyanoda, ahol évekkel ezelőtt találkoztunk, csak most lejjebb 



  28  

mentünk és kint deleltünk az ártérben. A juhász nem sokat magyarázott. Arra irányította 
a fi gyelmemet, hogy a legfontosabb a legelő nyáj visszatartása a rohanástól. „Mert a birka 
előtt kell járni, nem mögötte.” Ezt egyrészt úgy csináltuk, hogy a legelő nyáj előtt fel-alá 
sétáltunk, sarkunkban a kutyával és igyekeztünk, hogy az első sort egy vonalban tartsuk, 
majd csak akkor engedtük szétterülni őket, amikorra igyekezetük a legelésben alábbha-
gyott, a tempójuk lelassult és már kevésbé érződött rajtuk a legelés kezdetén még meglévő 
mohóság, ami, ha eluralja őket, legszívesebben csak rohannának a legelőn fel s alá. Úgy is 
féken lehet tartani őket, adott esetben, ha az ember a kutyát járatja a nyáj előtt, hasonlókép-
pen oda-vissza, ezzel fékezve a haladásukat, de nem visszafordítva őket. Erre akkor került 
sor, amikor már deleléshez közeledve mi is lepihentünk egy ferdén nőtt fatörzsre és a falka 
szétterült az ártér fái alatt. Viszont alkalomadtán egy-egy csoport arcvonalba rendeződött 
és felserkenve megindult valamely általa helyesnek vélt irányba és egyre mohóbban legelt. 
Ilyenkor a juhász elküldte a kutyát, hogy „Erigy elé!” Mire a kutya semmi mást nem csinált, 
csak peckesen oda-vissza sétált, hangtalanul, a kibontakozó arcvonal előtt, ami szemmel 
láthatóan megfontoltabbá tette a birkákat és komótosabb legelésre fogta őket. Néhány ilyen 
után rendre visszatértek a többiekhez és szétszóródva ettek tovább körülöttünk.

A falka már ismerte a járást hazafelé, ezért különösebb ösztönzés nélkül összeálltak, 
mikor idejét érezték és nagyjából egyszerre lassan legelve megindultak a tanya irányába. 
Ekkor újra az élre álltunk és ugyanúgy, az arcvonal előtt fel, s alá sétálva visszakormányoz-
tuk őket a hodályhoz. Legeltetések után közösen ebédeltünk és beszélgettünk. Gyakran 
feljöttek a bojtárok és a velük való „bánás”. Még azt sem tudtam akkoriban, de a juhász 
nem csak juhot, meg kutyát, esetleg szamarat tart a nyájban, hanem valóságos embert is, 
vagyis a bojtárokat. A bojtárfogadás, a velük való bánás talán a juhászság legnehezebb, leg-
nagyobb rátermettséget és odafi gyelést igénylő része, hiszen a juhász a nyája képében évek, 
évtizedek munkáját helyezi napokra, vagy hetekre egy-egy innen-onnan jött bojtár kezébe. 
Különösen az asszony járt élen az oktatásomban és kiemelte, hogy a legnagyobb „isten-
csapása” a mobiltelefon. A nyájuknál régebben megtiltották a bojtároknak, hogy magával 
vigye a legelőre, mert annyira elvonja a fi gyelmet, ráadásul indokolatlanul nagy számlát 
csinál. De nem voltak jó véleménnyel a könyvről és a rádióról sem. Nevelt fi uk például 
nem igazán szerette a juhászmunkát, csak kénytelenségből végezte, odakint pedig folyton 
a zsebrádióját hallgatta.

Utolsó nap délutánján egyedül hajtottam ki. Szépen „henteregtek a fölhők” a Duna felett. 
Amikor telelegelték magukat, visszafelé indultunk, s előttük járva igazgattam őket. Megfi -
gyeltem, ha valahogy elvétettem a lépést és túlságosan sokáig maradtam egy helyen, akkor 
a falka legelő arcvonala megtört, mert a velem szemben lévő juhok megfordultak, sutasá-
gom miatt azt hihették, hogy eléjük állva a visszafordulást jeleztem. Viszont az arcvonal 
másik része a visszafordulókról nem tudva, tovább nyomult előre, aminek hatására me-
netirány módosult. Ezt látva, egyre óvatosabban, de arányosabban sétáltam. Illetve, ami-
kor valamelyik megfordult, visszaléptem, így egy idő után a bizonytalanok visszaálltak az 
arcvonalba, ami újra kiigazodott. A végére úgy éreztem, rátaláltam a kellő mértékre. Olyan 
volt, mint amikor a zenekarban hirtelen beáll az „összhang”. Jó érzés öntött el, azt érez-
tem, hogy szinte húzom magam után a falkát, mint egy mágnes, arra, amerre szeretném. 
Elkezdtem óvatos hullámvonalban haladni velük, hogy kipróbáljam a hatást és csodálato-
san működött. Úgy csináltam, hogy az egyik szárnynál éppen addig maradtam, hogy csak 
lassítsanak, míg a másik szárny azonos tempóban mozgott, így az arcvonal gyakorlatilag a 
közepe táján elfordult. A falka egy testként jött utánam. Bár az ismert úton haladtunk haza, 
de nem rövidítettek, hanem hagyták, hogy elkacskaringózzak velük a kapuig. A boldog 
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megértés állapota áradt szét bennem és felfedezésemet 
vagy inkább ráeszmélésemet elújságoltam a juhásznak, 
aki a hodályban várt. Meghallgatott, majd kezet nyújtott 
nekem, miközben azt mondta elérzékenyült arccal, „Ez 
az, amit elmondani nem lehet, csak megérezni!”

Aznap délután bevezetett a garázsba, ahol a csengők 
és kolompok lógtak a falon és leakasztva kezembe adott 
egy viseltesebb, de jó hangú kolompot. Mellé adott egy 
körmölő kést és egy adag sántázó port, mondván, hogy 

„Szüksége lesz rá” és ráadásnak átnyújtotta azt a ju-
hászkampót, amivel addig a nyájat őriztük. Igazi „Pén-
tek-kampó” volt, csak a közepéből kitört a réz sárkányfej. 
Már korábban a nyájhoz alkudtam Bogárt, a „második 
kutyá”-t, aki a góré alatt lakott megkötve, mert a kis fal-
kának egy kutya is elég. Használati utasításnak pedig 
megkaptam az alapvető ismeretet: „Két kutya egy év alatt 
megeszik egy disznót.” Vagyis a kutyát nem lehet akár-
mivel etetni, különben meglátszik a munkáján. Bogár 
kedvence a töpörtyű volt. Következő nap megjött a teher-
autó, megírtuk a papírokat, felraktuk a falkát. A juhász 
megkönnyezte őket, mire a polgármester meghatottan 
azt mondta, hogy bármikor eljöhet megnézni kedves jószágait, de ő csak annyit mondott 

„Nem akarom látni őket többet.”
Néhányszor beszéltünk telefonon, kikértem tanácsait, hasznos segítségem volt a kezdeti 

nehéz időkben. Egyik ilyen beszélgetésünkkor, amikor az akácosban való legeltetés rejtel-
meibe avattak be párjával, fogalmazta meg a juhász élettársa, hogy „Maguk sok mindenre 
nem gondoltak, amikor ebbe belevágtak.”

Béres Sándor

Az ajándékba kapott
„Péntek-kampó”

 HÍREK

Másfél milliárd forintból fejlesztik a Károlyi-kastélyt. Megújul az egykori istállóépület 
és környezete, antik bútorokat és a Károlyi családhoz köthető műtárgyakat szereznek be a 
másfél milliárd forintból megújuló fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban, ahol 2018. október 
3-án tartották a rekonstrukció projektnyitó rendezvényét. Az MTI jelentése szerint Gulyás 
Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az eseményen hangsúlyozta: a nemzeti kas-
télyprogram és a nemzeti várprogram azért indult, hogy a felújított kastélyok a magyar tu-
rizmusban, gazdaságban megtérülő üzleti vállalkozásként jelenhessenek meg. Hozzátette: 
a kormány a jövőben is lehetőséget szeretne adni, hogy elkötelezett emberek és közösségek 
visszahódítsák az enyészettől a kastélyokat, és olyan értékeket hozzanak létre, amelyek is-
mét a társasági élet központjai lehetnek. (PG. Magyar Hírlap, 2018. okt. 4. 12. old.)
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EMLÉKHELYEK

Kossuth 1849. évi kápolnai imája
Tévhitek és a valóság

A múlt történéseinek felfejtése, értelmezése felelősségteljes feladat, többszintű forráskeze-
lést, adatfeldolgozást igényel. Ezt mutatom be a következőkben az OSZK Plakát- és Kis-
nyomtatványtára szöveges és képi dokumentumai alapján. A forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója kapcsán a könyvtárban kiállítást rendeztem Jottányit se 48-ból! Az 1848–
1849-es forradalom és szabadságharc emlékezete1 címmel, betekintést nyújtva a Plakát- és 
Kisnyomtatványtárban található, kb. 1600 darabos 1848– 1849-es gyűjteménybe, egyúttal 
a vonatkozó képes anyagba. Az anyagegységben számos dokumentumtípus (szabályzat, 
törvényjavaslat, tudósítás, körirat, körlevél, szónoklat, jegyzék, kiáltvány, manifesztum, 
proklamáció, hadparancs, hadi jelentés stb.) található, sőt, még vers és imaszöveg is. A 
források közül most egyet emelek ki: a Kossuth Lajos kápolnai imáját, amelyet a tévhit 
szerint Kossuth a kápolnai csatában, 1849. február 26–27-én elesettek sírhalma felett mon-
dott el az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként. Kossuth nevében gyakran adtak 
ki hamisított iratokat. Ez az ima, széles körű ismertsége ellenére sem tekinthető hiteles 
történelmi forrásnak. Bár sosem hangzott el, többféle – szöveges és képi – dokumentum 
is megörökíti, amelyek fontos szerepet töltöttek, töltenek be a Kossuth-kultusz ápolásá-
ban. A következőkben ezek történeti hitelét kétségbe vonva azt veszem górcső alá, hogy 
a „tényleges valóság” és a művek által képviselt „fi ktív valóság”2 miként zárja ki egymást e 
dokumentumok esetén, mégis miért tekinthetők megkerülhetetlen történelmi forrásnak! 
Részletesen vizsgálom az ima keletkezési körülményeit, mai napig ható üzenetét, miként 
formálja a múltról, a csatáról és Kossuth Lajos személyéről alkotott képünket. Az egyes 
szöveg- és képváltozatok összevetése a forráskutatás és -kritika izgalmas területét nyújtja. 

AZ IMA KELETKEZÉSE, A SZÖVEG HITELESSÉGÉNEK KÉRDÉSE

Kápolnánál 1849. február 26–27-én a Dembinski vezette sereg vereséget szenvedett Win-
disch-Grätz – a császári és királyi hadsereg fővezére – csapataitól. Windisch-Grätz túlér-
tékelte a csatát, és így jelentette az eseményeket Bécsnek: „A lázadó csordákat, melyeket 
Kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam fel, szétvertem és nagyrészt megsemmisítettem 
[…].” (Alfred zu Windisch-Grätz herceg, tábornagy jelentése az uralkodónak a kápolnai 
csatáról, Kápolna, 1849. február 27.) 

A hagyomány szerint Kossuth Lajos az ütközet után a csata helyszínére utazott, s ott 
imát mondott a több száz elesett honvéd frissen hantolt sírhalma felett. A kápolnai ima a 
kérőimák egy típusa, az imádkozó Isten kegyelmét, békéjét kéri az elhunytakra. A pateti-

1 A tárlat (2018. március 5.–2019. február 3.) a korabeli és eredeti, köztük számos kevéssé ismert dokumentumon 
keresztül adott betekintést az 1848–49-es eseményekbe 1848. március 3-tól, Kossuth felirati javaslatától 1849. 
október 6-ig, a megtorlásig. A kiállítás bemutató oldala elérhető itt: http://www.oszk.hu/kiallitasok/jottanyit-
se-48-bol
2 Török László: Fiktív valóság – tényleges valóság. „Hazugságok” Hérodotosnál. Ókor 2017/4. sz. 16.
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kus stílust a költői képek, alakzatok, a 
gyakori jelzőhasználat és a hangután-
zó szavak teszik még érzékleteseb-
bé. Az egyik legkorábbi, Kaposváron 
nyomtatott változatot idézem:

„Felséges Úr! Árpád hadának Istene! 
nézz alá csillag trónusodról könyörgő 
szolgádra, kinek ajkáról millióknak 
imája száll eged kárpitja felé, magasz-
talva áldani mindenhatóságodnak 
munkás erejét.

Istenem! felettem napod ég, térdem 
alatt elhullott hőseim s vitéz testvére-
imnek csontjai nyugosznak; fejem fe-
lett kék az ég, lábom alatt pirossá lett 
a föld ős apáink unokáinak szt. vére 
által! Csak hadd égjen napod teremtő 
sugára, hogy vér felett virág nőhessen, 
mert a porlandó tetemek koszorúk 
nélkül el nem hervadhatnak!

Isten! ős apáim, népeknek nagy Is-
tene! hallgasd meg ezután is ágyúink 
torkainak, bömbölő szózatát, mely-
ben vitéz népednek lelke mennydörög, 
széjjelzúzni az önkény bilincseket 
osztó vaskarjait, mint szabad em-
ber térdelek ezen új temetőn, véreim 
roncsolt tetemein. Ily áldozatok után 
szentté válik földed, ha bűnös volt is, 
Istenem.

Szent föld, szentelt sírhalmok felett rab népnek élni nem szabad, Atyám! Atyáknak nagy 
Atyja, milliók felett hatalmas Úr! Ég, föld s tengereknek mindenható Istene! e csontokbul 
már dicsőség nőtt, s nemzetem homlokán ragyog,  a porokat szenteld meg te kegyelmeddel! 
hogy ügyért elhunylott testvér bajnokok szentül nyugodjanak hamvaikban. Ne hagyj el csa-
ták nagy Istene! mert ha Te vagy velünk, mi el nem veszhetünk és népednek szent nevében, 
légyen áldva mindenhatóságod! Ámen!”3

A szöveg nem hangzott, nem hangozhatott el a temetéskor, már csak azért sem, ugyanis 
később íródott, mint a kápolnai csata hőseinek eltemetése. Kossuth levelezésében sincs 
arra utalás, hogy bármilyen imát írt volna a kápolnai csatatéren elhullott hősök emlékére, 
és azt elmondta volna. Helfy Ignác (1830–1897) – politikus, országgyűlési képviselő, Kos-
suth magyarországi megbízottja – által jutott el Kossuthhoz az imaszöveget is tartalmazó 
olajnyomat egy példánya. Kossuth ezt szépnek és hangulatosnak tartotta, de tagadta, hogy 
bármikor is írt vagy mondott volna imát a kápolnai hősök emlékére.4 Ekkoriban járt ugyan 
a csatatér környékén, ám imát nem mondhatott, mivel a csatát az osztrák hadsereg nyerte 

3 Hermann Róbert: Kossuth el nem mondott imája a kápolnai csatatéren. Múlt-kor, 2018 tavasz, 19.
4 Uo. 15.

„Kossuth Lajosnak imája”
Domby Antal közzétételében

(Kny.1848.4°/85, OSZK,
Plakát- és Kisnyomtatványtár)
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meg, így a csatatér is az ő kezükön maradt, a halottak temetését is ők intézték, Kossuthot 
nem is engedték volna oda a csatatérre.5  A szöveg hitelessége tehát több oldalról is megcá-
folható. Mindenesetre, amíg valós írója nem leplezte le önnön szerzőségét, a közvélemény 
és a történeti munkák egy része hiteles Kossuth-szövegként kezelte.6 

Ma már tudjuk, hogy az imát Roboz István (1828–1916) egykori pápai diák, jogász, pub-
licista, 1848–49-ben Noszlopy Gáspárnak, Somogy vármegye kormánybiztosának a titkára 
írta Ádándon, Csapody Pál földbirtokos kastélyában, miután március 2-án Kossuth Hirlap-
jában olvasta a csata leírását (legalábbis ő ezt állította). 

Mi ebből az igazság, mi deríthető ki Roboz István 
személyéről? 1828-ban született Kötcsén és 1916-ban halt 
meg Kaposvárott. Királyi tanácsos, megyebizottsági tag, 
tiszti főügyész, költő, író és újságíró, lapszerkesztő.7 A 
középiskolát a Pápai Református Kollégiumban végez-
te, ahol Petőfi  Sándor és Jókai Mór a tanulótársai voltak. 
1848-ban fejezte be a jogot. 1848 tavaszán megírta a Pá-
pán és Veszprém megye más településein történt forra-
dalmi eseményeket.8 1848–49-ben lett Noszlopy Gáspár 
kormánybiztos titkára Somogyban. Az 1850-es években 
aktív munkatársa volt a Pesti Naplónak, a Hölgyfutárnak 
és a többi fővárosi lapnak. 1856-ban a kaposvári törvény-
széknél vizsgálóbíró, utóbb az alkotmányos életben a 
megye tiszti főjegyzője lett.9 1866-ban jelent meg először 
az általa alapított Somogy című politikai hetilap, amely-
nek szerkesztője is volt. Emellett szerkesztette a Zala-So-
mogyi Közlönyt 1862–1865-ig, a Kaposvári Képes Naptárt 
1863–66-ra és a Somogyi Képes Naptárt 1863–66-ra. Köl-
teményei, levelei, elbeszélései, rajzai s egyéb cikkei hírla-
pokban, folyóiratokban és évkönyvekben jelentek meg.10 
Önálló művei közt említendő a Pécsi sugárszálak (köl-

temények, Pécs, 1852), a Balaton szerelme (rege, Pest, 1856), a Virágok albuma 1867-re (Ka-
posvár, 1866), A billikomból (Nagykanizsa, 1878). A Somogy vármegyei Berzsenyi Irodalmi 
Társaság elnöke volt. Az irodalomban és közügyekben tanúsított munkájáért 1879-ben a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével, 1887-ben pedig királyi tanácsossággal tüntették ki. Bu-
dapesten hunyt el 1916. április 11-én, sírja Kaposváron a keleti temetőben van.11 Haláláról 
a Pesti Napló is tudósított.12 Iratait a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára13 
őrzi. 

5 Uo. 13. 
6 Valódi írója, Roboz István azt állította, hogy a szöveget elküldte Kossuthnak is, aki nem tiltakozott a szerzőség 
ellen. Uo. 15.
7 Szabó Lajos, H.: Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 1998. 146.
8 Szabó Lajos i. m. 139.
9 Roboz István. In Új magyar irodalmi lexikon P–Zs. Főszerk.: Péter László. Akadémiai Kiadó, Bp., 2000. 1867.
10 Roboz István, https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-
szinnyei-jozsef-7891B/r-A2FE9/roboz-istvan-A505E/ 
11 Roboz István, http://somogy.hu/eletrajzok/roboz-istvan.html 
12 Napi hirek. Elhunyt lapszerkesztő. Pesti Napló 1916. április 12., 8. Itt is megemlékeznek a Kossuth imájáról, 
mint Roboz legismertebb művét említik.
13 A Somogy Megyei Levéltárban Roboz István iratait a XIV. 16. fond tartalmazza.

Roboz István
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Hogyan emlékezik maga Roboz a Kossuth imája című szöveg keletkezési körülményei-
re? Ennek bemutatásához több forrást, visszaemlékezést hívok segítségül. 

Tóth Béla (1857–1907) újságíró, fi lológus, művelődéstörténész a Mendemondák – A vi-
lágtörténet furcsaságai (1896) című műve írása közben levélben fordult Robozhoz, hogy 
írja le az ima keletkezési körülményeit. Roboz 1895. október 17-én Tóth Bélához intézett 
levelében így emlékezik: „egy este 1849 márcziusában, Csapody Pál ádándi kastélyába volt 
hivatalos vacsorára, melyen véletlen vendégekül Wesselényi Miklós és Kemény Zsigmond is 
részt vettek. Vacsoránál a kápolnai csatáról folyt a beszéd, s Kossuth Hírlapjának erre vonat-
kozó közleményét Roboz fölolvasta a társaság előtt. Wesselényi »lelket megható felköszöntést 
mondott«, melynek hatása alatt írta Roboz, éjszaka szobájában, a Kossuth imát. Másnap 
a reggelinél engedelmet kért, hogy fölolvashassa. Wesselényi melegen szorította meg az író 
kezét, báró Kemény pedig azt mondta: »Meghatóan szép, meg kell örökíteni.« Roboz ki is 
nyomatta Kaposvárott, Knezovics nyomdájában. Az ima csakhamar mindenfelé elterjedt, 
s Európa minden nyelvére lefordították. Szerzője a költők szabadságával élt, midőn czímül 
adta művének: »Kossuth imája a kápolnai elesettek felett«.”14 Tóth szó szerint leközölte Ro-
boz levelét a munkájában, hangsúlyozva, hogy „az imádság textusa sok mindenféle változá-
son ment keresztül”,15 de az általa leírt a hiteles. 

A Tabi kilátóban Tab és Kossuth imája címmel a következő olvasható a keletkezésről: 
„[…] Midőn 2-án a Kossuth Hírlapban este olvastuk a csata leírását, vacsora után a házigaz-
dám felkísért emeleti szobámba Kazay Miklós barátommal, s itt asztalhoz ülve írtam meg az 
imát az éjféli órákban. Másnap a reggelinél engedelmet kértem, hogy felolvashassam. Midőn 
bevégeztem, a kiválóságok átöleltek és báró Kemény Zsigmond kért, hogy másolatát ő viszi 
fel Budapestre, míg az eredetit én nyomtatom ki Kinezovics nyomdájában Kaposváron. Már 
néhány nap múlva a honvédelmi miniszter száz- és százezer példányban megküldte az összes 
táborokba. Rövid idő múlva Európa minden nyelvén le lett fordítva.”16

A Tóth Béla-féle visszaemlékezés több pontjában eltér az utóbbitól, Tóth szövege nem 
ír Kemény Zsigmond pesti útjáról, aszerint az imát maga Roboz nyomattatta ki több ezer 
példányban, és küldte Pestre és a szomszédos megyékbe. De semmi nem igazolja, hogy „a 
honvédelmi miniszter száz- és százezer példányokban megküldte volna a táborokba”,17 aho-
gyan a Tabi kilátóban olvashatjuk. Az ilyen jellegű nyomtatványok terjesztése az Országos 
Honvédelmi Bizottmány hatáskörébe tartozott volna, ám a fennmaradt változatok egyikén 
sem szerepel arra utaló jel, hogy az imát kormányzati hirdetményként tették volna közzé. 
A száz- és százezer példány erős túlzás, ugyanis a magyar honvédsereg létszáma 1849-ben 
sem érte el a 200 ezer főt sem.18 Ráadásul az írástudatlanság is nagy volt a korban, ez is 
ellene mond a nagy példányszámnak.

A szöveg egy ideig névtelenül terjedt, Roboz sokáig nem árulta el szerzőségét: „Az imád-
ságot névtelenül írtam s csak itt a megyében19 és ismerőseim tudták, hogy én vagyok a szer-

14 Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Szerk.: Jókai 
Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Bp., 1898. 197. és Tóth 
Béla: Mendemondák. A világtörténet furcsaságai. Athenaeum, Bp., 1896. 154–155.
15 Tóth Béla i. m. 153.
16 Tab és Kossuth imája. In Tabi kilátó. Közérdekű kalendárium 1990–1991. Közli: Bolevácz József, http://
www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/tab/tabi_kilato_1990_1991/pages/009_tab.htm. (Ennek 
forrása: Somogy, 1913. márc. 15., 1 -2.)
17 Uo.
18 Hermann Róbert i. m. 17.
19 Somogy megye.
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zője.”20 Az önkényuralom idején, a rendőrállamban, amikor Roboz maga is bujdosott, nem 
lett volna tanácsos egy ilyen jellegű szöveg szerzőségével dicsekedni. Végül 1880-ban fedte 
fel szerzőségét, amikor egy társaságban a Köztelken21 a füle hallatára találgatták, ki lehetett 
az ima írója, és valaki azt állította, hogy egy alföldi pap az. Roboz a sajtóorgánumok közül 
1880-ban a Pesti Naplóban – amelynek egy időben szerkesztője volt –, az Ellenőrben, majd 
más lapokban is vindikálta magának a szerzőséget.22 A Pesti Napló 1880. január 21-i számá-
ban, a Különfélék (jan. 20.) rovatban fellelhető nyilatkozat részlete: „(Nyilatkozat a Kossuth 
imája ügyében) A következő nyilatkozatot vettük. Hogy ki irta a Kossuth imáját, e kérdésben 
a hirlapi közlemények által felhíva levén, bátor vagyok a következőkben nyilatkozni. […] A 
»Kossuth miatyánkot« tehát senki más, hanem én irtam Ádándon Csapody Pál kastélyában. 
Fogadja stb. Roboz István, a Somogy politikai lap szerkesztője.”23 Érdekes az ima „Kossuth 
miatyánk”-ként24 való emlegetése, amely a többi forrásban nem fordul elő. 

A Budapest25 című politikai képes napilap 1884. február 27-ei és 28-ai számaiban a napi 
tárca rovatban lelhető fel Roboz kétrészes cikke: Midőn Kossuth Lajos imáját irtam a kápol-
nai elestek felett Ádándon, Csapody Pál kastélyában címmel. A kápolnai csata fordulónapja 
alkalmából kérte ennek közreadását. A többi forráshoz hasonlóan Roboz itt is a Kossuth 
Hirlapját vallja forrásnak a kápolnai eseményekre vonatkozóan. Azonban több dolog tör-
ténelmi hitele kétségbe vonható. Valójában 1849-től, a kormány és az országgyűlés Deb-
recenbe költözésétől már nem indult újra Kossuth Hirlapja, utolsó számát 1848. december 
31-én Pesten adták ki. A Debrecenben megjelenő Hivatalos Közlöny26 tudósított a kápolnai 
hadi eseményről, ezt azonban szintén nem olvashatta Roboz a császári kézben levő Ádán-
don.27 Mivel a megye január második fele óta a császári-királyi csapatok megszállása alatt 
volt, Roboz legfeljebb a császári-királyi hatóságok híradásaiból értesülhetett volna március 
2-án a kápolnai csatavesztésről, de ez nagyon bizonytalan. Az sem hiteles információ, hogy 
a Roboz-féle kézirat másolatát Kemény Zsigmond báró vitte volna fel Pestre kinyomtatás 
végett – Kemény ekkoriban Debrecenben volt, Pestet pedig január elején megszállta a csá-
szári-királyi hadsereg.28 Annyi igaz lehet, hogy Roboz az imát Ádándon írta, a Knezevics29 
nyomdájában Kaposváron nyomott példányok lehettek az elsők. A Pécsről Kaposvárra 
költöző nyomda a vármegyeházán működött, a forradalom és a szabadságharc somogyi 
sajtótermékeinek jelentős része itt készült. 

20 Tóth Béla i. m. 155.
21 Gazdasági enquette a Köztelken. Pesti Napló 1880. január 21, reggeli kiadás, 2. „Roboz István, a somogymegyei 
gazgasági egylet küldötte, különösen a kender-termelésre tesz megjegyzéseket.”
22 A Pesti Napló, az Ellenőr január 21-i számaiban. Tóth Béla i. m. 155.
23 Nyilatkozat a Kossuth imája ügyében, Pesti Napló 1880. január 21., reggeli kiadás,  2.
24 Nem tévesztendő össze azzal a Kossuth Miatyánkkal, amely a száműzetésben élő Kossuth Lajoshoz szól, és 
a Miatyánk alapján íródott: „Mi atyánk, vezérünk, ki lakol Turinban, / Dicsőítessék a te neved! […]” Vö. szil.: 
Sztálin-Miatyánk, 2012. júl. 12., https://gondola.hu/cikkek/81754-Sztalin-Miatyank.html
25 Roboz István: Midőn Kossuth Lajos imáját irtam a kápolnai elestek felett Ádándon, Csapody Pál kastélyában 
I–II. Budapest (folyóirat) 1884. február 27. 2–3., és február 28. 2–3. 
26 A Közlönyben a Honvédelmi Bizottmány elnökeként Kossuth számol be a kétnapos ütközetről. Gracza 
György: Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története. IV. kötet, Lampel Róbert (Wodianer F. és fi ai) 
Kiadása, Bp., é. n. 548. Kossuth március 1-jén Debrecenben a képviselőházban mondott beszédének is ez a 
tárgya. Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848–1849-ből. Válog.: Katona Tamás. Európa Könyvkiadó, Bp., 1987. 
304–309.
27 Hermann Róbert i. m. 16.
28 Uo. 16.
29 A nyomdász neve többféle névváltozatban szerepel a szakirodalomban és a visszaemlékezésekben. Knezovics 
alakban olvasható Laczkó András: Pályaképvázlat Roboz Istvánról. In Somogy megye múltjából – Levéltári 
Évkönyv 1979. 223−264. és Hermann Róbert i. m. 15. Kinezovics alakban szerepel a Tab és Kossuth imája című 
műben.
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AZ IMA KÉPI MEGJELENÍTÉSE

A következőkben térjünk át az ima képi megjelenítéseire! Az ima népszerűségét jelzi, hogy 
külföldön már 1849-ben készültek a kápolnai hősök felett imádkozó Kossuth alakját bemu-
tató fametszetes ábrázolások. 

Vargyas Endre (1842–1913) királyi tanácsos, tanfelügyelő, szakíró30 Magyar szabadság-
harcz története 1848–1849 című, 1869-ben megjelent munkájában az imaszöveg után egy 
fametszet szerepel Kossuth imája a kápolnai csatában elhullott honvédek fölött címmel. 
Ezen a kalapját leemelve fél térdre ereszkedő, kardjára támaszkodó Kossuthot láthatjuk, 
amint az ég felé emelve tekintetét, imádkozik. Balról a halottak tetemei és sírásók, jobb-
ról honvédtisztek. Gracza György (1856–1908) újságíró, történetíró Az 1848–49-iki magyar 
szabadságharcz története című többkötetes műve IV. kötetében találhatunk egy másik egy-
korú képet Kossuth imája a kápolnai elesettek felett 1849. febr. 27. felirattal.31 Ezen a sír előtt 
térdeplő, imádkozó Kossuth mögött honvédek látszanak, a síron koszorúk. A halottak te-
metése nem szerepel. 

Az ima első ábrázolásai közt van Böhm Pál festménye. Böhm Pál (1839–1905)32 festőmű-
vész 1867-től Pesten, 1871-től jórészt Münchenben élt, főleg a műkereskedelem számára 
dolgozott. A Kossuth imáját bemutató festménye először 1869-ben, Halász István kiadá-
sában jelent meg.33 Ez a színes olajnyomat sok példányban készült, a későbbiekben számos 
változata született. Böhm festményét (színes) kőnyomat technikával is sokszorosították, 
többféle változatban. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében is fennmaradt egy 
cromolitográfi a 1898–99-ből, a forradalom és szabadságharc 50. évfordulója idejéből. Ezen 
az ima egy szöveges változata is szerepel. A litográfi ának több verziója létezik, az OSZK-s 
változaton a háttérben udvarház látható, balról a kápolnai háromlyukú híd is szerepel. 

A forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára szerkesztett Ezernyolcszáznegyveny-
nyolcz – Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben (1898) című kötet ezer 
képe közé bekerült egy egykorú kőnyomat Kossuth imája Kápolnánál címmel, Ernszt La-
jos gyűjteményéből.34 Ez a Böhm-festmény alapján készült változatok egyike, részletesen 
szemlélteti az ima és a temetés jelenetét, a helyszínt, a háttérben az udvarházzal.

AZ IMA TERJEDÉSE – TÉVHITEK ÉS A VALÓSÁG

Az ima a megírás után több helyütt kinyomtatásra került különféle változatokban, pél-
dául Kaposvárott, Szombathelyen, Esztergomban, Budán, Pesten, Szegeden, Kolozsváron, 
emellett van több nyomdahely nélküli kiadás. 1849. június 1-jén a Komáromi Lapok is köz-
readta.35 Az egyes szövegváltozatok közt a központozások, a helyesírási eltérések mellett 

30 Vargyas Endre (kapuvári). In Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, https://www.arcanum.hu/hu/
online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/v-B293E/vargyas-end-
re-kapuvari-B35B8/; Kapuváry Vargyas Endre. Tanítóbarát 1886/2. sz. 18–19.
31 Gracza György: Az 1848–49-iki magyar szabadságharcz története. IV. kötet. Lampel Róbert (Wodianer 
F. és fi ai) Kiadása, Bp., é. n. 507. Gracza újságírói tevékenysége mellett regényeket és népszerűsítő történelmi 
munkákat is írt. Részt vett a Tolnai Világtörténete, a Budapest nagy képes naptára és a Budapest kis képes naptára 
szerkesztésében. Legismertebb munkája az 1848–49. évi szabadságharc történetét feldolgozó műve.
32 Böhm Pál. In Magyar életrajzi lexikon. Főszerk.: Kenyeres Ágnes, https://www.arcanum.hu/en/onlinekiad-
vanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/
33 Hermann Róbert i. m. 19.
34 Ezernyolcszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Szerk.: Jókai Mór, 
Bródy Sándor, Rákosi Viktor. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Bp., 1898. 198. 
35 A lapot szerkesztette: Rózsafi  Mátyás. Hermann Róbert i. m. 18.
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kisebb stilisztikai, szókészletbeli, hangtani és szórendbeli különbségek fedezhetők fel. Pél-
dául megfi gyelhető, hogy a – korábban már beidézett – kaposváriban szereplő befejező 
mondat többféle változatban fordul elő az egyes kiadásokban, a szombathelyiben a követ-
kező formában: „Szentelj meg, ne hagyj el nagy Istenünk; mert ha Te vagy velünk, mi elnem 
veszhetünk, a néped szent nevében legyen áldott mindenhatóságod. Ámen.” Néhol rövidítve 
olvasható: „Ne hagy[j] el csaták nagy Istene! a népeknek szent nevében, légyen áldva Min-
denhatóságod! Amen!” (Esztergom) Más változatokban e mondat el is maradhat (Budapest 
folyóirat, 1884. február 28.).

Az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárában fellelhető verzi-
ókból az egyiket 1849-ben Bertalanff y Imre szombathelyi nyomdájában adták ki, Scharpf 
Gyula könyvárusnál lehetett hozzájutni. A másik változatot Domby Antal tette közzé, Be-
imel József esztergomi nyomdájában.36 Az imát Magyarországon a szabadságharcot köve-
tően Haynau rémuralma, majd a Bach-rendszer (1850–1859) neoabszolutizmusa idején nem 
lehetett terjeszteni. Több nyomdászt is fogsággal büntettek „zendületi irományok” terjesz-
téséért, és a fordítók közül is többen börtönbe kerültek.37 A kiegyezés (1867), a dualizmus 
korától újra terjedt hazánkban is. Vargyas Endre Magyar szabadságharcz története 1848–
1849. (1869) című könyve az imát még Kossuth Lajos ajkára adja. Gracza György szabadság-
harcról szóló, korábban említett ötkötetes munkájában a szöveget már nem Kossuthnak 
tulajdonítja. Gracza 1878-tól a Független Hírlap, 1882-től a függetlenségi szellemű Budapest 
című képes politikai lap munkatársa, 1884-től utóbbi felelős szerkesztője, majd főszerkesz-
tője lett – akkortól, amely évben Roboz elküldte az ima kapcsán a magát leleplező cikket a 
Budapest folyóirat számára. Ez az információ tehát több oldalról is eljuthatott Graczához. 
Hasonlóan az Ezernyolcszáznegyvennyolcz – Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz tör-
ténete képekben (1898) című kötet is már Robozt nevezi meg szerzőként, utalva Tóth Béla 
Mendemondák című könyvére.

Külföldön az ima már a XIX. század közepétől komoly visszhangra talált, szövegét angol, 
francia, lengyel, német és olasz nyelvre is lefordították, több szövegváltozatban is terjedt, 
szlovákul verses formában. 1849. augusztus 6-án Manchesterben egy magyarbarát talál-
kozón az egyik szónok már angolul idézte a szöveget.38 Az 1848–49-es magyar forradalom 
és szabadságharc történetéről és Kossuth Lajos életéről szólva több angol és német nyelvű 
munka is közli a fordítást, már az 1850-es évektől. 

Az angol változatok közül Julian Kune/Kuné Gyula (1831–1914)39 magyar honvéd, ame-
rikai szabadságharcos Reminiscences of an Octogenarian Hungarian Exile40 című, Chica-
góban 1911-ben megjelent könyvében az imaszöveg részletét idézi Kossuth’s Prayer aft er the 
Battle of Kápolna címmel. A szerző a kápolnai csatát bemutatva annak számos részletét a 
gettysburgi ütközethez (1863) hasonlítja; Kossuth, akárcsak Abraham Lincoln, a vérontást 
követően a csatateret egy felejthetetlen szép imával szentelte fel. 

36 OSZK-s jelzetük: Kny.1848.4°/85, Kny.1848.4°/86
37 Hermann Róbert i. m. 17–18.
38 Hermann Róbert i. m. 18–19.
39 Kuné Gyula (angolul: Julian Kune; Belényes, Bihar vármegye, 1831−Chicago, Illinois, 1914) magyar 
honvéd és amerikai szabadságharcos az északiak oldalán, politikus, újságíró, emlékíró. Kossuth Lajos két 
alkalommal is adott igazolást Kuné Gyulának, az elsőt még 1851. március 1-jén írta a török Kutahiában, a 
másodikat 1852. június 26-án New Yorkban. Emlékiratait Chicagóban 1911-ben angol nyelven (Reminiscences 
of an Octogenarian Hungarian Exile), 1913-ban magyar nyelven (Egy szabadságharcos emlékiratai) adta közre. 
Könyve magyarországi kiadására 2017-ben került sor. Kuné Gyula, https://hu.wikipedia.org/wiki/Kuné_Gyula 
40 Kune, Julian: Reminiscences of an Octogenarian Hungarian Exile. Published by the author, Chicago, 1911. 
21., http://mek.oszk.hu/06600/06678/06678.pdf 
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A német nyelvű változatok egy példája Kossuth’s Gebet am Grabe der gefallenen Krieger 
címmel olvasható a Dorf-Chronik 1849. szeptember 22-i számában. Vargyas Endre Magyar 
szabadságharcz története 1848–1849 című munkája német fordítását Kolbenheyer F.[erenc]41 
végezte. A mű 1879-ben került kiadásra Geschichte des ungarischen Freiheits-Kampfes in 
den Jahren 1848–1849 címmel. Ebben is szerepel a kápolnai csata bemutatásánál Kossuth 
imája, a következő német fordításban:

„Allmächtiger! Du Gott der Heerschaaren Árpáds! Sieh’ von Deinem Sternenthrone herab 
auf Deinen fl ehenden Knecht, von dessen Lippen jetzt das Gebet von Millionen zu Deinem 
Himmelszelt emporsteigt, Deine Allmacht zu preisen und zu segnen.

Mein Gott und Herr! Ueber mir fl ammt Deine Sonne und unter meinem Knie schlummern 
die Gebeine meiner gefallenen heldenmüthigen Brüder. Ueber meinem Haupte der blaue 
Himmel und unter meinen Füβen die vom geheiligten Blute der Enkel unserer Ahnen geröt-
hete Erde.

Laβ ihn fl ammen den schöpferischen Strahl Deiner Sonne, daβ aus dem Blute Blüthen 
emporsprießen, denn ohne Kranz dürfen die in Staub zerfallenden Heldenglieder nicht ver-
modern.

Gott, du groβer Gott der Völker und Du Gott meiner Väter! Höre auch fernerhin und 
segne die laut dröhnende Stimme unserer Kriegsschaaren, wenn der Arm und die Seele des 
tapfern Volkes, Donnerkeile schleudert, durch welche die kettenschmiedende Willkür zersch-
mettert werden soll. 

Ein freier Mann kniee ich hier auf diesem frischen Gottesacker über den zerstückten Glied- 
maβen meiner Brüder. Durch solche Opfer ist der Grund heilig geworden, wenn er früher 
auch gottlos war. Mein Gott! auf solchem Grunde und über solchen Grabeshügeln darf hin-
fort kein Sklavenvolk leben. 

Mein Vater und meiner Väter Vater! Du, Herr über Millionen und aber Millionen, mächtig 
im Himmel, auf der Erde und in allen Meeren! Aus diesen Gebeinen geht Herrlichkeit hervor, 
die auf der Stirn meines Volkes strahlen wird. Heilige diese Asche durch Deine Gnade und 
laβ die für eine heilige Sache gefallenen Heldenbrüder ruhen im Frieden. Amen! Amen!”42

ÉRTÉKELÉS

A szabadságharc híres kápolnai csatájának helyszíne ma emlékhely: a kétnapos ütközetet 
több emlékmű is idézi Kápolnán.43 Időrendben az első egy obeliszk, amelyet Mednyánszky 
Sándor állíttatott 1869-ben. A forradalom és szabadságharc 100. évfordulójára, 1948-ban 
emlékfalat emeltek. Végül a kápolnai csata 150. évfordulóján az egykori – a Tarna folyón 
átívelő – kőhíd kicsinyített változatára helyezték el Sebestyén Sándor szobrászművész 
bronz szoborkompozícióját. A híd közelében, amelyet a honvédek megrohamoztak, a 
XVIII. század végén ültetett hársfák állnak, amelyeket „Kossuth–Dembinski hársak”-nak 
neveznek. A néphagyomány szerint ezek alatt imádkozott Kossuth a csatában elesett hő-
sökért. 

41 Valószínűsíthetően Kolbenheyer Ferenc (1841–1881) építész. Gábor Eszter: A Vallás- és Közoktatásügyi m. 
kir. Minisztérium első vezető építésze, Kolbenheyer Ferenc (1841–1881), Soproni Szemle 2008/2. sz. 76., http://
epa.oszk.hu/01900/01977/00240/pdf/EPA01977_soproni_szemle_2008_3_076-084.pdf
42 Vargyas, Andreas: Geschichte des ungarischen Freiheits-Kampfes in den Jahren 1848–1849. Verlag von 
Wilhelm Mehner, Budapest, 1879. 312.
43 Katona Tamás–Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei. I. Események és 
helyszínek. Szerk.: Csorba László. Corvina Kiadó, Bp., 2013. 109–110.  
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E kultikus helyhez és ese-
ményhez, Kossuth imájához 
kapcsolódóan számos szöveges 
és képi dokumentumot bemu-
tattam. Az ima népszerűségét 
sokféle változata, a magyar mel-
lett idegen nyelvű fordításai, ter-
jesztése is bizonyítja. Bár írója, 
Roboz István elárulta kilétét, a 
részleteket tekintve az erről szó-
ló híradások, saját megvallásai 
kritikával szemlélhetők. Az álta-
la tanúként megnevezett hat em-
berből öt már nem élt 1880-ban, 
amikor először felfedte a kelet-
kezés történetét, tehát ők már 
nem igazolhatták állításait.44

A fi ktív ima keletkezését, szö-
vegváltozatait, képi ábrázolása-
it, terjedését nyomon követve 
megállapíthatjuk, hogy hitelte-
lensége ellenére az 1848–49-es 
szabadságharc idején és a bukás 
után is egyfajta tömegigényt 
elégített ki, a mai napig nagy 
szerepe van a Kossuth-kultusz 
fenntartásában, a szabadság-
harc emlékezete ápolásában, 
leróva a kegyeletet a kápolnai 
csata – és tágabb értelemben az 
egész szabadságharc – elesett 
hősei előtt. 

Vasné Tóth Kornélia

44 Wesselényi Miklós 1850-ben, Csapody Pál 1859-ben, Kemény Zsigmond 1875-ben, Tallián Gábor 1878-ban 
meghalt. Kazay Miklós adatai nem ismertek. A Viczay gróf néven szóba jöhető személyek is meghaltak 1880-ra. 
Hermann Róbert i. m. 17.

A kápolnai 1848/49-es emlékművek
(Képeslap, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár)
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KÖZ-GYŰJTEMÉNYEK

Arany János nagykőrösi múzeuma
Az Arany János-kultuszban különös hely illeti meg Nagykőröst. Nemzetünk kiválósága, 
tanár és alkotó költő majd egy évtizedet töltött a jeles protestáns mezővárosban: a szabad-
ságharc bukása után nem sokkal, 1851-ben érkezett ide, s csak 1860-ban távozott el. 

Arany igen gazdag levelezéséből az derül ki, hogy nem érezte jól magát Nagykőrösön, 
okkal, ok nélkül panaszkodott rendre Ercsey Sándor sógorának, Tompa Mihály költőtársá-
nak, szívbéli, lelki barátjának, és másoknak. Mindezek ellenére, a tanári-pedagógiai mun-
ka mellett élete költői alkotókorszakának kiemelkedő fejezete a nagykőrösi kilenc esztendő. 
Méltán állapítja meg, s írja az irodalomtörténész, tudós Keresztury Dezső, hogy Nagykő-
rös nem oka, hanem helyszíne volt Arany János gyötrelmeinek.1

Arany János rendkívül autonóm ember volt, a létbiztonság, család, a vagyon számára 
központi kérdésnek számított, ami valójában szegényparaszti származásával is magyaráz-
ható. A másik oldalról tekintve géniuszi egyéniségét, igaz nemesember, ragyogó költőóriás, 
nemzeti kultúránk fundamentális alapozója és emelője. 

Valójában Nagykőrösön kiváló lehetőségek adódtak az osztrák önkényuralom első évei-
ben, hiszen az egyháztanács biztosított számára tanári munkát, éppenséggel jó jövedelmet, 
ugyanakkor nagyszerű tanártásai a szellem ragyogását sugározták a költőre.2 

Arany János segédnótáriusként vált kenyérkeresővé Nagyszalontán. A hivatali munka 
egész életét meghatározta, végeredményben irányt is adott számára. 

Az ötvenes évek elejének pesti irodalmi életéről rossz véleménnyel volt. Gyakran fel-
járt Nagykőrösről Pestre, hogy verseinek kiadását intézze, s alkalma volt meggyőződnie az 
irodalmi élet valóságáról. Ő biztonságban érezhette magát Nagykőrösön, a terhes tanári 
munka mellett költői alkotómunkája kiteljesedhetett. Barátai közül többen vidéken éltek, 
mint Tompa Mihály, az egykori belügyi fogalmazó társa, hasonló pályaívű – s szintén gö-
möri – Lévay József. Pesten az irodalmi élet krémjét Jókai Mór, Gyulay Pál, Brassai Sámuel, 
Toldy Ferenc, s mások alkották, akik még Nagykőrösön is meglátogatták a költőt.

Az ötvenes évek második felében kezdett megváltozni a politikai légkör, javulni a hely-
zet.3 Az Akadémia újra működni kezdhetett (1859-ben Aranyt egy napon levelező, majd 
rendes taggá nyilvánították). Pesti baráti köre, Csengery Antal, Gyulay Pál, ismerve Arany 
Jánosnak nem csak költői kiválóságát, a hivatali munkával csábították Pestre. Csengery 
írja Aranynak 1860. július 16-án: „Jöjj Pestre közénk. Tudod ez iránt nem csak az én nézete-
met, hanem a Deákét [Deák Ferenc] és Keményét [Kemény Zsigmond] is. Bajaid nagy része 

1 Keresztury Dezső 1974.
2 Novák László 1982.
3 A Habsburg Birodalom az ötvenes évek második felében politikailag elszigetelődött Európában. Döntő 
vereséget szenvedett Lombardiában, a szárd-piemonti-francia sereggel vívott solferinói ütközetben (1859. 
június 24.). A Habsburg Birodalom súlyos válságba került, az abszolutizmus – Bach-korszak – csődbe jutott. 
Mindez szükségszerűen eredményezte, hogy a birodalmon belüli elnyomó rendszerben változás, enyhülés 
következzen be. Ennek eredményeként Ferenc József császár kiadta az Októberi diplomát (1860. október 20.): 
helyreállították az 1848 előtti rendszert (többek között visszaállították a vármegyei közigazgatást, a szerb 
vajdaságot [Vojvodina] megszüntették, újra hivatalossá tették a magyar nyelvet stb.). Gunst Péter 1979. 337, 
341.
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onnan volt eddig, mert oly dolgokkal foglalkoztál, melyek nem neked valók. Az irodalmi 
életre vagy te hivatva ...”4

Aranyt a kétségek gyötörték, végül is 1860 őszén eltávozott Nagykőrösről, családjával 
Pestre költözött.5

Az egykori diákok Arany halála – 1882. október 22. – után lépéseket tettek tanári mű-
ködéséhez kapcsolódó emlékek, dokumentumok összegyűjtésére, múzeum létrehozása 
céljából. A gimnázium őrizte a tanári naplókat, különböző iratokat, amelyek Arany János 
egyéb hivatalos gimnáziumi működésének dokumentumai, a volt tanítványok pedig töb-
bek között az általa javított irodalmi dolgozataikat adományozták. A költő halála után 
özvegye, majd annak is halála után László fi a Nagykőrösre is juttatott az Arany-hagya-
tékból.6 A XX. század elején a gimnázium jeles tanára, Györe János gondozta a muzeális 
hagyatékot, emlékszobát rendezett be 1911-ben, amely valójában csupán iskolai szertárként 
töltötte be rendeltetését. 

Nemzeti támogatással – valójában Rákosi Jenőnek köszönhetően közadakozásból –, 
1910. szeptember 25-én kerülhetett felavatásra Stróbl Alajos szobrászművész Arany-szob-
ra a „vén gulyás, Marci bácsi” alakjával a régi gimnázium épülete előtt, a templomkert-
ben. 

Az Arany-kultuszt illetően a háború után lényeges előrehaladás történt. A kiváló szelle-
miségű, nagy műveltségű dr. Dezső Kázmért 1923-ban választották meg polgármesternek, 
aki 1925-ben az Arany János Társaságot alapította meg, majd a múzeumot.

Dezső Kázmér igazi lokálpatriótaként törekedett arra, hogy a történeti múlt emlékei 
régészeti kutatással is előkerüljenek, s azok is képezzék egy múzeumi gyűjtemény alapját. 
Ennek érdekében a polgármester kapcsolatot teremetett a szegedi egyetemmel, majd a sze-
gedi Alföldkutató Bizottsággal7 és a Magyar Nemzeti Múzeummal. Figyelme különösen 
a város pusztái irányába fordult. A szegedi egyetem professzora, Banner János 1926-ban, 
majd 1927-ben Buday Árpád folytatott régészeti ásatást Nyársapáton. Feltárták a középkori 
templom, lakóházak alapjait, s a temetőt. A leletanyagot Szegedre szállították megőrzés 
és restaurálás érdekében. Pótharaszt kutatását is célul tűzte, s ennek érdekében a Magyar 
Nemzeti Múzeummal vette fel a kapcsolatot, az éremtár igazgatójával, Harsányi Pállal, aki 
örömmel üdvözölte a polgármester nemes törekvését: „Örülök én is ennek az ásatásnak, 
legalább Kőrösön is létesül némi múzeum alap. Akár a város, akár a gimnázium kezeli 
azt, mindegy! Az a fő hogy kezdődjék. A fejlesztés azután megy magától! Milyen szép és 
tanulságos a Kecskeméti Múzeum! Tarub ügyésztől tudom, hogy Cegléd is fáradozik városi 
múzeum létesítésében. Miért maradjon el Kőrös? Pláne ha az ásatások eredménnyel járnak, 
gyorsan fog gyarapodni…” – írta 1927-ben8

Tekintettel arra, hogy már jelentős régészeti anyag gyűlt össze, Dezső Kázmér polgár-
mester elérkezettnek látta az időt a kőrösi múzeum megalapítására, s ennek érdekében 
magángyűjteményeit is Nagykőrös város közönségének ajánlotta fel. Mindezt a város kép-
viselőtestületének 1928. március 1-jén írt levelében fogalmazta meg.9 

4 Arany László 1900. II. 185.
5 Novák László 1982b. 127.
6 Törös László 1978.
7 A trianoni békediktátum után Erdélyből a kolozsvári egyetemet Szegedre menekítették, s a régészeti intézet 
igazgatója lett Banner János egyetemi tanár. Az Alföldkutató Bizottság is Szegeden alakult meg (tagja volt 
többek között Banneren kívül Buday Árpád, Horger Antal, Györff y István, Kogutovicz Károly, Szentpétery 
József).  Széles körű tudományos tevékenységet fejtettek ki. Lásd Novák László Ferenc 2001.
8 MNL PML NkV Polgármesteri Elnöki ir. VI/25. 453/927.
9 MNL PML Nagykőrös Város Levéltára Polgármesteri Elnök ir. 47/1928.
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A városi közgyűlés 1928. március 13-án tárgyalta az ügyet, s örömmel üdvözölték a pol-
gármester múzeumalapítási szándékát, adománytételét, ugyanakkor határozatában ki-
mondta, hogy „Utasítja a városi képviselőtestület a szervezési szabályrendelet átdolgozására 
kiküldött bizottságot, hogy a múzeum kezelésére vonatkozólag a szabályrendelet tervezetébe 
vegyen fel megfelelő intézkedéseket és már most kimondja, hogy a múzeum kezelésére nem 
kíván újabb tisztviselői állást szerezni, hanem annak kezelésére egyik tisztviselő ügykörébe 
lesz beosztandó.”10 Tehát Dezső Kázmér múzeumalapító polgármester jogos elvárása nem 
teljesült, a városi hatóság nem engedélyezte a múzeum intézményesítését.

Dezső Kázmér részéről mondhatni, csupán „eszmei” múzeumalapítás történt, mert a 
város nem biztosított állandó helyet az intézménynek (raktározás, restaurálás, állandó és 
időszaki kiállítás stb. céljából), szakemberrel, muzeológussal sem rendelkezhetett, aki a tu-
dományos kutatást-ismeretterjesztést, tárgyak és dokumentumok gyűjtését, azok nyilván-
tartásba vételét, feldolgozását, szükségszerű restaurálását, kiállítások szervezését és ren-
dezését, tudományos publikációs munkát végezhette volna. Múzeumi raktár sem létezett.

Dezső Kázmér a gyűjteménygyarapítást azonban központi feladatának tekintette. Pél-
dául az irodalomtörténeti gyűjteményt is létrehozta: 1928. december 11-én vett részt a „Lan-
tos R. T.” könyvkerekedés Budapesten tartott árverésén, ahol „Szendrey Júlia Levelesládája” 
értékes darabját, Petőfi  Sándor feleségének 1848. májusban Nagykőrösön írt, Úton vagyok, 
s nem vagy velem… című költeményét, valamint még néhány Petőfi -verset vásárolt meg a 
múzeum számára.

A múzeum sorsában kardinális változás, mondhatni fejlődés a háború után, a negyvenes 
évek végén következett be, amikor az 1949. évi XIII. törvény rendeletileg hozta létre az egy-
séges múzeumi szervezetet, s ennek következményeként mozdulhatott előre a nagykőrösi 
múzeum ügye is. Közvetlenül a Művelődési Minisztérium és általa az országos szakmúze-
umok felügyelete alá tartozott, ugyanakkor fenntartása a városi tanács hatáskörében volt.

Mindezeknek tulajdoníthatóan a múzeum saját épülethez juthatott, mivel a nevezetes 
kőrösi 1848-as huszárkaszárnya, majd katonai méntelep lakatlanná vált. A város alkalma-
zottja, dr. Balanyi Béla a főtiszti épületbe költöztethette a városi levéltárat és a múzeumi 
gyűjtemények anyagát.11 

Bács-Kiskun megye megszervezése 1950-ben történt, amelynek központja Kecskemét 
lett. Az újonnan megszervezett megyei intézmények közé tartozott a levéltár, amelynek 
igazgatójává dr. Balanyi Bélát nevezték ki, aki az újonnan létesített Kecskeméti Állami 
Levéltárba szállította a nagykőrösi levéltár anyagát a múzeum épületéből, ő maga továbbra 
is a múzeum vezetője maradt mellékállásban. Jóllehet, az ötvenes évek közepén a minisz-
térium kinevezett ide egy szakmuzeológust igazgatónak Keszeg István személyében, aki 
azonban rövid időn belül eltávozott Nagykőrösről.

A múzeumi tudományos tevékenység továbbra is a régészeti szakágban jeleskedett. A sze-
gedi egyetem a negyvenes évek végén folytatta Nyársapát kutatását. Bálint Alajos régész- 
professzor és munkatársai (köztük az akkor még fi atal régész Éri István) feltárták a nyárs-
apáti udvarház-erődítményt. A Szegeden őrzött régészeti anyag is visszakerült Nagykőrös-

10 MNL PML NkV Közgyűlési ir. 2654/ki.–1928.
11 A huszárkaszárnya pusztulását a hadászatban bekövetkezett sarkalatos változás idézte elő. Gyakorlatilag 
nem volt szükség már lovassági fegyvernemre, ugyanakkor mint méntelep még működhetett volna tovább. 
A városvezetés sajnálatos módon engedélyezte a hatalmas téglaistálló bontását, de a Ceglédi úti legénységi 
szárnyépületet is lerombolták. A főtiszti épületnek sérült nyugati végét a néphadsereg kezdte bontani, de 
Balanyi Bélának a Honvédelmi Minisztériumnál sikerült megakadályoznia annak elpusztítását. (Dr. Balanyi 
Béla szíves közlése, 1972). 
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re. Az értékes leletek az akkor még csak városinak nevezett múzeumba kerültek (köztük 
például a gótikus, reneszánsz kályhacsempék, vaseszközlelet).12 

A Magyar Nemzeti Múzeum látta el a kőrösi múzeum régészeti felügyeletét. Ezen hatás-
körben végeztek muzeológusi munkát, így a honfoglalás korát vizsgáló jeles kutató, Dienes 
István, aki a Feketén, az ötvenes években épített laktanya helyén a régészeti leletmentését is 
végezte. Honfoglaló harcos tarsolylemezét és derékövének ezüst vereteit tárta fel.13

A nyársapáti régészeti kutatásban Balanyi Béla is részt vett, s nagy tapasztalatra tett szert. 
Mint széles körű érdeklődésű, amatőr régész, az ötvenes-hatvanas években ő végzett kutatást 
Nagykőrös határában, feltárva a középkori települések templomromjait (Csipvár, Felső- és 
Középgógány, Ludas, Szőrhalom, Gurmanhalom, Boldogasszonyhalom, Nyárkútrét, Gát).14 

Nyársapát és Pótharaszt puszták 1950 utáni közigazgatási átszervezések során elkerültek 
Nagykőröstől. Nyársapát önálló községgé alakult 1954-ben, Pótharasztot Csévharaszt falu 
határához csatolták. Pótharaszton középkori leletre bukkantak szőlőtelepítés alkalmával 
1965-ben, ezért az illetékes Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Parádi Nándor végzett ott 
leletmentő ásatást. Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszereket és sarlóleletet tárt fel, ame-
lyek a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe kerültek.15

A végleges helyére jutott múzeum mostoha körülmények között volt. A lerombolt ménte-
lepi istálló és a Ceglédi út mellett álló legénységi szárnyépület, valamint a kaszárnyaud-
var helyén tátongó térséget a focisták vették birtokba. Gyakorlatilag a múzeumnak helyet 
adó főépület mint pusztába kiáltó szó, magányosan, elhagyatva állt a kaszárnya szélén. 
A múzeum gazdag gyűjteményi anyaga szűk helyiségekben zsúfolódott, még a folyosón 
is rakásban álltak a tárgyak. Muzeológus hiányában szakszerű tárgykezelés nem történ. 
Ennek ellenére a múzeum gyűjteményei gyarapodtak, köszönhetően a múzeum vezetőjé-
nek. Különösen értékes néprajzi-népművészeti anyag került a múzeumba V. Faragó Esz-
ter néhai óvónő és műgyűjtő gazdag gyűjteményének megvásárlásával az 1950-es években 
(többek között a mezővárosi népművészet csodálatos emlékei: festett, vésett díszű népi 
bútorok, évszámos mángorlók, guzsalyok, rokkák, borotvatokok, cserépedények). A XVII–
XIX. században megszerveződött nagykőrösi céhek tárgyi anyaga különös értékét képezi a 
múzeum történeti néprajzi gyűjteményének. Egyes mesterségek műhelyanyaga is a gyűjte-
ménybe került (kovács, bognár, kékfestő, asztalos, takács). 16

A néprajzi gyűjtemény szakfelügyeletét a Néprajzi Múzeum látta el. Ifj . Kodolányi János 
végezte a tárgyak nyilvántartásba vételét, leltározását.

A numizmatikai gyűjtemény alapját képezte Dezső Kázmér adománya, de a későbbi ása-
tások során jelentős XVI. századi dénárlelet is a gyűjteménybe került.

A múzeumok sorsában lényeges változás következett be 1962-ben. Létrejöttek a megyei 
múzeumi szervezetek. A Pest Megyei Tanács felügyelete és fenntartásában megalakult a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, s a már Arany János Múzeumnak nevezett intéz-
mény és az emlékmúzeumi egység megyei irányítás alá került. Az egykori huszárkaszárnya 
területét telekkönyvileg szétdarabolták. A megyei tulajdonba került múzeumépületet levá-
lasztották, s a műemlékvédelmi törvényt fi gyelmen kívül hagyva, egy tízméteres teleksávra 
szorították a múzeumot.

12 Benkő Elek 1980. 
13 Dienes István 1960.
14 Balanyi Béla 1989; Novák László 2008. 19.
15 Köszönöm dr. Fodor István c. főigazgató úr szíves tájékoztatását. Parádi Nándor 1975. 119–161.; Parádi 
Nándor 1976. 171–182.
16 Novák László 1982. 75–76, 200.; Novák László 1994. 208, 582–586. 
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Pest megye és Nagykőrös város tanácsi vezetői 1971. október 21-én tartott egyeztető ülé-
sén döntöttek a múzeumról. A megye szükségesnek tartotta egy főállású igazgató és szak-
muzeológus, hivatalsegéd alkalmazását, valamint a múzeum fejlesztése érdekében az 
Arany János Múzeum és az Emlékmúzeum összevonását, gyűjteményeinek egyesítését. A 
múzeum műemlékvédelméről, a műemléki környezetének rendezéséről – az 1848-as huszár-
kaszárnya sorsáról – nem tárgyaltak, ennek következtében minden maradt a régiben, s ál-
landó feszültség forrása maradt a múzeum mögötti labdarúgó tevékenység. 

A múzeumi fejlesztés érdekében nevezték ki a friss egyetemi diplomával rendelkező No-
vák Lászlót a múzeum igazgatójának és néprajzos muzeológusának, aki 1972. július 1-jével 
foglalta el állomáshelyét.17 A sokrétű feladatok között szükséges volt a személyi állomány 
bővítése (irodalomtörténész, régész, restaurátor, gyűjteménykezelő). A gyűjteményfejlesz-
tés széles körben valósulhatott meg. Az irodalomtörténeti gyűjtemények egyesítése 1974-
ben történt meg, 1978-ban – az állandó kiállítás előkészítésekor – felbecsülhetetlen értékű 
irodalomtörténeti dokumentumok, tárgyak kerültek a múzeumba.18 

A néprajzi, történeti dokumentációs és tárgyi gyűjtemény jelentős gyarapodásnak in-
dult. A néprajzi gyűjteménybe kerültek a kismesterségek, a nagykőrösi céhek tárgyi anya-
ga. Egyedülálló, regionális gyűjteményi anyagot alkotnak a Duna–Tisza köze protestáns 
(többségében református) temetőiből megmentett fejfák; a szőlészet és borászat hasonló-
képpen körzeti gyűjteményként – munkaeszközei. A történeti gyűjtemény felbecsülhetet-
len értéke a Balásfalvy-Kiss famíliának ajándéka: Kalocsa Balázsnak az 1848/49-es szabad-
ságharc után, a Kufstein várbörtönben készített, az aradi vértanú tábornokok fába vésett 
monogramjai, amelyeket aranykarperecbe foglalt utólag az ékszerész.

A történeti gyűjtemény értékes darabjait képezik a dr. Antal Vilmos által adományozott 
első világháborús fényképek, hadinaplója. Ugyancsak az Antal famíliától került a múze-
umba Antal Sándornak az 1900-as években készített, páratlan értékű fénykép-üveglemez 
gyűjteménye. Kerekes Balázs az isonzói hadszíntéren az olaszoktól általa zsákmányolt ka-
tonai térképeket ajándékozta az Arany János Múzeumnak. 

A régész munkába állása után, az 1980-as évek elejétől folyhatott tervszerű ásatás, és 
leletmentés. Dr. Simon László feltárta Nyárkút-rét lelőhelyét (a kora középkori oklevélben 
említett Tölgy falu), megtörtént a jelentős középkori falu templomának hitelesítő ásatá-
sa a Ludasi határrészen. Dr. Balanyi Béla itt találta meg a művészettörténet világában is 
ritkaságnak számító aranyozott bronz, vésett növényi ornamentikájú „ludasi kereszt”-et, 
amelynek „tollkoronás” Krisztus korpusza van.19 Az 1980-as évek szenzációs régészeti 
tárgy-együttese az avar fejedelmi kardlelet.20 A még Dezső Kázmér polgármester által is 
szorgalmazott bronzkori Földvár teljes régészeti feltárását dr. Poroszlai Ildikó végezte el.

A múzeumigazgató valójában interdiszciplináris szakmuzeológus is egyben. Tevékeny-
ségi körébe tartozott a képző- és iparművészeti gyűjtemény gondozása is.

17 Lásd Selmeczi Kovács Attila 2017.
18 A Varga és Szász családok ágán örökösök, dr. Perecz László és felesége ajánlotta fel vételre a család által 
őrzött emlékeket, relikviákat: Arany Juliska nászajándékát képező étkészlet darabjai, Arany Jánosné fényképről 
ismert brosstűje, Arany Juliska 48-as ezüst- és aranypénzekből készített karkötője, Arany Juliska virágdíszes 
bibliajelzője, s egyebek (mint Arany János koporsójának kulcsa). Özv. Vargha Zoltánné Puky Klára Szász Károly-
dokumentumokkal gazdagította az Arany János Múzeumot: Szász Károlynak több mint ezer darabból álló 
levélgyűjteménye és egyéb dokumentumok, mint Szász Károly MTA-tagságának diplomája, Szász Polixénára 
vonatkozó iratok. Novák László 1978. 331. Novák László 1978. 331.
19 Balanyi Béla 1975.
20 Simon László 1984.
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A múzeum funkciójának leglátványosabb területe a kiállítás, amely egyrészt bemutat-
ja a különböző múzeumi gyűjtemények reprezentáns anyagát, valamint betekintést ad a 
különböző művészetek világába. Az 1930-as években a szállodából átalakult művelődési 
házban rendeztek kiállításokat. Köztük a legemlékezetesebb volt V. Faragó Eszter óvónő 
népművészeti magángyűjteményének bemutatása 1937 szeptemberében, az Arany Na-
pok rendezvény keretében.21 A 48-as kaszárnya főtiszti épületében elhelyezett múzeum 
Arany-kiállításának megnyitására 1953-ban került sor. A kiállítást Keresztury Dezső aka-
démikus irodalomtörténész rendezte a minisztérium megbízásából.22 Arany János születé-
sének 140. évfordulója tiszteletére, a minisztérium főhatóságával, 1957-ben nyílhatott meg 
az Arany János Emlékkiállítás mint Emlékmúzeum, az Arany János Gimnázium épületé-
ben. Az 1954-ben megalapított Petőfi  Irodalmi Múzeum muzeológusai rendezték. Vezetője 
dr. Törös László gimnáziumi magyartanár, Arany-kutató lett. 

Az 1971-ben eldöntött múzeumfejlesztés, múzeumi gyűjtemények egyesítése mellett egy 
korszerű állandó kiállítás megrendezését tűzte ki célul. Ennek érdekében került sor a mú-
zeumépület felújítására, korszerűsítésére (a falak alászigetelése, a villamoshálózat felújítása, 
a gázfűtés beszerelése, festés, mázolás, parkettázás), rendezni kellett a raktárviszonyokat. 
A múzeum északkeleti helyiségeiben zsúfolódtak a tárgyak, tároló szekrények. A megyei 
múzeumigazgatóság raktározásra megszerezte a Tanárky-kúriát, ahová költöztetni kellett 
a tárgyakat.

A felújított műemléképületben került megrendezésre a „Hej, Nagykőrös híres város…!” 
című komplex állandó kiállítási monográfi a, amely Nagykőrös mezőváros történetét mu-
tatja be a honfoglalástól egészen a XX. század második feléig. Az Arany János vén gulyásá-
nak, Marci bácsinak ajkáról zengett népdal sorai hirdették a város hírességét, s a kiállítás 
ezt igazolandó, tárgyakkal, dokumentumokkal bizonyította is.23 

A kiállítást nagy érdeklődéssel, elismeréssel fogadta Nagykőrös lakossága, valójában bel-
földiek és külföldiek (nem csak magyarok), az ország különböző részeiről idelátogató isko-

21 Novák László 1978. 328.
22 Dr. Törös László temetésekor, 1986 májusában Keresztury Dezső akadémikus, jeles irodalomtörténész 
búcsúztató beszédében szólt azokról az áldatlan viszonyokról, amelyek uralkodtak a Rákosi-érában Nagykőrösön, 
az Arany János Múzeum – akkor még csak „városinak” nevezett múzeum – megnyitása alkalmával, 1953-ban: 

„Azokban a nehéz időkben ismerkedtünk meg, amikor még harcolni kellett Magyarországon azért, hogy Arany 
János művét ne zárják ki a magyar iskolákból, mint osztályidegen árulóét. Amikor már kis emlékkiállítást 
készítettünk az új helyi múzeumban, azt Pesten kellett elkészíteni. Ott végeztem el az előmunkálatokat, ott 
gyűjtöttem össze s készítettem el a kiállítandó anyag nagy részét, mert hisz itt Nagykőrösön az egykori kis 
emlékgyűjteménynek roncsait is alig lehetett megtalálni s éppen csak néhány régi bútordarabot, használati 
tárgyat lehetett beszerezni, valamelyest kort idéző hangulat megteremtésére. Azonban a munkában, amelyet itt 
helyben kellett elvégezni, Törös László volt jóformán az egyetlen ember, akire támaszkodhattam, Minden erejével, 
szeretetével és – akkor erre különösen vidéken nagy szükség volt! – okos bátorságával segített. Megdöbbentő volt 
akkor látni, hogy abban a városban, amelynek hosszú időn át Arany adott fényt és országos jelentőséget, a 
költő nevét legfeljebb egy drogéria vagy mozi címfelirata, egy elhanyagolt szobor s egy megviselt köztéri pad 
hordozta csupán. Hadd idézzek föl az akkori sok emlékből itt egyetlen egyet. A kis emlékszobát fel is kellett avatni. 
Pestről érkeztünk egy tucatnyian a főhivatalnokok, intézmények képviselői, íróbarátok; Képes Géza még szép 
verset is írt az alkalomra. Szorongva vártunk az ünnepség kezdetére. Az a veszély fenyegetett ti. hogy mi leszünk 
a felavatás teljes közönsége, mert a muzeum másik oldalán lévő sportpályán éppen focimeccs volt és a város 
érdeklődő lakossága oda vonult ki. Akkor, mint valami mennybéli ajándék, megjelent Törös László tanár úr 
végzős leányosztályának élén és képviselte a várost, a város jó szellemét, és tiszteletet adott a költő emlékének.” 
Keresztury Dezső 1986/87. 151–152. Azóta sem változott sokat a helyzet. 
23 A kiállítást Keresztury Dezső akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében és Kovács 
Sándor földművelésügyi miniszterhelyettes, Nagykőrös város országgyűlési képviselője nyitotta meg 1978. 
április 28-án. 
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lai és felnőtt kiránduló csoportok is egyaránt. Arany János tisztelete által zarándokhellyé, 
Nagykőrös legfontosabb idegenforgalmi tényezőjévé vált az Arany János Múzeum.24

Az állandó kiállítást rövidesen másik tárlat is követte. Az Arany János Múzeum néprajzi 
gyűjteménye azzal büszkélkedhet, hogy a Duna-Tisza köze protestáns temetőinek gazdag 
népművészeti kincsét, a fejfákat, gombosfákat is őrzi. A klasszicista múzeumépület kosár- 
íves folyosóján került bemutatásra az impozáns Fejfák a Duna–Tisza közén című állandó 
protestáns népművészeti kiállítás.25

Az Arany János Múzeum szakmai irányítása alatt került megrendezésre a Pest Megyei 
Iskolatörténeti Kiállítás, azaz a Múzeum. Dr. Köpeczi Béla akadémikus, művelődési mi-
niszter nyitotta meg 1990 januárjában.26 

A múzeum tudományos ismereterjesztő funkciójának megfelelően különböző tudomá-
nyágak és művészeti területek bemutatására is sor került időszaki kiállításokban. A te-
matikus kiállítások között kiemelendő az avar fejedelmi karddal kapcsolatos régészeti, az 
1848/49-es szabadságharc 150 éves jubileumi, s nem utolsósorban Arany János személyéhez 
és költői munkásságához kapcsolódó jubileumi kiállítások (1982, 1992, 2001).27

A múzeum alapvető funkcióját képezi a tudományos munka: tárgy- és dokumentumgyűj-
tés, kutatás, feldolgozás, publikáció, amelynek rövid, közép és hosszú távú tervezését írta 
elő a szakmai irányítás. 

Az Arany János Múzeumnak négy kiadványsorozata jelent meg. Az intézmény kiemel-
ten fontos tudományos tevékenységét reprezentálják a konferenciák. A rendezvénysorozat 
legfőbb támogatója a Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és Múzeumi 
Osztálya volt. Nagykőröshöz is kötődően, a Nagy Magyar Alföld kutatása keretében, kü-
lönböző tudományszakok (régészet, történelem, irodalomtörténet, néprajz, szociográfi a) 
megtárgyalására került sor. Az elhangzottak egy-egy tematikus tanulmánykötetként meg is 
jelentek az Arany János Múzeum Acta sorozatában. A konferenciák között kiemelkedően 
fontos volt 1982-ben az Arany János halálának 100. évfordulójára megrendezett emlékezés, 
amelynek előadásai tanulmányként meg is jelentek.

A múzeum működése számos különös feladat elé állítja a szakembert, aki elsődlegesen 
a múzeum érdekeit érvényesítve a nemzeti kultúránk különböző területeinek ápolását, vi-
rágoztatását vállalja fel hivatásként.

Az Arany János Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, dr. Törös László, majd utódja, Tóth 
Tibor gimnáziumi magyartanár, irodalmár távozása után dr. Novák László Ferencet vá-
lasztották meg 1976-ban az Arany János Társaság elnökének. Tekintettel arra, hogy a mú-
zeum tevékenysége alapvetően az Arany-kultusz ápolása, az irodalmi társaság elnöke mint 
a múzeum igazgatója, szerencsésen ötvözhette a múzeum és a társaság tevékenységét Arany 
János szellemiségében. Az Arany János Társaság legfőbb képviselője, a múzeummal karölt-
ve szervezte meg 1982-ben az Arany János-centenáriumi emlékezéseket. 

Arany halálának napja, október 22. politikai értelemben is „fekete betűs” napnak számí-
tott. Ezért csupán időeltolódással kerülhetett sor az Arany János Emlékkonferencia meg-
tartására, valamint az Arany János Középiskolai Balladamondó Verseny lebonyolítására.

24 A kiállítás egyik fő célja volt, hogy a köztudatba beivódott azon Arany-vélekedést, miszerint Nagykőrös 
idegen volt számára, nem szeretett itt élni, megváltoztassa.
25 A kiállításban mintegy száz fejfa bemutatására került sor, 1979 novemberében nyitotta meg a kiállítást a 
szegedi néprajztudós, Bálint Sándor.
26 Farkas Péter 1990.
27 Vö. Novák László 1978. 343–351.
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A múzeum igazgatója fontos szerepet játszott abban, hogy Nagykőrös és Nagyszalonta 
között ikervárosi kapcsolat jöjjön létre 1990-ben. Éppen Arany János kapcsán, mint a szülő-
hely, Nagyszalonta és sokoldalú tevékenységének fontos állomása, Nagykőrös között, nem 
csupán testvéri, hanem szorosabb, egyedülállóan ikervárosi kapcsolat teremtődhetett meg, 
amelynek fundamentumát a nagykőrösi Arany János Múzeum és Társaság, a nagyszalon-
tai Arany János Emlékmúzeum és Művelődési Egyesület képezte. A kapcsolat ápolása és 
erősítése eredményezte azt, hogy a kőrösi múzeumigazgató és társasági elnök felvállalta 
Kiss István nagyszalontai kötődésű szobrászművész Arany János-szobrának bronzba ön-
tetését, s az ahhoz szükséges pénzügyi alap előteremtését, valamint az elkészült szobor 
kiszállítását Nagyszalontára 1992. február végén, amely méltó ünnepség keretében került 
felavatásra március 2-án, Arany János születésének 175. évfordulóján.

Az Arany János Múzeum életében különösen fontos esemény történt 1996-ban. Akkor 
zajlottak a magyar honfoglalás millecentenáriumi és a magyar oktatás millenniumi ün-
nepségei. Erre a nagyszerű ünnepségre készült el a múzeum klasszicista műemléképüle-
tének rekonstrukciója, az 1940-es évek végén lerombolt 20 méteres szakasz felépítése. Az 
Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely támogatására fővédnökséget vállalt a Magyar 
Honvédség, s a ceglédi tüzérségi alakulatot jelölték ki a kapcsolat ápolására, a rekonstruk-
ciós munkálatokra. 

A múzeum által 1992-ben alapított Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely Ala-
pítvány teremtette elő a Nagy Tanári Kar (Arany János és hat akadémikus társa, akik a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak: Salamon Ferenc, Szabó Károly, Szász Károly, 
Szigeti Warga János, Szilágyi Sándor, Tomory Anasztáz) és a honfoglaló Bor-Kalán nem-
zetség szobrainak költségét. A szobrok alkotója Varga Imre szobrászművész, akinek önzet-
len áldozatvállalása is hozzájárult ahhoz, hogy elkészülhessenek és felállításra kerüljenek 
a nagyszerű szoboralkotások, amelyek felavatása augusztus 20-án – lévén a Magyar Hon-
védség a Nemzeti Emlékhely fővédnöke –, katonai tiszteletadással valósult meg az Arany 
János Múzeum – Nemzeti Emlékhelyen.

Az alapítvány fő célki-
tűzései közé tartozott, hogy 
méltóan ünnepeljük meg 
1998-ban az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 
150. évfordulóját. Tekintettel 
arra, hogy a klasszicista hu-
szárkaszárnya főtiszti épüle-
te fogadta be az Arany János 
Múzeumot, időszerűvé vált a 
kaszárnya egészének műem-
léki rehabilitációja, rekonst-
ruálva a Ceglédi út melletti 
legénységi szárnyépülettel. A 
lóistálló helyén, a Cifrakert 
szomszédságában tervezte 
az Alapítvány a Nagykőrö-
sön toborzott kettő, a 13. Hu-
nyadi és a 16. Károlyi honvéd 
huszárezred parancsnokai-

Az Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely
a Nagy Tanári Kar emlékművével
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nak, Lenkey János és Gróf Károlyi István tábornokok lovas szobrainak, a Honvédhuszár 
Emlékmű felállítását. Györfi  Sándor szobrászművész örömmel vállalta az alkotómunkát, 
el is készítette az emlékmű makettjét, de a kivitelezésére nem kerülhetett sor. Az évfordu-
lóra hirdetett állami pályázati rendszer nem támogatta ennek a nagyszerű műalkotásnak 
a megvalósulását. Az 1848/49-es történeti nemzeti emlékhely teljes rekonstrukciója sem 
valósulhatott meg, akárcsak a 13 aradi vértanú szobrainak felavatása 1999-ben.28

Az Arany János Múzeum sorsában tragikus változás 2007-ben következett be. A 2006. de-
cember 15-i választáskor egy, a muzeológiához nem értő egyént választott meg Pest Megye 
Közgyűlése megyei múzeumigazgatónak. Ezzel kezdetét vette a megyei múzeumszervezet 
drasztikus átszervezése, azé, amely valójában egyedülálló volt az országban.29 2007. május 
1-jével megszüntették a területi múzeumi rendszert, azaz a múzeumszervezet tagmúzeu-
mainak önállóságát. Vertikálisan a múzeumi egységek Szentendre központhoz tartoztak. 
A nagykőrösi Arany János Múzeum önállósága megszűnt, a szentendrei Ferenczy Múzeum 
„telephelyévé” süllyedt, s közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely funkció megje-
löléssel adott neki működési engedélyt a minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya. Az 
Arany János Múzeum igazgatói státusa is megszűnt (a múzeum szakemberállományát elbo-
csátották). A nagykőrösi Arany János Múzeum végórája 2013. január 1-jével következett be. 
A kultúráért felelős minisztérium felszámolta a megyei múzeumi szervezeti rendszert, s az 
egyes vidéki múzeumokat a helyi önkormányzatoknak ajánlotta fel, így a lefokozott nagy-
kőrösi múzeumi intézmény Nagykőrös város fennhatósága alá került, a városi művelődési 
központhoz csatolták. 

Az „Arany János közérdekű gyűjtemény és kiállítóhely” funkciójában messze került 
a múzeumtól. A múzeum alapvető rendeltetése a múltunk tárgyi és dokumentációs em-
lékeinek gyűjtése, a gyarapítás, a feldolgozás és tudományos kutatása, közkinccsé tétele 
publikációban, bemutatása kiállításokban, megfelelő muzeológusi gárdával. Szakemberek 
hiányában a szakértelmet nélkülöző városi kultúrpolitika csupán a látványosságra helyezi 
a súlyt, amely csupán a múzeumi funkcióknak ugyan fontos, de nem alapvetően lényeges 
része. 

A városi kezelésben kezdetét vette a múzeum teljes átalakítása: lebontották a népművé-
szeti ritkaságnak, különlegességnek, hungarikumnak számító protestáns népművészeti 
fejfakiállítást, majd a „Hej, Nagykőrös híres város…!” című állandó kiállítási monográfi a 
felszámolására került sor (korábban megszüntették a Pest Megyei Iskolatörténeti Múzeu-
mot is). A város legpatinásabb klasszicista műemléképülete is az átalakítás sorsára jutott.

Novák László Ferenc

Irodalom. Arany László 1900: Arany János levelezése író barátaival. I–II. Budapest; 
Balanyi Béla 1975: A Nagykőrös–ludasi kereszt. Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest 
megye múzeumaiból) 5. Szentendre, 125–136.; Benkő Elek 1980: A középkori Nyársapát, Bá-
lint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton. In: Régészeti tanulmányok Pest megyé-

28 Ennek aktualitását az jelentette, hogy Lenkey János volt a 16. aradi vértanú, Török Ignác pedig Pest megyei 
illetőségű volt, Gödöllőn született. 
29 A Pest megyei múzeumi szervezet egyedülálló volt az országban, mivel a megyének nem volt olyan központja, 
mint más megyéknek (pl. Debrecen, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém, Miskolc, Szolnok stb.), a fővárosban, 
Budapesten vannak a megyei intézmények, a megyeház is, de az országos múzeumok egyike sem lehetett megyei 
múzeumigazgatóság. Ezért a szentendrei Ferenczy Múzeumra telepítették a megyei múzeumigazgatóságot, vált 
megyei múzeumközponttá Szentendre. A táj- vagy területi múzeumok nagymértékben önálló intézmények 
voltak már 1962-től fogva, egyenrangúak voltak, s tölgyoszlopként tartották a megyei múzeumszervezetet. 
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ből (szerk. Ikvai Nándor). Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest megye múzeumaiból). 
Szentendre, 315–424.; Dienes István 1960: Honfoglaló magyarok sírjai Nagykőrösön. Ar-
chaeológiai Értesítő LXXXVII. 177–187.; Erdei Ferenc 1937: Futóhomok. A Duna–Tisza köz 
földje és népe. Athenaeum Kiadó, Budapest; Farkas Péter 1990: Pest Megyei Iskolatörté-
neti Múzeum. Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfi ái 2. Nagykőrös; Gunst Péter 
(szerk.) 1979: Magyar történelmi kronológia. Az őstörténettől 1970-ig. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest; Keresztury Dezső 1987: Törös László sírjánál. Az Arany János Társaság Évkönyvei 
1986/87. Nagykőrös, 151–152.; Novák László Ferenc 1978: Az Arany János Múzeum történe-
te. In Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából (szerk. Novák László). Acta 
Musei de János Arany nominati – Az Arany János Múzeum Közleményei I. Nagykőrös, 
315–357.; 1991: Arany János Múzeum. Második kiadás. Az Arany János Múzeum Kiállítási 
Monográfi ái I. Nagykőrös; 1994: Nagykőrös története és néprajza a XIX. század közepéig. 
I–II. Nagykőrös Város Monográfi ája I. Nagykőrös; 2008: „Hej, Nagykőrös híres város…! 
Nagykőrös város kismonográfi ája. Az Arany János Múzeum Kiállítási Monográfi ai IV. 
Nagykőrös; 2017: Arany János Nagykőrösön. Honismeret XLV. évf. 2. sz. 8–20.; Selmeczi 
Kovács Attila 2017: Novák László Ferenc hetvenéves. Néprajzi Hírek 2017/2. 65–68.; Tari 
Edit 2000: Pest megye középkori templomai. (Medieval Churches in Pest County). Studia 
Comitatensia (Tanulmányok Pest megye múzeumaiból) 37. Szentendre; Törös László 1978: 
Arany János Nagykőrösön. Városi Tanács VB kiadása, Nagykőrös.

Vajkai Aurél világa
Emlékkiállítás születésének 115. évfordulóján

Vajkai Aurél a magyar néprajztudomány kimagasló 
egyénisége, egyike a legnagyobbaknak, aki orvos-pszi-
chiáterből lett néprajztudóssá, ami vizsgálati módsze-
rét egész pályafutása alatt meghatározta, középpontjá-
ban az egyéniségkutatással. Az egész paraszti társadal-
mat mindvégig az egyes emberen keresztül közelítette 
meg. Kiváló megfi gyelőként vizsgálataiban a legapróbb 
részletek, az árnyalatnyi fi nomságok mellett sem ment 
el érdektelenül. Lélektani megalapozottságú megálla-
pításai újszerűek voltak a magyar néprajztudomány-
ban. Az a kutató volt, aki a népélet, népi művelődés 
szinte minden területén alapos vizsgálatokat végzett, 
legyen az az életmód, az épített környezet, vallási élet, 
természetismeret vagy a tárgyi kultúra. Mindezeket 
pedig az általa készített nagyszámú fényképpel tette 
teljessé. Vérbeli, szenvedélyes, fáradhatatlan tudós-ku-
tató és muzeológus volt, amit szemléletesen bizonyít öt 
önálló kötete, 428 tanulmánya, kisebb közleménye, 69 
recenziója, több tízezer cédulája, 30 000-et meghaladó 
fényképe. Életművének két sarokköve: hűség a néprajz-Vajkai Aurél 1952-ben
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hoz, választott szülőföldjéhez, a magyar kultúrához, valamint a láttatni akarás, láttatni tu-
dás képessége. Lenyűgöző életművet hagyott hátra ez a reneszánsz műveltségű, sokoldalú 
tudós, aki 1949-ben telepedett le végleg Veszprém megyében, dolgozott, valósággal szolgált 
az akkor Bakonyi, a mai Laczkó Dezső Múzeumban és gondolatai haláláig, 1987-ig mindig 
ide tértek vissza.

Ebbe az életműbe engedett betekinteni 2018. május 14. és szeptember 30. között az L. 
Karsai Henriett néprajzos-muzeológus által rendezett kamarakiállítás, amely Vajkai vilá-
gát úgy hozta közel a látogatóhoz, hogy megmutatta dolgozószobáját, amellyel felvillantot-
ta azt a színes, összetett képet, ami körülvette, amit magának teremtett és amelyen keresz-
tül a látogató belehelyezkedhetett ebbe a miliőbe. Ez volt a középpontja, kiindulóállomása 
a tárlatnak, ott volt látható mindaz, ami ezt az élénk, nagy tudású és műveltségű tudóst 
körülvette, amely egyszerre villantotta fel a gyönyörűséget jelentő paraszti tárgyi világot, 
valamint a muzeológus munkaeszközeit is.

A kiállítás másik nagy egysége Vajkai Aurél gyűjtéseinek, néprajzi kutatásainak helyszí-
neit járta végig gondolatban, az általa gyűjtött tárgyak megmutatásával, ezek segítségével. 
Elmondható, hogy szinte nem volt olyan települése a Balaton-felvidéknek és a Bakonynak, 
ahol nem fordult meg, ahol nem kutatott, ahonnan tárgyak sokaságát vitte be a múzeumba, 
hiszen a paraszti tárgykultúrának minden területét ismerte. Az általa gyűjtött tárgyakból 
készített válogatás ezt a sokszínűséget érzékeltette. Faragások, bútorok, fazekastermékek, 
munkaeszközök, textilek, a népi gyógyászat emlékei és a búcsújáráshoz kapcsolódó kegy- 
tárgyak, off erek. Hiedelemvizsgálataira az ólomöntés tárgyai utaltak. Külön fi gyelmet ér-
demelt egy szentgáli, gyönyörűen ékesített szarvasagancs lőportartó, továbbá az államosí-
tott műtárgyakból való kicsi kézi tükör Badacsonyból.

A harmadik egységet jelentették nyomtatásban megjelent munkái, amelyekből egy vá-
logatás volt látható, benne önálló kötetek, tanulmányok, kiállítási vezetők, gyűjtési útmu-
tatók.

A negyedik egység a baráti kapcsolataiba engedett betekinteni, válogatással levelezésé-
ből. Itt voltak olvashatók Németh László, Keresztúry Dezső, Illyés Gyula, Medgyessy Fe-
renc, Antall József, a balatonkenesei Csizmadia Károly sorai.

Az ötödik egység személyes és családi emlékeiből villantott fel néhány pillanatot, kö-
zöttük fényképeket, bizonyítványokat, jellemzést, rajzokat, sőt, látogatási naplót, amelyből 
nem őriz sokat a magyar művelődéstörténet. Ezen emlékeket Vajkai Aurél lánya, Gulyásné 
Vajkai Zsófi a bocsátotta a hagyatékból a kiállítás rendelkezésére.

Karsai Henriett remekül oldotta meg Vajkai Aurél életútjának és tudományos pályá-
jának szöveges tablókon történt összefoglalását. Részekre szedte (Vajkai Aurél indulása, 
pályája, egyénisége; A muzeológus; A kutató; Gyűjtései, kutatóútjai; Pszichiáterből néprajz-
kutató; Kutatási témái; Munkái; Szentgál, az életmű koronája), amellyel sikerült jól meg-
világítania ennek a jeles tudósnak az életművét. A kivetített képekkel, az interaktivitással 
múzeumi órákon hozták közel Vajkai Aurél munkásságát a mai fi atalokhoz.

2003-ban, Vajkai Aurél születésének századik évfordulóján egy nagyszabású kiállítással, 
emlékkötettel és konferenciával tisztelgett a Laczkó Dezső Múzeum egykori tudós kutató-
ja életműve előtt. Ez a mostani kiállítás a 15 esztendővel ezelőtti folytatásának tekinthető, 
méltó főhajtás Vajkai Aurél emléke és munkássága előtt. Őszintén és szívből gratulálok 
hozzá, örvendve, hogy a fi atal néprajzos nemzedék ápolja nagy elődei emlékét!

S. Lackovits Emőke
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TERMÉS

A folyóvizek szerepe
Győr történeti modellváltásaiban*

Győr azon ritka magyar városok közé tartozik, ahol 1905-ig három folyó futott össze, még-
pedig igen közel egymáshoz. A Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca találkozott a város szívé-
ben. Magyarországon csak Esztergom hasonlítható hozzá, de ott a folyók (Duna, Garam, 
Ipoly) egymástól távolabb ömlenek a Dunába. Európában egyedül Passauhoz hasonlít, ahol 
a Duna és az Inz ugyancsak igen közel találkozik egymással. Már a települések elnevezései 
is a folyókra utalnak. Győr római kori neve Arrabona, ami magas partot jelent. A város 
középkori elnevezése, Raab a mai Rába folyóra utal. Esztergom elnevezése már bonyolul-
tabb és az etimológusok között is vita tárgyát képezi. Középkori német neve Gran volt, ami 
vélhetőleg a mai Garam régi neve. Esztergom nevében az Iszter szó jelentése Duna. A ma-
gyar városok közül Győr jellemzője az, hogy gazdasági modellváltásaiban a folyók szerepe 
rendkívül nagy volt. A város egyedisége abban is megjelenik, hogy mindezeket a modell-
váltásokat sikeresen, gyorsan és nagyobb megrázkódtatások nélkül tudta megvalósítani.1

Az első szerepkör a védelmi jellegű funkció volt. A Bécs elleni török hadjáratok a víz-
szükséglet miatt mindig a Duna jobb partján történtek. A 130–150 ezres seregnek állataik-
kal együtt hatalmas volt a vízigénye. A törökök számára a város központi szerepet játszott, 
hiszen innét könnyebben tudtak hadjáratot indítani nyugati irányába. Az osztrákoknak 
is fontos volt a város birtoklása, hiszen igen közel feküdt Bécshez. Nem csoda, hogy a tö-
rökök kezén csak négy évig (1594–1598) volt. A német tartományoknak is fontos volt Győr, 
hiszen a törökök céljai a Bécsen túli német területek voltak. A katonai szerepkörnek gaz-
dasági felhajtóereje is volt. A korabeli összeírások szerint 1567-ben a település lakosságá-
nak 38%-a volt katona. Egy későbbi részletesebb kimutatás szerint a háztulajdonosok 31%-a 
német, 26%-a pedig magyar katona volt. A védelmi szerepkör később sem tűnt el.   Erre 
utal Borovszky Samu2 monográfi ájának Győrt érintő része. E szerint „Heister tábornok és 
Draskovics gr. alparancsnok védelme alatt tömérdek zsidó, görög, rác és örmény telepedett le 
Győrött”, akik a véderő ellátásában is központi szerepet játszottak. 

Buda visszafoglalása (1686) után a város fellélegezhetett, de gazdaságát tekintve stagnált. 
Erre utalnak Bácskai Vera kutatásai, amelyek szerint 1757 és 1800 között az adózók száma 
lényegében alig változott. A kereskedelem és az ipar kizárólag a helyi lakosság és a kör-
nyékbeli falvak igényét elégítette ki. A nemesek száma és aránya meglehetősen nagy volt, 
ami késleltette a polgári fejlődést.3

Az igazi változást és fellendülést az 1800-as évek közepe hozta, amikor hírtelen megnőtt 
Nyugat-Európában a gabonakereset. Az 1780-as évektől meginduló első ipari forradalom 
gyorsan lecsökkentette a falusi földműves lakosság létszámát. Szászországban már 1750-
ben a városlakók aránya az egész népességen belül 36% -ra tehető.4 Ezzel felerősödött a már 

* Elhangzott Győrben 2018. július 4-én, a XLVI. Országos Honismereti Akadémián
1 Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor történetéből. Győr, 2008. 450–
451.
2 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Győr vármegye. Budapest, 1910. 363.
3 Bácskai Vera: Győr társadalmi összetétele a XVIII. században. Várostörténeti tanulmányok. Győr, 1971. 170.
4 Diederiks, H. A. et al: Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet. Budapest, 1995. 144.
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korábban is létező intrakontinentális munkamegosztás. Az egyre jobban iparosodó nyu-
gatot Kelet-Közép-Európa látta el gabonával és állatokkal. Ebbe a folyamatba Győr folyói 
lévén kiválóan be tudott kapcsolódni. Bácska és Bánát gabonáját és részben a Dél-Alföldét 
a Duna segítségével a város közvetítette Nyugat felé. Az 1860-as években az út 4–5 hónapig 
is eltarthatott, hiszen az uszályokat többnyire a partról vontatták a lovak. Győrben hatal-
mas raktárakban tárolták a terményt, majd átrakták burcsellákba. Ez a szállítóeszköz egy 
kisebb, lapos fenekű hajó volt, amely képes volt áthaladni sekély folyószakaszokon is. Győr 
és Moson között csak így tudták megoldani a szállítást. Az első időben emberek vontatták, 
majd később felváltották őket a lovak, esetleg az ökrök, noha az utóbbi jószágok az előb-
bieknék sokkal lassabbak voltak. A burcsellások egy évben kb. fél évet dolgozhattak, mert 
a tavaszi hóolvadás után a fagy megjelenéséig volt csak hajózható a folyó. Emléküket ma 
már csak egy kis utca és egy kicsi burcsellás vendéglő őrzi. E vendéglőbe a kereskedelem 
fénykorában döntően a burcsellás gazdák és  legényeik jártak.

Győr közvetítő gabonake-
reskedelme az 1850-es évek-
től bő másfél évtizedig igazi 
prosperitást hozott a város-
nak. Számítások szerint a 
település jelentős részének 
(15–20%) adott munkát. Vö-
rös Károly kutatásai szerint 
1859-ben 3 636 000 mérő búzát 
szállítottak Győrbe, míg két 
évvel később 283 000-re nőtt 
a mennyiség.5 Ennek munka-
erőigénye rendkívül nagy volt, 
hiszen legalább 200 zsákhor-
dó dolgozott és legalább 6 na-
gyobb vállalkozó félszáz var-
rónőnek adott állandó mun-
kát. Az egyik leggazdagabb 
zsákos (a korabeli adólistákon 
ezzel a szóval jelölték) Hat- 
schek Jakab volt. A gabonakereskedelem igen jövedelmező foglalkozásnak tekinthető, hi-
szen közülük az egyik leggazdagabb, Scheiber Ignác 1905-ben a legtöbb adót fi zetők listáján 
az ötödik helyen szerepelt.6 A gabonakereskedelemhez kötődő Back Hermann malomtu-
lajdonos pedig ugyanebben az évben a második helyet foglalta el. Ő elsőként ismerte fel a 
vízimalmok alacsony hékonyságát. A korabeli „regula” szerint csak Szent József napjától 
(ma március 19.) Szent András napjáig (ma november 30.) működtek.

A város térszerkezete is átrendeződött. A Duna és a Rába partján több utca apró ab-
lakokkal ellátott magtárakból állt. Egy részüket családi házakból alakított ki, de újak is 
épültek. Emléküket ma már csak a visszaállított, igen nagy alapterületű és belmagassá-
gú lakások őrzik. A gabonakereskedő vállalkozások száma 250-re tehető, akik 1861-ben 
már 4,7 millió métermázsa gabonát tároltak Győrben, várva addig, míg a bécsi piacokon 

5 Vörös Károly: Gazdaság és társadalom a dualizmus korában. Győr, 1971. 325.
6 Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok. Budapest, 2002. 423.

„Burcsella” Győrött a XIX. század közepén
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felmegy az ára. Megépült egy elevátorház, ami az 1910-es években még egy képeslapra is 
felkerült. A hajókra rakott ömlesztett gabonát az elevátor rakta át vasúti kocsikra, amelyek 
azután az alig egy kilométerre lévő raktárakba szállították. A vasúti sín még a 2000-es évek 
elején is megvolt. Az elevátorházat mára luxus színvonalú épületté alakították, amelyben 
irodák és lakások találhatók.

A közvetítő kereskedelem Pisztóry Mór fi gyelmét is felkeltette, aki ugyan nem volt győri 
születésű, de 1869-től 1874-ig a helyi jogakadémián tanított és a Győri Közlönyben cikkso-
rozatban értékelte a település nyüzsgő kereskedelmi életét. Egyik cikkében például így írt: 

„A gabnás hajók, melyek Győrrbe szállitják a gabonát részben az itteni kereskedők és hajósok 
tulajdonát képezik. A legénység csaknem egészen győri és családtagjaik állandóan Győrött 
laknak. Összesen 31 nagyobb hajó van győri lakosok birtokában és még a nem győri hajók 
legénységének is egy része ugy látszik győri lakos, mert az ujvárosi plébános és az ev. lelkész ft . 
Karsay buzdítására 1869-ben létre jött »györi hajós egylet« 285 tagot számit, kiknek nagy ré-
sze családos. […] a győri gőzhajózási társulat szintén oly vállalat, mely létét egyedül a győri 
gabna kereskedésnek köszöni. A társulat hivatalnokainak száma Győrött 6, ezenkivül van 
egy hajó gyára Győrött, mely átlag folytonosan 30–40 embernek nyujt foglalkozást.”7

Az 1861-ben megnyitott Buda–Trieszt vasútvonal alapjaiban rengette meg a város keres-
kedelmi pozícióját. Ugyanis a gabona eddig Győrön, Bécsen át haladva jutott el Triesztig, 
ahol továbbították a német tartományok felé. Ezzel alapvetően átrendeződött a közlekedési 
erőtér. Ezt a város is nyilván megérezte, hiszen 1876-ban még 84 jelentős gabonakereskedés 
volt Győrben, addig 1881-ben már csak 17-et regisztráltak. A fi atalabb generáció Pestre tette 
át székhelyét, míg az idősebbek járadékosokká váltak, tehát felhalmozódott vagyonukból 
éltek. A felhalmozott vagyon azonban továbbra is jólétet biztosított számukra. A termény-
kereskedelem nem szűnt meg teljesen, hiszen Bécs és Felső-Ausztria igényét Győrön ke-

7 Pisztory Mór: Győrött a Duna partján… Győri Közlöny 1871. március 16.

Hajómalom és elevárorház Győrött a XIX. század utolsó harmadában
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resztül biztosították. Még 1900-ban is a 67 legnagyobb adófi zetőből 17 egykori termény-
kereskedő volt. A vállalkozások sok esetben egymásra épültek. A terménykereskedelemre 
alapozta Back Hermann a hatalmas malmát. Innovatív vállalkozó volt, mert rájött, hogy 
a lisztet nagyobb haszonnal lehet érvényesíteni. Nem lévén utóda, ezért Morvaországból 
hazahívta unokaöccsét, Richards Richárdot. Ő viszont nem értett a malomiparhoz, így a 
közeli telken impozáns textilgyárat alapított. A textilgyártás szintén vízigényes. Az üzem 
már nem működik, de a hatalmas víztorony még mindig látható. 

A válság kezelésének módja igen sokrétű volt. Most csak azokat emeljük ki, amelyek 
a vízhez kapcsolódtak. A gabonakereskedelem lecsengése után szerepét részben át tudta 
venni a közvetítő sertéskereskedelem. A víznek két szempontból is jelentősége volt. Elő-
ször még lábbal hajtották a sertéseket a Duna mentén. Az évi több mint 200 ezer körüli 
állatállománynak már útközben is hatalmas vízigénye volt. A Szerbiából és Szlovéniából 

„lábon érkező” állatok hajtásra alkalmasak voltak, de páronként csak 2–300 kilogrammig 
hizlalhatták fel őket. A víz másik szerepe a helyi hizlalásban volt, amelynek nagy volt a fo-
lyadékigénye. Az egyik vállalkozó család 14 holdon egyenként 300 hízó számára alkalmas 
szállásokat épített. Ez a Svédországból városunkba települt Nirnsee család volt, amelynek 
hatalmas szállásai közvetlenül a Rába folyó mellett voltak. Jelentős sertéskereskedő volt 
még Halbritter Károly, akinek a leszármazottai még ma is Győrben élnek. Alapított még 
egy szalámigyárat is, ahol telente olasz vendégmunkások dolgoztak. (A vállalkozó fi ának 
szóbeli közlése, aki az interjú készítésekor, 1998 júliusában 86 éves volt.)

Az igazi modellváltáshoz, az iparváros megteremtéséhez ugyancsak vízre volt szükség. 
Az egyik leggazdagabb terménykereskedő erről így vélekedett: „a hanyatlásnak indult ke-
reskedés legalább részben pótoltassék és az általános forgalom emeltessék”.8 Egy szeszgyár 
alapítását tervezték és sikerrel végre is hajtották. Ezt akkor még újszerű módon, részvény-
társasági formában hozták létre. Az 1884 tavaszán létrejött társaság 15 tagú igazgatóságából 
7 fő korábban gabonakereskedő volt. A szeszgyártás az egyik legvízigényesebb iparág. A 
napi 400 métermázsa gabona feldolgozásához 150 hl vízre volt szükség.9 Ehhez még hozzá 
kell számítani a kb. 1800 db szarvasmarha igényét is. A gyár területén 5 db, egyenként 5000 
köbméteres tartályt építettek. 

A három folyó más funkciót is betöltött. Településrészeket és etnikumokat választott el, 
de a város kis területe és így a rövid távolságok miatt ennek inkább csak szimbolikus jelen-
tősége volt. Mindössze egy-egy hídon kellett átmenni és máris más városrész következett. 
A zsidó lakosság 1747-es kiutasítása után átköltözött a szigeti városrészbe, ami akkor káp-
talani birtok volt. A távolság mindössze 1–200 méter lehetett. A reformátusoknak 1613-ban 
kellett elhagyni a várost és ugyancsak egy hídon átmenve elköltöztek Pataházára. Ezidőtájt 
egész Európát vallási türelmetlenség uralta. A törökök elől menekülő rác kereskedők szin-
tén a Rába túlpartján egy utcában telepedtek le. Ezt sokáig „Rác-utcá”-nak hívták. Később 
nyomtalanul eltűntek. Emléküket már csak egy templom őrzi. Mivel Győr katolikus több-
ségű püspöki székhely volt, az evangélikusokat elűzték a Rába túlpartjára.  A város evangé-
likus lakosságának többsége ma is ezen a szűk tájékon él. Itt található óvodájuk, iskolájuk 
és egy evangélikus szeretetház.

Szakál Gyula

8 Honvári János: A győri szeszgyár története. Budapest, 1995. 39.
9 Honvári János i. m. 38–39.
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A pásztói Alapítványi Margit Kórház
megalapítása

BEVEZETÉS

Egy település életében mindig vannak olyan események, amelyek hosszú időre meghatá-
rozzák a mindennapokat. Pásztón minden bizonnyal ilyen esemény lehetett az, amikor 
megnyitotta kapuit az Alapítványi Margit kórház. Vass József szerint ez 1908. szeptember 
28-án történt.1 A megnyitás időpontja azonban vitás kérdés, ugyanis Varga Lajos és Szabó 
István 1909. szeptember 28-ára teszi azt.2 Mindketten a helyi sajtóra hivatkoznak, hiszen 
a Pásztói Hírlap 1909-es számaiban több utalás is van arra vonatkozóan, hogy a kórház 
megnyitása közeleg, tehát ez elvben kizárja, hogy Vass 1908-as dátuma legyen a helyes, hi-
szen korabeli lapról van szó. Ugyanakkor látni kell, hogy a Belügyi Közlöny 1908. november 
28-án már létező kórházként fogalmaz az intézményről, sőt, annak ápolási díját is meg-
határozza, tehát ennek alapján feltételezhető, hogy működő kórházról van szó. A közlöny 
szövege: „A belügyminister a Heves vármegyei Pásztó községben lévő alapítványi »Margit« 
kórházat nyilvánossági jelleggel ruházta fel és ápolási díját az 1909. év végéig terjedő időre 
1 korona 80 fi llérben állapította meg.”3 A miniszteri rendeletről hírt adott a Földmívelési 
Értesítő 1908. évi 49. száma és azonos szöveggel Az Ujság című lap 1908. november 26-án 
megjelent száma is. 1909 júliusában a kórház portómentességet kap, rendeletében a minisz-
ter szintén arra hivatkozik, hogy a kórház nyilvános jellegű.4 Ez a dátum tehát szintén 1909. 
szeptember 28-a előtt van.  1907 nyarán már arról olvashatunk a Pásztói Hírlapban, hogy: 

„A kórház építése nagyon előrehaladt. A falak teljesen fel vannak építve s így már tetőre vár. 
Mint értesültünk, az épü-
let csak a jövő évben lesz 
teljesen készen.”5 Ugyan-
csak érdemes utalni az 1907 
szeptemberében megjelent 
írásra, amely már arról szól, 
hogy a belső munkálatok 
hamarosan megkezdődnek 
és az épület 1908 tavaszán 
használatba vehető, ezért 
akár reális is lehetne a Vass 
József által említett dátum.6 
A település és maga az in-
tézmény egyébként 1908-at 
tekinti alapítási évnek, fel-

1 Vass József: Pásztó története. K. n., Gyöngyös, 1939. 89.
2 Varga Lajos: A pásztói plébánia története. Jel Kiadó, Budapest, 2015. 63. és Szabó István: Pásztó története. 
Magánkiadás, Pásztó, 2016. 247.
3 Belügyi Közlöny 1908. évi 50. szám. Magyar Királyi Belügyministerium, Budapest, 1908. 473.
4 Posta és Távirda Rendeletek Tára 1909. 37. szám. Kereskedelemügyi M. K. Minister, Budapest, 1909. 357–358.
5 Pásztói Hírlap I. évfolyam (1907) 29. szám 3.
6 Pásztói Hírlap I. évfolyam (1907) 38. szám 2.

A pásztói Alapítványi Margit Kórház (Forrás: http://
mek.oszk.hu/ 09500/09536/html/0010/11.html)



  55  

tehetően Vass József művének nyomán.7 A kérdést a Heves vármegye állapotáról szóló 
alispáni jelentések döntik el, ugyanis az 1908-as évről szóló jelentés nem említi a pásztói 
kórházat, az 1909-es viszont igen, s a megnyitás dátuma ebben is 1909. szeptember 28.8 Így 
a források összevetéséből egyértelművé válik, hogy a közkeletűen elfogadott megnyitási 
dátum téves, valójában a kórház egy évvel később kezdte meg a működését.

A megnyitás dátumától függetlenül azonban a kórház alapítása nem volt zökkenőmen-
tes, az ötlettől a megvalósulásig hosszú időnek kellett eltelnie, s az alapítók, ifj . gróf Almásy 
Kálmán és gróf Keglevich Margit éveken át küzdöttek azért, hogy létrehozzák az intéz-
ményt, amely jelentősen javított a környék egészségügyi ellátásának színvonalán. 

Rövid írásunkban ezt az egyetlen problémát, a kórház megalapításának folyamatát és 
körülményeit igyekszünk megvizsgálni. Jelentőségét jól mutatja, hogy alapítása után a 
környék egyetlen közkórházaként működött, így nagyon fontos szerepet töltött be a köz-
egészségügyben.

AZ ALAPÍTÁS GONDOLATA ÉS AZ ALAPÍTÓK

Az alapító Almásy grófok családja valódi fi lantrópokból állt. Gróf Almásy Ignác például így 
inti utódait az 1821 szeptemberében kelt végrendeletében: „Istenfélők, jó katolikusok, aláza-
tosak, adakozók, királyunkhoz hívek, okosan mérsékletes hazafi ak legyenek [...] és egymást 
szeressék!”9 Az utódok megfogadták a tanácsot és birtokaikon igyekeztek jótékonykodni, 
a szegények sorsát megkönnyíteni. Most azonban csak egyetlen dologra, a pásztói kórház 
megalapítására kell a fi gyelmünket fordítani. A kórház felállításának gondolata már a XIX. 
században megjelent, ugyanis Goczigh Károly pásztói plébános 1849-ben egy felállítandó 
ispotályról írt egyik levélben, de már korábban is tettek alapítványokat egy szegényház ja-
vára, amelyből később kórház válha-
tott.10 Id. gróf Almásy Kálmán a XIX. 
század végén szintén alapítványt tett 
a kórház javára.11 Látszik tehát, hogy 
a kórház megalapításának gondolata 
sokakban felmerült és tettek is ezért, 
de a végső megvalósítás egy újabb 
Almásy grófra, az idősebb Almásy 
Kálmán unokaöccsére, ifj abb Almásy 
Kálmánra és feleségére, gróf Kegle- 
vich Margitra várt.  Természetesen 
rajtuk kívül még sokan tettek a kór-
ház megalapításáért kisebb-nagyobb 
összegű adományaikkal, alapítványa-
ikkal, de terjedelmi okokból nem so-
rolhatjuk fel az adakozók neveit.

7 Forrás: http://www.pkorhaz.hu/home/view_page/korhaz_tortenet_oldal (Utolsó elérés: 2018. 06. 25.)
8 Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltárának könyvtára: Majzik Viktor, Heves vármegye alispánjá-
nak jelentése Heves vármegye 1908. évi állapotáról és Majzik Viktor, Heves vármegye alispánjának jelentése 
Heves vármegye 1909. évi állapotáról. 35.
9 Almássy Dénes: A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Magánkiadás, Kétegyháza, 1903. 81.
10 Varga Lajos i. m. 60.
11 Varga Lajos i. m. 60–61.

Ifjabb gróf Almásy Kálmán pásztói kastélya előtt 
1910 körül (Forrás: Fodor Miklós Zoltán:

Pásztói évszázadok. Kiállításkatalógus, 2007)
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AZ ALAPÍTÁS 

Az alapítás szempontjából első jelentős lépést ifj abb gróf Almásy Kálmán és gróf Keglevich 
Margit kezdeményezésére a kórházi bizottság elnöke tette meg. Gróf Kreith Gyula a ma-
gyar királyi pénzügyminiszterhez fordult annak érdekében, hogy tárgysorsjátékot rendez-
hessenek a kórházi alap javára. A miniszteri döntés 1900. november 29-én született meg, s 
1300 darab 50 fi lléres sorsjegy kibocsátását engedélyezte, a jótékony cél miatt adómentesen. 
A sorsolást 1901. január 6-ára tűzték ki, tehát a XX. század hajnalán jótékonysági célú sors- 
húzást tartottak a kórház megépítésének érdekében. Ezzel szinte párhuzamosan, Almásy 
gróf is kérelemmel fordult a pénzügyminiszterhez, az ő kérésére 1901. január 3-án született 
válasz, amelynek értelmében 10 000 darab 50 fi lléres sorsjegyet bocsáthattak ki. Ezek sor-
solását pedig 1901. március 3-ára tűzték ki.12 Alig 2 hónap leforgása alatt tehát két jelentős 
sorshúzást is tartottak a nagy cél érdekében. 

A pásztói kórház ügye a vármegye támogatását is élvezte. 1901. október 16-án a betegápo-
lási alap terhére 3000 koronát adományoztak Pásztó községnek a kórház javára azzal, hogy 
az 1900. évi zárszámadás utáni maradék terhére fi zethető ki az összeg. A kifi zetésre végül 
1901. március 2-án adott engedélyt a főszámvevői jelentés. Pásztó község Hován József ka-
nonokot bízta meg az összeg átvételével, s végül 1901. április 12-én terjesztették be az összeg 
átvételét igazoló nyugtát.13

A következő nagy lépés az építkezéshez szükséges területek megszerzése volt. Ezek egy 
részét gróf Almásy Kálmán vásárolta meg, más részeket viszont kisajátítottak. A gróf volt 
a kisajátítások kezdeményezője és fővédnöke is, ő folytatta le a szükséges egyeztetéseket. 
Részletesen ismertek a kisajátított ingatlanok és azok tulajdonosai is, de témánk szem-
pontjából ezek kevésbé fontos részletek, így terjedelmi megfontolásokból eltekintünk ezek 
bemutatásától. Fontos azonban, hogy 1901. december 21-én döntött a község a kisajátításról, 
ezt a kereskedelmi miniszter 1902. május 24-én hagyta jóvá, s csak ezután kezdődhettek 
meg a tárgyalások. Hosszas egyeztetéseket követően 1903. október 19-én jelentette a község, 
hogy sikerült megállapodnia az érintett tulajdonosokkal a kisajátításról és a vételárakról is. 
A vonatkozó szerződések jóváhagyására 1903. december 18-án került sor, tehát csaknem 2 
éven át tartott a folyamat.14

Rendelkezésre álltak tehát a szükséges ingatlanok és jelentős összegek gyűltek össze a 
különböző alapokban a kórház javára, de a majdani intézmény sorsa még ekkor is kérdé-
ses volt. Pásztó községe ugyanis nem akarta, s nem tudta vállalni a községi jelleget, azaz 
a kórház fenntartásának terhét. 1906. augusztus 25-én a kórházi alap vagyona már 49 960 
korona 5 fi llér volt. Pásztó község képviselői elismerték, hogy szükség van a kórházra, de 
a terheket nem vállalták. Magánúton nyert értesülés alapján reményt láttak arra, hogy egy 
alapítványi kórház állami segélyt kaphat, ezért azt kezdeményezték, hogy a kórház jellege 
ne községi, hanem alapítványi legyen.15 Meg kell jegyezni, hogy a község és a kórházi alap 
vezetése között számos konfl iktust okozott a kórház fenntartása érdekében kivetett 2%-os 
pótadó, amelynek megfi zetését a község sokszor megtagadta, holott képviselőtestületi és 
bírósági határozatok kötelezték a fi zetésre.16

12 Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL HML) IV–404/a/64/7100/1900.
13 MNL HML IV–404/a/63/5168/1900. 
14 MNL HML IV–404/a/83/508/1904. 
15 MNL HML IV–404/a/104/13529/1906.
16 MNL HML IV–404/a/152/4405/1916.
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Egy évtizeddel később végezték el a Margit Kórház vizsgálatát, s a vizsgálati dokumentá-
cióban számos nagyon értékes iratra bukkanhatunk. Ki kell emelnünk ezek közül a kórház 
alapítólevelét, amelyet gróf Almásy Kálmán jegyzett alapítóként 1906. október 1-jén. Ezt az 
alapítólevelet 1907. január 14-én hagyta jóvá a vármegye, január 25-én pedig a belügymi-
niszter. Az alapító ebben a dokumentumban úgy fogalmaz, hogy a kórházi vagyon alapját 
a feleségével 1902. október 1-jén kezdett adománygyűjtés adja. Az alapítvány, így a kórház 
célja az alapítólevél alapján felekezeti különbségek nélkül kezelni minden beteget. Az ápo-
lásra az eredeti tervek szerint apácákat alkalmaztak volna, azonban 1906. december 20-án 
egy miniszteri leirat felhívta a fi gyelmet arra, hogy világi ápolókra is szükség lesz a kórház 
működtetéséhez. Ugyancsak ebből az iratanyagból tudjuk meg azt, hogy a kórház épületé-
nek terveit 1907-ben terjesztették be.17 A Pásztói Hírlap 1907 márciusában már arról adott 
hírt, hogy a terveket elfogadták, s az építkezést a jó idő beálltával megkezdik.18 Mint láttuk, 
1907 nyarára a falak már álltak is.  

 Szintén nagyon értékes forrásunk a majdani kórház tervezett működésére nézve annak 
házirendje, amely 1907. november 9-én kelt. Ebből kiderül, hogy a kórházban férfi  és női 
osztályok is működtek, illetve az is, hogy lehetőség volt magánszoba bérlésére, amelynek 
díja napi 4 korona volt, melyet 14 napra előre kellett megfi zetni.19

ÖSSZEGZÉS

A fentiekből látszik, hogy az Alapítványi Margit kórház ügye hosszú évtizedeken át na-
gyon sokakat foglalkoztatott. Kétség sem fér hozzá, hogy Pásztó fejlődésének szempontjá-
ból meghatározó fontosságú az intézmény létrejötte, hiszen nagyon komoly fejlődést indí-
tott el a településen. A kórházzal együtt további infrastrukturális fejlesztésekre is szükség 
volt, többek között útépítésre és villamosításra. Erről is hírt adott a helyi sajtó.20 A pásztói 
kórház megépítése tehát egy olyan hatalmas vállalkozás volt, amely meghatározóvá vált a 
település mindennapjaiban és jövőjében egyaránt.

Gortva János

17 MNL HML IV–404/a/152/4405/1916.
18 Pásztói Hírlap. I. évfolyam (1907) 10. szám 5.
19 MNL HML IV–414/9/81.
20 Pásztói Hírlap I. évfolyam (1907) 41. szám 3.
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Adalékok a székelyföldi
és a kárpátaljai nyomdászat
dualizmus kori történetéhez

BEVEZETÉS

A következő tanulmány két sorsdöntő esztendő közötti időszak kultúrtörténetének sajátos 
és igen fontos szeletéhez ad néhány kiegészítő adatot – a kiegyezéstől, vagyis az Osztrák–
Magyar Monarchia megszületésétől a dualista államalakulat széteséséig – a Székelyföldön 
és Kárpátalján működő nyomdákról, kiadványokról, köztük a sajtótermékekről. Elcsatolt 
történeti tájegységeink területén megjelent egy-egy tanulmányunkhoz szolgál adalékul az 
ugyanolyan szempontok szerint fölépített rövid munka két-két település nyomdáival, illet-
ve ahol találtunk, azok kiadványaival.

A nyomdák számbavételénél teljességre törekedtünk, de tisztában vagyunk azzal, hogy 
tanulmányunk nem lehet hibátlan és hiánytalan. Nem foglalkozunk pl. a vándornyom-
dászokkal. Egyébként valamennyi nyomdát föltüntetünk a kezdetektől 1918-ig, amelyre 
ráleltünk. Ha a nyomda ezután is működött, a működés utolsó ismert évét zárójelbe tet-
tük. Ugyanígy jártunk el a nyomdásztelepülés 1913. évi közigazgatási jellemzőinek meg-
adásánál, így a vármegye (vm.) megjelölésénél, a települési státusznál és a lakosságszám 
(l.) megadásánál. Ahol külön nincs föltüntetve, az a település egyszerű községnek számí-
tott.

Alapelvünk az volt, hogy tájegységenként a nyomdásztelepülések és nyomtatóüzemek 
az alapítás időrendjében követik egymást, jelezve a nyomda(tulajdonos) nevében időköz-
ben esetlegesen beállt változás(oka)t. Mindezen felül, amennyire csak lehetett, igyekeztük 
számba venni a megjelent nyomtatott műveket, különös tekintettel az érdekes és értékes 
könyvekre, helytörténeti–helyismereti, illetve egyéb kiadványra.1 Külön már nem jeleztük, 
ha nem találtunk helyi kiadványt.

I. ADALÉKOK SZÉKELYFÖLD DUALIZMUS KORI NYOMDÁSZATÁHOZ2

Szörcse (Háromszék vm., 623 l.)
Antos Áron nyomdája 1912–1913

Homoródalmás (Udvarhely vm., 2381 l.)
Hermann József nyomdája 1913–1914

1 Ez utóbbiak föllelt bibliográfi ai adatait lábjegyzetben rögzítettük. Megjegyzés: a terjedelmi lehetőségeket és 
az ésszerűséget szem előtt tartva külön már nem jelöljük a nyomdát, illetve a nyomdászt. A kiadás helyét csak 
egyszer adjuk meg, egyébként az ugyanott (Uo.) rövidítését használjuk. Hasonlóan, ha két egymás mellett sze-
replő műnek azonos a szerzője, így jeleztük: ugyanő (Uő). A többi közhasználatban lévő rövidítést is alkalmaz-
zuk a hónapok neve, a szerkesztő, szerkesztette (Szerk.), a fordító, fordította (Ford.), a különlenyomat (Klny.), 
az évfolyam (évf.), a szám, számú (sz.), terjedelemi megjelelésnél a számozatlan levél (sztl. lev.), Budapest (Bp.), 
valamint a kiadási hely, illetve évszám megjelölése nélkül megjelent művek esetében (H. n., é. n.).
2 Első megjelenés: Kis Krisztián Bálint: Székelyföldi nyomdák, kiadók, könyvkereskedők, újságok, folyóiratok 
és helyi lapok (1867–1918). In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI–XII. Főszerk.: Dr. Salló Szilárd. Csíksze-
reda, 2016. 89–117. (Klny.-ként is megjelent.)
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A helyi nyomdából háromféle egyházi kiadványt találtunk. Ezek közül az egyikféle a 
Dávid Ferenc Füzetek sorozat utolsó három, 7–9. sz. kötete. A másik a korszakban ország-
szerte kapható gyászbeszéd.3 A harmadikféle pedig érdekes szellemi értekezés, amelyet 
ugyancsak országosan terjesztettek a könyvkereskedők.4

II. ADALÉKOK KÁRPÁTALJA DUALIZMUS KORI NYOMDÁSZATÁHOZ5

Nagyberezna (Ung vm., járásszékhely, 2822 l.)
Deutsch Hermann (és Társa, Steiger Sámuel), majd Deutsch Hermanné nyomdája, 1907–

(1941)

Ilosva (Bereg vm., járásszékhely, 1919 l.)
Glancz Mór(icné) nyomdája 1910–(1944); Felvidéki Nyomda 1911–1914?; Lebovits L. nyom-

dája 1915–?
A Felvidéki Nyomda két, nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos kiadványát ismerjük.6 

Ugyanez az üzem nyomtatta az egyetlen föllelt helyi vegyes tartalmú hetilap számait is 1911 
és 1914 között.7

UTÓSZÓ

Tájegységenként két-két település nyomdái, illetve nyomdászai mutatkoztak be – kiegészít-
ve az eddig megismert vázlatos képet.

Székelyföld két újabban megtalált nyomdásztelepülésén egy-egy röpke életű nyomda 
működött az 1910-es évek első felében. Közülük a homoródalmási üzemből háromféle 
kiadványt találtunk. Ha az újonnan föltárt nyomdákat és nyomtatványaikat hozzáadjuk 
az eddigi adatokhoz, a dualizmus korra vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy Székelyföld 
négy vármegyényi területén összesen 16 település 69 nyomdáját, illetve nyomdászát, vala-
mint 644 könyv alakú kiadványát vettük számba.

Kárpátalja ugyancsak két újabb települése került föl a magyarországi nyomdászat törté-
netének képzeletbeli nagytérképére. Közülük Nagybereznán egy nyomda működött, amely 
átvészelte az I. világháborút és a Magyarországtól való elcsatolás időszakát is. Ilosván vi-
szont három nyomdát is találtunk – két könyv alakú kiadvánnyal és egy sajtótermékkel. 
A helyi nyomtatóüzemek közül az egyik ugyancsak megérte az I. világháború utáni (kül)
politikai változásokat. Ha mindezt hozzáadjuk az eddigi adatokhoz, a dualizmus korra 
vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy Kárpátalja ugyancsak négy vármegyényi területén 
összesen 14 település kereken 90 nyomdáját, illetve nyomdászát, valamint 337 magyar nyel-
vű kiadványát és pontosan tíz település 101 sajtótermékét számoltuk össze.

Kis Krisztián Bálint

3 Gyászbeszéd Ürmösi Margit koporsójánál. Mondotta Szentgericén 1913. jún. 21-én Halmágyi Lajos. 1914. 7 p. 
Kókai Lajos bp.-i könyvkereskedő bizománya.
4 Ürmösi József: A szocializmus és a vallás. 1914. 84 p. Kókai bizománya.
5 Első megjelenés: Kis Krisztián Bálint: Kárpátalja nyomdászata, könyvkereskedői és sajtótörténete a kezdetek-
től 1918-ig (Tanulmány). Együtt. Irodalom, művészet, kultúra. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoport-
jának folyóirata. Szerk. a szerkesztőbizottság. XV. évfolyam, 2017/5. szám.  57–85.
6 Romanecz Aladár: A pánszláv sizma Bereg-felvidéken. Bereg-Ilosva, 1913. 10 p., Uő.: A rutén-kérdés megol-
dása. Uo., 1914. 19 p.
7 Borzsavölgy. Társadalmi, közgazdasági és közművelődési hetilap. Szerk.: Fekete Rudolf. I. évf. 1. sz. (1911. dec. 
5.)–IV. évf. 34. sz. (1914. aug. 20.).
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Felhasznált irodalom. Az 1851 és 1918 között működött magyarországi nyomdák és ki-
adók jegyzéke. [Kézirat.] Összeáll.: Markos Béla. Bp., 1960. 74. és 149. Lelőhely: OSZK (Bp.) 
Kézirattár, valamint a szerző gyűjteménye; Magyar Könyvészet 1712–1920. Petrik Géza ret-
rospektív bibliográfi ája és a pótlások. PC CD–ROM. OSZK–Arcanum Adatbázis Kft ., Bp.; 
Magyar könyvkereskedők évkönyve. Első–Huszonhetedik évfolyam. Bp., 1891–1917. Inter-
netes változat: Elektronikus Periodika Archívum – Magyar könyvkereskedők évkönyve 

– http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2548 http://epa.oszk.hu/html/vgi/kar-
dexlap.phtml?id=2548, A letöltés ideje: 2014. júl. 7–21.

Internetes hivatkozások. http://typographia.oszk.hu/html_clavis/hun/egyszeru.php, A 
lekérdezés ideje: 2016. dec. 31. és 2017. júl. 29.; http://www.odrportal.hu, A lekérdezés ideje: 
2017. júl. 29.; http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/retrobi?serial, A lekérdezés ideje: 2017. júl. 
30.

Adalékok Gond Ignác
régészeti működéséhez

A kiegyezést (1867) követően a régészeti kutatás fellendülése és kiterjesztése fi gyelhető meg 
a Magyar Királyság területén.1 Különféle társadalmi csoportokhoz tartozó amatőr régé-
szek törekedtek arra, hogy a szűkebb, illetve tágabb környezetükben előkerült és ismertté 
vált régészeti leleteket összegyűjtsék, dokumentálják. A bátrabbak régészeti lelőhelyek fel-
fedezésére és ásatásokra is vállalkoztak, amelyek eredményei részben saját, azonban egyre 
gyakrabban a közgyűjteményeket gazdagították.2 Míg egy részük egyletekbe tömörülve 
végezte kutatásait, addig mások magányosan folytatták a régészkedést. Ezen magányosan 
dolgozó amatőr régészek közé tartozott a katolikus pap és gimnáziumi tanár Opatril Ignác 
is, akinek működése és jelentősége alig került méltatásra a szlovák és tegyük hozzá, a Kár-
pát-medence régészettörténetében.3

OPATRIL GOND IGNÁC ÉLETE

„Humillime intrascriptus scilicet anno 1841-o-natus, 1869o autem post absolutum in semi-
nario Centrali cursum theologiae in sacerdotem diocesis Nitriensis ordinatus, ab anno 1872o 
in Superiori Gymnasio Nitriensi qua professor historiae Universalis et Geographiae cons-
titutus, omni tempore his studiis et archaeologiae christianae operam navabam; a duobus 
annis autem monographiae comitatus Nitriensis conseribendae laborem praesuscepi, cui-
us documenti instar aussus sum in hic adiuneto gymnasii nostri libellum classifi cationum 
Excellentiae Vestrae exhibere.” – Ipolyi Arnoldnak, a magyar régészet egyik meghatáro-

1 A tanulmány elkészítését a Szlovák Tudományos Akadémia és az Európai Unió által támogatott SASPRO 
0104/01/03 és a VEGA 2/0072/17 projektek tették lehetővé.
2 Prohászka Péter: Rómer Flóris és a budapesti VIII. Ősrégészeti és Embertani Kongresszus előkészületei. 
Arrabona 51, 2013 (2015) 89–100.
3 Polla, Belo: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin, 1996.
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zó személyiségének ezen életrajzi sorok kíséretében 
mutatkozott be az akkor még Opatril családnevet 
viselő Gond Ignác.4

Gond (Opatril) Ignác 1841. július 31-én született 
Belusiban, elemi iskoláit a morvaországi Novy Ji-
cinben végezte, majd a nagyszombati gimnáziumba 
járt.5 Az egyházi pályát választva 1865-ben felvételt 
nyert a nyitrai egyházmegyei papok közé. Teológiai 
tanulmányait a pesti egyetemen folytatta, amely-
nek befejezése után, 1869-ben szentelték fel. Két évi 
segédlelkészség után 1871-ben a nyitrai papnevelde 
tanulmányi felügyelője, 1872 és 1881 között a nyitrai 
piarista gimnázium tanára, amely intézményben a 
latin és a történelem tantárgyakat oktatta. Társa-
dalmi szerepvállalását jelzi, hogy az 1870-es évek-
ben a Nyitrai Közlöny című hetilap szerkesztésében 
is részt vett. 1881 decemberében gróf Károlyi Alajos 
londoni nagykövet fi a nevelőjéül kérte fel,6 és 1885-
ig Londonba költözve látta el e feladatot. Hazatér-
te után Károlyi közbenjárására a stomfai plébániát 
kapta.7 Mint arról a helyi lapokból értesülünk, itt is 
széles körű társadalomszervező tevékenységet foly-
tatott, illetve igyekezett a környék és Pozsony régé-
szeti emlékeit kutatni.8 1910. március 14-én szolgálatának ellátása közben hunyt el.9

RÉGÉSZETI MŰKÖDÉSE 

Gond Ignác 1871-ben kezdte meg régészeti kutatásait, amelyhez fűződő kapcsolatáról, il-
letve gyűjteményéről részletesen beszámol a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának – 
Pulszky Ferencnek – írt levelében:

„L. J. K.
Nagyságos Igazgató Úr,
Nagyrabecsült Tanár Uram!

A régészet, melyhez kiskoromtól fogva valami hajlamom volt, Nagyságod kedves előadá-
sai folytán, melyekre mindig hálásan emlékszem, igen megnyerte szívemet, ugy hogy alig 
óhajtok életem számára nagyobb kitüntetést, mint az egyház s a haza javára e tekintetben 
valamit tehetni. Eddigi működésem a régészet körül még igen csekély, mert a vidék, melyhez 

4 Főegyházmegyei Levéltár (Esztergom), Ipolyi-hagyaték G 52.
5 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 3. kötet. Budapest, 1894. 1278.; Greguš, M.: Ignác Gond-Opatril. 
Múzeum 50 (2004) 3. sz. 16.
6 Csősz Imre: A nyitrai róm. Kath. Főgymnasium 1881–82. iskolaévi tudósítványa. Nyitra, 1882. 74.
7 Lásd 5. lábjegyzet.
8  Régészeti ásatások Stomfán.  Nyugatmagyarországi Híradó 4 (1891) 197. sz. augusztus 3.; Gond Ignác: 
Ősörténeti kőemlékek a Pozsonyvárosi hegyekben. Nyugatmagyarországi Híradó 8 (1895) 143. szám. június 
23. 1–2.
9 Greguš i. m. 2004. 19.

Gond Ignác
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kötve vagyok, s a kör melyben mozgok nem igen akar az Archaeologiának kedvezni, de teszek 
s fogok tenni, a mennyit tehetek.

Most küldöm Nagyságodnak a Szrnyén, Trencsén megyében talált pénzekből egy tallért, – 
(1871iki Julius 21iki Magyar Államban le volt írva e lelet), – s az ujlaki leletből, melynek leírását 
az »Archaeologiai Értesítő« számára ide mellékelve bátor vagyok küldeni, 10 darab kis pénzt 
a Nemzeti Musaeum számára. Az Ujlakon talált aranyokat láttam, de egy darabot sem kap-
hattam eddig, mert, mint hallom a gróf úr maga tartotta meg őket. A kis ezüst pénzekből 
gyűjteményem számára 45 darabot kaptam. Tudja a jó isten, sikerül-e itt Nyitrán, mint e 
szép megye székhelyén e tekintetben valamit tehetni. Eger, Győr, Székesfehérvár stb. példáit 
lehetne itt is utánozni. Eddig a régészet iránt nagy közönyt tapasztaltam Nyitrán. Ignoti 
nulla cupido.

Talán szívesen veszi Nagyságos úr, négy évi működésemnek tudósítását. Gyűjteményem 
áll a következőkből.

35 darab római császárkori pénz, – 33 brons, 2 ezüst.
3 darab görög császári pénz, brons.
2 ugylátszik, celta pénz
1 zsidó ezüst, 1 fr. Nagyságu »Schethel Israel, rv. Hahadischa Jeruschalaim«
2 régi arany, – 1 Zsigmond király, a másik Salzburgi érseki.
80 darab magyar ezüst pénz, mindenik másféle
11 darab magyar réz pénz, mindenik másféle
24 darab magyar ezüst és brons emlékérem
49 darab austriai birod ezüst pénz „    „
32 darab külföldi ezüst és brons emlékérem
250 körülbelül, mindenik másféle – mindenféle német, s más külföldi pénz, melyek közt 

néhány érdekesebb darabka is előfordul a 17ik és 18ik századból.
Van továbbá 3 jó képem, 2 régi deszkán festett, olasz munkának látszik. Néhány régi köny-

vem; egy nyírfa héján régi cyrill betűkkel írt kis »Órák a Bold. Szűz. szeplőtlen fogantatásá-
ról«; – Néhány kis képecském, és egyébb néhány csekély értékű tárgyam van gyűjteményem-
ben.

Legnagyobb örömöm van akkor, ha jön valaki hozzám, hogy neki mutassam régiségeimet. 
Csak adna a jó Isten sikert, megkedvelik itt is idővel a régiségeket; hiszen tanítványaim a 
régészetben már kezdenek felülmúlni: egy taval fölszentelt káplánynak nagyobb pénzgyűjte-
ménye van már, mint nekem, s egy klerikusunk szépen kezd foglalkozni képek tanulmányo-
zásával.

Nagyságod buzgó működésére az Isten bő áldását kérve, a legkitűnöbb tisztelettel mara-
dok.

Nyitra 1873iki junius hó 19én

alázatos szolgája s hálás tanítványa

Opatril Ignácz
Papnöveldei tanfelügyelő” 10

10 Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Érem- és Régiségtár é. n. [1873].
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Mint arra a levében is utalt, már1871-ben tájékoztatta az ország közönségét a Magyar 
Állam napilapban a Trencsén megyei Szrnyén előkerült kora újkori leletről,11 mely leletből 
származó 1688-ban vert német lübecki püspöki ezüst 2/3 tallérral gazdagította ajándéko-
zásával a Magyar Nemzeti Múzeumot.12 Ezen veret mellett még az újlaki leletből származó 
XV–XVI. századi ezüstöket ajándékozta a múzeumnak.13

Régészeti működése Nyitrán teljesedett ki, amikor a gimnázium latin- és történelemta-
náraként az intézmény régiségtárának kiépítésébe kezdett.14 1874-ben a Neutraer Trenchi-
ner Zeitungban kéréssel fordult az olvasókhoz, hogy támogassák az előkerült leletekkel és 
régiségekkel a gimnáziumot.15 A gyűjtemény gyors gyarapodásáról a gimnázium értesítője 
tanúskodik. Míg 1872-ben alig néhány érem volt a gyarapodás,16 1874-ben már 1577 tárgy-
gyal egészült ki a régiségtár,17 amely gyűjtemény Gond távozásakor – 1881-ben – több mint 
6000 különféle korú tárgyból állt.18 1876-ban kőkorszaki eszközök, agyagedények, érc- és 
vastárgyak és fegyverek mellett közel 3000 érem alkotta a kollekciót, amelyek külön szek-
rényekben a természettudományi tárban kerültek elhelyezésre. 1878-ban a diákok által 
előadott színdarabra eladott jegyekből befolyt pénzből üvegszekrényeket szerzett be, vala-
mit a pesti Egger-féle régiségkereskedéstől  hét bronzkori fegyvert és eszközt, valamint egy 
római bronzlámpát vásárolt meg a gyűjtemény számára.19  A szekrények beszerzésével az 

11 Opatril Ignác: Talált pénzek. Magyar Állam 4 (1871) 165. sz. 5.
12 Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Éremtár 131/1873.1. Az érmet ismertette Ortvay Tivadar: Hazai 
leletek. Archaeologiai Értesítő 9 (1875) 124., azonban nem tett említést arról, hogy egy kincsleletből származik, 
valamint annak bejelentőjéről sem.
13 Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Éremtár 131/1873.2.
14 Csősz Imre: A r. kath. Gymnasium Nyitrán. (Magyar műveltség-történelmi rajz). Nyitrai Közlöny 1 (1876) 
40. sz. október 1. 4.
15 Opatril, Ignaz: Etwas über Alterthümer Sammlungen. Neutra-Trenchiner Zeitung 5 (1874) 15. sz. április 12. 1.
16 A nyitrai Róm. Kathol. Főgymnasiumba járó ifj uságnak érdemsorozata az 1871–72-iki tanévben. Nyitra 
1872.
17 A nyitrai Róm. Kath. Főgymnasium tudósítványa az 1873–74-ik tanévről. Nyitra, 1874. 19–20.
18 Csősz Imre: A nyitrai róm. Kath. Főgymnasium 1881–82. iskolaévi tudósítványa. Nyitra, 1882. 74–75.
19 Gond Ignác: Nyitramegyei régiséggyűjteményünk. A nyitrai róm. Kath. Főgymnasium 1877–78. tanévi 
tudósítványa. Nyitra, 1878. 51.

A szrnyei leletből a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott 2/3 tallér
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érdeklődők számára is elérhetővé vált a gyűjtemény, amely 51 őskori kőeszközt és edényt, 
33 bronztárgyat és eszközt, 12 egyiptomi ékszert, 5 római kori edényt, és nagyszámú közép- 
és újkori tárgyat és mintegy 1500 érmet bírt.20 A főgimnázium tárából két bronzvéső és egy 
agyagedény volt kiállítva a budapesti 1876. évi ősrégészeti kongresszus alkalmából készült 
kiállításban.21 

A gyűjtemény kezelését Gondtól Zongor István vette át és az értesítő tanúsága szerint az 
ezt követően még egy ideig jó néhány lelettel gazdagodott.22 A gyűjtés mellett Gond Ignác 
maga is folytatott régészeti kutatásokat, így a nyitrai építkezéseknél fi gyelt meg és mentett 
leleteket, amelyekről a későbbiekben még szó esik. És amint arról az értesítőből értesülünk, 
a Szered melletti Középcsöpöny határában 1 darab őstörténeti ivóserleget agyagból, 3 ős-
történeti bronz fülfüggőt, 18 ősrégi gyöngyöt ásatott ki.23 Igen fontos Nyitra és környéke 
régészeti emlékeinek kutatása szempontjából a Nyitrai Közlönyben megjelent cikksorozata 
Nyitramegye régészeti fontossága címen.

Angliából nem Nyitrára tért haza, hanem a római lelőhelyként is jól ismert Stompfára. 
Károlyi gróf közbenjárására kapta meg a plébániát.24 Itt is törekedett a római és egyéb korú 
emlékek megfi gyelésére és összegyűjtésére, azonban ezen tárgyak intézményi háttér hiá-
nyában már saját gyűjteményét gyarapították.25 Ugyanakkor a pozsonyi katolikus gimná-
zium értesítőjéből tudjuk, hogy számos stompfai őskori, illetve római leletet (érmet, fi bulát 
és feliratos téglát) ajándékozott az iskola régiségtárának.26 

Amint arról a sajtóból értesülünk, Gond Ignác 1890-ben és 1891-ben a stompfai római 
építmények feltárását végezte, amelynek során feltérképezte az épületek helyzetét.27 Az 
itt előkerült LEGXIIIIGMV és LEGXIIII bélyeges római téglákból a pozsonyi katolikus 
főgimnáziumot is gyarapította.28 Érdeklődése azonban más korszakok emlékei iránt is tö-
retlen maradt, így például 1895-ben a pozsonyi Fekete-hegyre és a Kő-patak környékére 
látogatott, amely véleménye szerint prehistorikus lelőhely volt.29

A nyitrai gimnáziumi tanári évek alatt, mint arról a helyi sajtóból értesülünk, szép kis 
gyűjteményt hozott létre, amelyben a régészeti leletek mellett történeti és néprajzi emlékek 
egyaránt megtalálhatóak voltak.30 Gyakorlatilag ezzel született meg Nyitra első múzeuma, 
amely az érdeklődők számára 1878 májusától, amint arról a Nyitrai Közlönyben megjelent 
értesítés szól, minden vasár- és ünnepnapon délután három és hat óra között nyitva állt.31

20 Uo.
21 Gond Ignác: Nyitramegye régészeti fontosságához. Kiállítások és magángyűjtemények. Nyitrai Közlöny 2 
(1877) 53. sz. december 30. 2–3. Vö. Prohászka i. m. 2015.
22 Csősz i. m.1882. 74.
23 Csősz Imre: A nyitrai róm. Kath. Főgymnasium 1879–80. tanévi tudósítványa. Nyitra, 1880. 64.
24 Szinnyei i. m. 1894. 1278.; Greguš i. m. 2004. 16.
25 Vende Aladár: Pozsony vármegye községei. In Borovszky Samu (szerk.): Pozsony vármegye. Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest, 1906. 112.
26 Polikleit Károly: A pozsonyi kir. kath. Főgimnázium régiséggyűjteménye. A pozsonyi kir. kath. Főgimnázium 
Értesítője 1900/1901. Pozsony, 1901. 4.
27 Régészeti ásatások Stomfán.  Nyugatmagyarországi Híradó 4 (1891) 197. sz. augusztus 30. 3.
28 Polikleit i. m. 1901. 14.; Greguš i. m. 2004. 17.
29 Gond Ignác: Őstörténeti kőemlékek a Pozsonyvárosi hegyekben. Nyugatmagyarországi Híradó 8 (1895) 143. 
sz. június 23. 1–2.
30 Gond Ignác: A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegyei régiséggyűjteménye II. Az első alakulás. Nyitrai 
Közlöny 3 (1878) 14. sz. április 7. 2–3; Uő.: A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegyei régiséggyűjteménye III. 
Az általános gyűjtés. Nyitrai Közlöny 3 (1878) 15. sz. április 14. 2.; Uő.:  Főgymnasiumi régiséggyűjteményünk. 
Nyitrai Közlöny 3 (1878) 16. sz. április 21. 3.
31 Csősz Imre–Gond Ignác: A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegyei régiséggyűjteményének nyilvános 
megnyitása a közönség számára. Nyitrai Közlöny 3 (1878) 21. sz. május 26. 2.; Gond Ignác: Nyitramegyei 
régiséggyűjteményünk. A nyitrai róm. Kath. Főgymnasium 1877–78. tanévi tudósítványa. Nyitra, 1878. 51.
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GOND IGNÁC KUTATÁSAI ÉS MEGFIGYELÉSEI NYITRÁN

A Nyitrán folytatott régészeti működéséről a helyi lapokban megjelent beszámolói, vala-
mint a piarista gimnázium évkönyvei tanúskodnak. Ezek alapján tudjuk, hogy 1873 és 1881 
között a városban és környékén egyaránt folytatott, ma úgy mondanánk, leletmentéseket, 
terepbejárásokat. Ezek némelyikéről igen részletes beszámolót közölt a sajtóban. A gyűj-
temény gyarapodása során pedig ismertette a Nyitrán és a megyében előkerült leleteket 
is. Fő megjelenési helye a Nyitrai Közlöny című hetilap volt, de komoly helytörténeti, leíró 
statisztikai értekezést közölt gimnáziumának évkönyvében Nyitra vármegyének földajzi és 
természeti leírása címen.32 E tanulmányban számos esetben hivatkozik a régészeti kutatá-
sai során tett megfi gyeléseire, amelyeket a város területén folytatott földmunkáknál tett.33

1874-ben a Vár-hegy északkeleti oldalán földásás alkalmával egy fél vödör méretű, barna 
színű urnát találtak, amit ugyan a találó szétütött, azonban darabjait Gond megmentette és 
sikeres összeállításuk után a gyűjteményt gyarapította.34 A vár alatti utca kövezésénél fur-
csa érceszköz és egy régi bögre került elő, majd kallódott el.35 Nagy József a Zobor-hegyen 
talált karddal gyarapította a gimnáziumi gyűjteményt.36 Vedrődi aranyműves pedig a háza 
építésekor talált tárgyakat adott a múzeumnak, így koponyára hurkolt sárgaréz huzalt, 
bronz fülönfüggőt.37 1875-ben a postaház mellett emelt épület alapjaiból két bronzcsésze 
került elő. Az 1880. évi értesítőben a következő beszámoló olvasható a megmentett leletek-
ről. A nyitrai városház alapjaiból 3 db cserép, egy domború „Justitia” alakjával, egy díszvi-
rággal, egy őstörténeti edény 3. osztályzattal, egy régi üvegcse, s végre néhány darab „avult” 
pénz a múlt századból.38 A leírt cserepek valószínűleg római terra sigillata edények darabjai 
voltak. A Pár utcai téglavető területén ősállatok csontjaira és egy régi edényre akadtak.39 

A Nyitrától mintegy kétórányira, a Zobortól észak felé fekvő zsibricai sáncok felkeltet-
ték Gond Ignác fi gyelmét, amely helyet személyesen is felkereste, megfi gyeléseiről pedig a 
sajtóban és a gimnáziumi évkönyvben számolt be.40 Amint arra a tanulmánya végén utalt: 

„szándékom volt megyénk földrajzi és természeti rajzához még a régészeti lelhelyeknek és a 
megyénk területén előforduló hajdani váraknak is, bár rövid ismertetését kapcsolni”, ame-
lyet azonban a terjedelmi korlátok nem tettek lehetővé.41 Terepbejárása során őskori csere-
peket, kőeszköztöredékeket és kőbaltát talált. Beszámolójában részletesen leírta a földvár 
méreteit és kiterjedését, valamint megpróbálta kronológiailag besorolni.42

Gond fi gyelmet fordított az éremleletekre is, így például a Szrnyén lelt kora újkori érem-
lelet előkerülési körülményeiről már 1871-ben beszámolt a Magyar Állam napilapban.43 A 

32 Gond Ignác: Nyitra vármegyének földrajzi és természeti leírása. A nyitrai róm. Kath. Főgymnasium 1878–79. 
tanévi tudósítványa. Nyitra, 1879. 3–34.
33 Csösz i. m. 1880. 63.
34 Gond Ignác: Nyitramegye régészeti fontossága II. Ős- és barbár-kori leletekről. Nyitrai Közlöny 1 (1876) 8. 
sz. február 20. 3.
35 Uo.
36 Uo.
37 Uo.
38 Uo.
39 Csősz i. m. 1880. 63.
40 Gond Ignác: Nyitramegye régészeti fontosságához. A zsibriczai sánczok és egyes leletek. Nyitrai Közlöny 3 
(1878) 2. sz. január 13. 2–3.; Gond i. m. 1879. 14–15.
41 Gond i. m. 1879. 54.
42 Gond Ignác: Nyitramegye régészeti fontosságához. A zsibriczai sánczok és egyes leletek. Nyitrai Közlöny 3 
(1878) 2. sz. január 13. 3.
43 Opatril i. m. 1871. Vö. Hlinka, Jan–Kraskovská, L’udmila–Novák, Jozef: Nálezy stredovekých a novovekých 
mincí na Slovensku. Nálezy mincí na Slovensku II. Bratislava, 1968. 129. Nr. 344., ahol Ortvay i. m. 1875. 124. 
nyomán csupán egyetlen éremről van szó.
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Nyitrai Közlönyben az 1875. és 1876. években a tudomására jutott éremleletekről tájékoztat-
ta a közönséget. 1874 januárjában Zselkóc községben egy csűr alapfája mellett egy bádoge-
dényben került elő 477 darab, legnagyobb részt II., III. és IV. Ferdinánd érmeiből álló lelet.44 
1875-ben pedig Nemespann községben találtak nagyszámú arany- és ezüstérmet, amelyek 
a XVI. századból származnak.45 Az együttes azonban nem azonos egy másik panni kora 
újkori éremlelettel.46 Ugyancsak említést tesz egy Pöstyén mellett előkerült XVII. századi 
arany- és ezüstérmekből álló leletről.47 Amennyiben lehetséges volt, igyekezett ezen lele-
tekből érmeket szerezni a régészeti tár számára. Így például a Csáporon 1879 októberében 
talált bécsi dénárok és fi llérek közül 34 darabot szerzett meg,48 míg a Magyar Nemzeti 
Múzeumba 189 darab került.49

Igen alapos jelentése jelent meg a nyitrai új papnevelde – Felsőváros – építésekor végzett 
ásatásáról.50 A Felsővárosban található telken a középkorban sánc állt, amelyet az építkezés 
során megbontottak. Az alapok kiásásakor mintegy 13 méternyi mélységben folyt az ásatás, 
amit 1876. június 17-én kezdett meg és egészen szeptember elejéig folytatott. Mint írja, a 
talaj minden rétegéből emberi és állati csontok kerültek elő igen nagy mennyiségben. Négy 
méternél jelentkeztek a cserépedények, azonban nyolc méternyire már fazéktöredékek és 
urnák kerültek elő, amelyekben rozsdás vastárgyak voltak.51 A kutatás során előkerült lele-
tek közül néhányat részletesebben is bemutatott. A fekete római kori edény mellett díszes 
és mázas anyagserleg került elő, nem messze ettől pedig agancsrózsák. A kiásott földből 
mintegy tucatnyi sarkantyút, vaspallost és díszes edénydarabokat szerzett meg a múzeum 
számára, amelyek Nyitra közép és kora újkori történetének emlékei voltak. Ugyancsak itt 
került elő egy XVI–XVII. századi aranygyűrű is. Mint Gond rámutatott: a „felsővárosi 
palánka és az egész házsor talaja a megyeháztól a Hercules házig különféle korszakok által 
több változaton ment keresztül”.52 

Gond Ignác Nyitrára kerülésével kezdődött meg a város és környékének régészeti kuta-
tása, amelynek eredményeként a piarista gimnázium szertára jelentős mértékben gyara-
podott. E munkának köszönhetően öt év alatt létrehozta Nyitra első múzeumát, amelyet 
a gimnáziumban az érdeklődő közönség számára is megnyitottak. Mindezt egyéb – papi 
és tanári – elfoglaltságai mellett érte el. E nehézségeire az amatőr régész és komoly gyűjte-
ménnyel bíró Odescalchi Arthurnak írt, 1877. januári levelében is utalt: „Nyitramegyének 
régészeti adatait én még tovább akarom gyűjteni s közzétenni, habár ez sok nehézséggel 
nálunk jár, mert maga a közlöny bukófélben van s az adatgyűjtés állásomnál fogva igen 
bajos.”53

Gond (Opatril) Ignác régészeti működése fontos és mindeddig a régészeti kutatás ré-
széről kellően nem volt értékelve, amely hiányt e tanulmányunkban igyekeztünk pótolni.

Nevizánszky Gábor–Prohászka Péter

44 Gond Ignác: Nyitramegye régészeti fontossága III. Ujabbkori leletekről. Nyitrai Közlöny 1 (1876) 9. sz. 
február 27. 1.
45 Uo. 2.
46 Hlinka–Kraskovská–Novák i. m. 1968. 93. Nr. 204.
47 Lásd 44. lábjegyzet 2.
48 Csősz i. m. 1880. 63.
49 Hlinka–Kraskovská–Novák i. m. 1968. 64. Nr. 81.
50 Gond Ignác: Nyitramegye régészeti fontosságához. Az új papnövelde építése alkalmával eszközölt ásatás. 
Nyitrai Közlöny 3 (1878) 1. sz. január 6. 1–2
51 Uo.
52 Uo. 2.
53 Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Kézirattár, Levelestár.
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Koronás fők

Szent László királyunk és a székelyek1

Nem tudtam meg, hány királya is volt a magyaroknak, mivel a források mást-mást mon-
danak. Amiről viszont magam meggyőződtem írások nélkül is, hogy háromra mindenki 
emlékezik: Szent Istvánra, Szent Lászlóra, Mátyás királyra. Mindenki tud róluk valamit, 
emléküket máig őrzik. Nevükkel mindenhol találkozunk, ahol magyar él. A legegyszerűbb 
példával indítok. A Székelyföldön továbbra is a legtöbb fi úgyermeket Imre, László és Ist-
ván névre keresztelik, József és János társaságában. 

Mivel magyarázható ez a mindennapi jelenlét a magyarság tudatában? Mivel érdemelték 
ki, hogy irodalmi alkotások, zeneművek, festmények, templomi freskók, szobrok fogal-
mazzák meg számtalan változatban alkatukat, sugárzó jellemüket, szellemiségüket? Min-
den kor alkotói miért találnak bennük valami egyetemest, de sajátosat, időszerű üzenetet 
is. Nevüket viseli sok település, sok templomnak patrónusai, védőszentjei, magas tudomá-
nyos intézmények, kórházak, iskolák, fontos utcák viselik nevüket, nemzeti pénznemeken 
látni arcmásukat, mondák, legendák, csodák születtek róluk. Néprajzosként megkockázta-
tom, hogy isteni – ótestamentumi – küldetéssel jöttek a világra. De mégsem hasonlítanak a 
népköltészeti – mesebeli – királytípusokhoz, akik azon búslakodtak, hogy a leányuk bána-
tos, hogy senki nem tudja megnevettetni, a másiknak a lányát elrabolta a sárkány és senki 
nem tudja visszaszerezni, és a helyzet jobbítására – mai szóval – pályázatot hirdettek. A 
mi királyaink viszont azon tusakodtak, hogy miként lehet és kell törvényt alkotni, emberi 
közösségeket letelepíteni, szellemi centrumokat létrehozni. A népmesék tehetetlen királya-
ival szemben, akik legtöbbször önös érdekből osztogatták, adományozták hol az egész, hol 
a fele királyságukat, ők hazát teremtettek, védtek. Tetteikkel vívták ki a magyarság tiszte-
letét, szeretetét, az idegenek csodálatát is. Mindezek nyomán alakult ki és formálódott az 
évszázadok során a kultuszuk: mondhatnám, népköltészetünk sajátos külön műfaja. Nem 
ritkán egyenetlenül: más-másképpen viszonyultunk hozzájuk, más-másképpen tiszteltük/
tiszteljük őket. Az egyiket szerettük, a másikra nehezteltünk. Viszont kultuszuk tagadha-
tatlan, az időben tartós, romlatlan, mind a kettő (három) népünk büszkesége.

2017-ben azonban, a nagy évfordulók évében Szent Lászlót helyezzük gondolkodásunk 
előterébe, de úgy, hogy ne tévesszük szem elől Szent Istvánt sem, a székelységet sem azért, 
hogy megértsünk belőlük is, magunkból is többet. Ehhez pedig nem föltétlen választom 
a történettudomány útját, mint kizárólagos út, már csak azért sem, mert nem vagyok tör-
ténész. 

A néprajztudomány a tudatunkban élő emberrel, vezérrel foglalkozik. Ezért a mítoszok-
ra gondolok azért, mert kultuszuk majdnem természetes, vagyis nem föltétlen2 politikai 
centrumokból irányított. 

Másodszor azért választottam ezt az utat, mert természetes mítoszokkal nem szégyen 
összefogni (a történelemtudománynak sem). Sok jelensége a világnak, emberiségnek a mí-
toszok segítségével, megszólításával fejthető, érthető, válaszolható meg. Vajon a nagy né-
pek – németek, oroszok, franciák, olaszok, angolok stb. –, de a kis népek közül is – görögök, 

1 Elhangzott az Erdélyi Múzeum-Egyesület Csíki Fiókegyesületének Szent László kultusza és a székelyek című 
tudományos konferenciáján, Csíkszeredában, 2017. november 10-én.
2 Itt az egyház kultuszalakító szerepére gondolok.



  68  

fi nnek, norvégok stb. – miért büszkék mítoszaikra mint nemzeti vagyonra? Miért tartják 
ébren népeik, nemzeteik tudatában és lelkében a kultúra minden szintjén? 

Egyértelmű, hogy a két király nemzetünk eszményképe. Mégis miből adódnak, adódhat-
nak kultuszuk eltérő fokai? 

Úgy gondolom, hogy a kultuszok minőségét, erősségét és tartósságát a két király míto-
szokat generáló emberi/férfi úi alkatában, személyiségében, egyéniségében, egyéni sorsá-
ban, koruknak megfelelő küldetésében kell(ene) keresni.

Itt jut eszembe a Duna Televízió moderátorának néhány évvel ezelőtti Szent István napi 
műsorában, Debrecen főterén tett ama kijelentése, hogy Szent László kultusza a székelység 
körében egyértelműen nagyobb, mint a Szent Istváné. 

Ma is úgy látom, hogy részben igaza volt. De miért nem alakult, alakulhatott ki Szent 
István korai kultusza? Tudatosan beszélek Szent Istvánról azért, hogy Szent Lászlóról be-
szélhessek.

Szent István ma a nemzet tudatában egyértelműen a) államalapító, b) bölcs király gya-
nánt él, aki megzavarta a társadalom megszokott életét, pl. a pogány szokásjogot; valamint 
könyörtelenül elsöpörte a hagyományos tudatvilágot, a pogány vallásosságot.3

László viszont a kunokkal vívott igen látványos csatákat. Egészen más természetű kör-
nyezetben, helyzetekben jelenik meg. Mások a küldetések, mások az eszközök és ennek 
megfelelően alakul minden jellembeli alkata. A népköltészet kánonjai szerint hősformáló 
helyzetek ezek, amelyekben eszményített hősök lépnek fel. Ebből adódóan, annak ellenére, 
hogy István király tíz püspökséget és számtalan egyházat alapított, alig vannak igazolha-
tó csodái, illetve gondok voltak szentté avatási pere körül.4 Vele szemben viszont László 
lovagkirály, egyben más férfi úi típus. Egy ilyen alakhoz lovagi tettek illettek, amiből míto-
szokat, hőslegendákat, csodalegendákat költött a népi képzelet. Innen már csak egy lépésre 
volt kultusza kialakulásának máig ható folyamata.

László király kultuszának többféle forrása van. 
Mitikus előképe van például az asztrálmitológiában, amire László Gyula világít rá Szent 

László-legendáinak falképi elemzései során. A képsorok nem egy királyra való emlékezés, 
hanem „a világosság és a sötétség erőinek harcát ábrázolják, jóval a honfoglalás előtti, jóval 
László királyunk előtti időkből. Ezt az ősi mondát »keresztelték meg«, amikor Szent László 
tisztelete kialakult.”5 Mi több, az ő tettei, csodái, mítoszai más népek folklórjából is ismert 
motívumok.6 Erre igen meggyőző példákat azonban a Mózessel való párhuzamban fedez-
tem fel.7 A magyargyerőmonostori, Torda környéki Szent László-pénzekre – érem alakú 
ősmaradványok (nummuliteszek) –, a Tordai-hasadék keletkezésére, a sziklából való vízfa-
kasztásra gondolok. Mindhárom csodára, mirákulumra a kunokkal ívott csatái alkalmá-
val került sor. László fohásszal fordult az ég urához, mint Mózes, és az Isten meghallgatta, 
azt adta meg neki, amit kért.8 Az Ótestamentum-beli Mózes rendelkezett ama képesség-
gel, hogy az Istennel egyenesben kommunikáljon, mediátor nélkül. Kétségtelen, hogy az 
ő alakja még távolabbi, talán történelem előtti népek folklórjából állott össze. László úgy 

3 Györff y György: István király és műve. Balassi Kiadó, Bp., 1977. 122–123.
4 Vö. Györff y i. m. 384–394.
5 Idézi Jankovics Marcell: Csillagok között fényességes csillag. A Szent László legenda és a csillagos ég. Helikon, 
Budapest, 2006. 24.
6 Uo.
7 Lásd Frazer, Sir James George: Folclorul în Vechiul Testament. Editura Scripta, București, 1995. 
8 Például, hogy változzanak az általa eldobált pénzek kőpénzzé, amivel becsapta a kunokat/hunokat/
tatárokat, hogy „hasadjék kétfelé” a tordai kőszikla... Vö. Magyar Zoltán: Erdélyi népmondák. I. Mentor Kiadó, 
Marosvásárhely, 2011. 422–428.
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fordult az Istenhez, mint a kereszténység előtti magyarok/székelyek. Ezt a típusú áhítatot 
viszont Szent István törvényei elvetették. László tehát heroikus, csodatételre képes alkat, 
mondhatnám természetfölötti. Az őstudás birtokában van, mint Mózes, aki a maga során 
küldetéssel született, azért állta ki a víz próbáját.

Szent László kultuszának másik forrását államfői viselkedésében, küldetésében is látom: 
abban, hogy harcai, tettei nem meditáló, hezitáló, hanem mozgékony emberre vallanak, 
olyanra, aki járt-kelt az emberek között, az emberi problémák közelében, és ezekkel szem-
ben nem volt közömbös. 

Szent László a róla alkotott, máig is őrzött legendák sokaságában él, amelyek az egész 
Kárpát-medencében ismertek. Talán térben és időben is a legelterjedtebbek Erdélyben, 
a Székelyföldön. És él ezekkel összefüggésben mintegy folytatás a képi elbeszélések-
ben: a templomi képsorokban, freskókban, amelyek szinte fi lmszerűen mesélik el Szent 
László kunok (besenyők) ellen vívott csatáit: Bögöz, Székelyderzs, Sepsikilyén, Erdő-
füle, Székelykeresztúr, Gelence, Maksa stb. (székelyföldi példák, de Felvidéket is em-
líthetem).

Él mitikus víziókban: a gyimesi Szellőtetőn, Csíkszentmihályon, a csíkszentdomokosi 
Pásztorbükkön, Tordaszentlászlón, a Tordai-hasadék sziklaszélén – elmozdíthatatlan kő-
tömbökön látni vélik lovának nyomát, mert az királyi ló volt.

Szent László és az ellenség birkózásának ábrázolása
a sepsikilyéni unitárius templom falképén (Magyar Zoltán felvétele)
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Él templomok, települések névadója, védőszentjeként: Tordaszentlászló, Kisszentlász-
ló, Nyárádszentlászló, Homoródszentlászló, Oláhszentlászló, Szászszentlászló stb. (Olyan 
eset is van, hogy a falu neve nincs összefüggésben Szent László mint védőszent nevével, pl. 
Csíkszentsimon.)

Él egy falu nevének adójaként, mondában: Csíkszépvíz, ami vélhetően a király egy elej-
tett szavából született, vagy a moldovai Szeret folyó neve, mert amikor ivott belőle, állítólag 
kétszer is azt mondta, ,,szeretem, szeretem”.

Él egy klézsei „ereg fá”-ban, ami térben és időben, archaikusságában is kiterjeszti a mí-
tosz gyökérzetét és általa a kultusz történelmi határait: „Szent László üdejéből való, ő tette 
volt.”9 Ez a fa képes volt/képes meghalni, elhervadni, aztán főnixmadárként feltámadni a 
magyar nép történelmi sorsának alakulása szerint. 

Szent László kultuszában, mint megfi gyelhető, dominál a folklorikus-mitikus elem, a 
hiperbolizált metafora, amivel a népköltészet megjeleníti a különleges hősöket, ami vi-
szont Szent István kultikus megítélésében elenyésző szerepet játszik.

9 Lásd Halász Péter: Növények a moldvai magyarok hagyományában és mindennapjaiban. General Press 
Kiadó, Budapest, 2010. 34.

Az ellenség lefejezésének ábrázolása
a homoródkarácsonfalvi unitárius templom falképén (Magyar Zoltán felvétele)
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Az idei rendezvények előadásait olvasgatva úgy látom, Szent László mitikus-kultikus 
alakjának, személyiségének stilisztikai szempontú megközelítése nem nyert kellő hang-
súlyt, noha minden tette a rendkívüli ember hiperbolizált metaforája.10

Meglepő fordulatot hozott Szent István kultuszának felívelésében az 1989-ben beindult 
politikai-társadalmi, szellemi, lelki, népi fordulat. Ennek néhány mozzanatát szeretném 
előtérbe hozni. A Duna Televízió évről évre közvetíti a Szent Jobb-körmenetet, amit a Kár-
pát-medence magyarsága élőben láthat, de ami ennél is fontosabb, hogy a Kárpát-medence 
csaknem valamennyi régiójának képviselete (Erdély, a Székelyföld erőteljesen) jelen van a 
körmenetben. Mondanom sem kell, hogy a nemzet egységének megjelenítéséről van szó, 
azt sugallják, generálják.

Szent Istvánban való gondolkodásunk felizzításában és melegen tartásában igen fontos-
nak tartom a jelenlegi politikai államhatárok fölötti Szent Király Szövetség létrehozatalát, 
aminek szándéknyilatkozatát Csíkszentkirályon fogalmazták meg 1996-ban, amelyben 
rögzítették, hogy szövetséget kötnek mindazon falvak és városok, akik Szent István nevét, 
illetve a szenkirály elemet nevükben hordozzák. Kiemelem a kezdeményező község ama 
törekvését, hogy központjában öt művészi alkotás jeleníti meg Szent István alakját.

Mindezek jelentőségét és súlypontját egyáltalán nem gyengíti az a tény, hogy Szent Lász-
ló és Szent Imre körül is elindult hasonló szövetségekbe való szerveződés, ami éppen ebben 
az esztendőben kapott új lendületet. Más szóval a Szent Királyok (ebbe Szent Imre is már 
bele tartozik) kultikus súlya, kultusza a nemzetünk egysége, összetartozása ideológiájának 
belső energiatartaléka lett a Kápát-medencében. 

Balázs Lajos

10 Eltúlzott jelképe.

Szent László király emléke Moldvában
Elsősorban a szájhagyományban, de hát szinte minden nép történelme ilyen szájrul száj-
ra szálló emlékekkel kezdődik. A moldvai magyaroké különösképpen, hiszen írott törté-
nelmük nyomai csak a XVI. században kezdtek feltűnni, de ha jobban megnézzük, törté-
nelmüket tekintve lényegében még ma is a szóbeliség állapotában élnek. Ezt a világért se 
tekintsük valami elmaradott állapotnak. Sőt, az ő esetükben ez a kívánatos, majdnem azt 
mondtam: az ideális helyzet, hiszen a moldvai magyarok történelme románul megjelenő 
vetületének többsége olyan messze van a valóságtól, hát még az igazságtól, mint – hogy 
stílszerű legyek – Szabófalva Jeruzsálemtől. Ezzel szemben a hagyományban őrzött népi 
emlékezetben, ha a történelmi valóság olykor meg is bicsaklik, a történelmi igazság mindig 
érvényre jut. 

Mint például, hogy Forrófalva, Nagypatak vagy Klézse határában, vagy valahol arrafelé 
– mindenhol másként mondják – a csángó magyarok őriznek egy szép mondát Szent László 
fájáról, amely Bosnyák Sándor Klézsén gyűjtött változatában a következőképpen hangzik: 

„Nálunk, a Szeret partján van egy nagy ereg fa. Azt mondják, azt még Szent László király 
ültette vót. De az uljan fa, annak emlékére ültette, mikor kiverte az idegenyeket az országbúl. 
De mikor még jöttek a tatárok, akkor még el fogott száradni. Mikor még azokat is kihajtotta, 
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még kizöldült. Mikor a németeket verte Rákóczi, akkor szépen kizöldült, és aztán mikor Rá-
kóczinak leverték a katonáit, akkor kiszáradt. Mikor negyvennyócba Kossuth katonái jöttek, 
akkor még kizöldült, de aztán még kiszáradt, s úgy maradott szárazon mindmáig, és ki tudja, 
ki fog-e zöldülni vajeccer.”1 Ez a monda természetesen nem a valóságosan zöldellő fáról szól, 
hiába is kerestem az ezredforduló után egyszer álló napon át a Szeret mentének Klézsé-
hez, Nagypatakhoz, Forrófalvához tartozó részein. De ha a valóságot nem is, a történelmi 
igazságot megőrizte Szent László fájának mondája, erőteljesen példázva, hogy a moldvai 
csángó magyarok sorsa milyen szorosan összefüggött Magyarországéval, és bizonyíték 
arra is, hogy a moldvai csángók tisztában is voltak ennek a kapcsolatnak a jelentőségével – 
legalábbis néhány évszázada, amikor még mondák születtek azon a tájon.

Ugyancsak a legendák világából való az a Moldvából ismert történet, amely arról szól, 
hogy miért van a magyaroknak – vagyis a római katolikus vallásúaknak – két nappal ké-
sőbb a húshagyatjuk, mint a görögkeleti vallásban élő oláhoknak? Erre vonatkozóan hol 
Szent Istvánra, hol pedig Szent László királyra hivatkoznak. E szerint valamelyik szent ki-
rályunk elment volt a verekedésbe – háborúba –, s meghagyta, hogy ha hét esztendeig nem 
tér vissza, akkor adóggyék el a királyné, vagyis menjen férjhez. Mikor letelt a hét esztendő, 
azt mondja neki a lova, természetesen táltosló volt: „Menjünk gazdám, mert a királynénak 
most van a nuntája [lakodalma]”. – Azt kérdette a ló a királytól: „– Hogy menjünk? Úgy 
menjünk, mint a gondolat, vagy úgy menjünk, mint a szél? – Úgy menjünk, hogy neked se 
ártson.”

Aztán mentek, ahogy tudtak. Ahogy odaértek, zúgott a muzsika, mert adódott a király-
né. A király odahívatta a királynét. Összetették a gyűrűiket, s a gyűrűk találtak. Akkor azt 

mondta a királyné: „Szűnjék meg a muzsikának zen-
gése, mert hazajött a király.” S akkor kért az Istentől, 
s az hagyott neki még két napot, hogy ő is vigaggyék, 
s haggyon húst. „Ezért van nekünk, katolikusoknak 
így” – mondták Somoskában.

Tartalmilag hasonló jellegű mondákat jegyzett föl 
1933-ban Lükő Gábor Lujzikalagorban és Bogdánfal-
ván, Bosnyák Sándor pedig Diószénban, Klézsén és 
Magyarfaluban. Érdekes módon még Pusztinában is, 
ahol pedig a falu templomának Szent István király a 
védőszentje, Lászlóhoz köti az emlékezet a húshagyat 
két többletnapját. Itt a következőképpen mesélték a 
történetet: „László király katona volt, s ő megké-
vánta, hogy mennyen haza a famíliájához. De hogy 
tuggyon hazamennni, mer nem csapták el a katona-
ságtól? Akkor azt mondta: mé nem csaptok el, hogy 
mennyek… úgy megkévántam a famíliámat, aszonta, 
hogy lássam. Elcsapták! Mikor hazajött, akkor kezdő-
dött húshagyat. Amikor hazajött László király, akkor 
a mámája, az asszonya s a gyermekei mind nyakába 
szöktek, s csináltak egy kicsi jó ételt. S akkor kereke-

1 Bosnyák Sándor: A csángó magyarok apokrif bibliája. Mozgó Világ X. 1984. 1–2. sz. [109–123.] 119. old. Ezt a 
szép mondát különben ismerik más csángó falvakban, mint például Bogdánfalván, Diószénben, Somoskán és 
bizonyára másutt is.

Szent Lászlót ábrázoló XVI. századi 
kályhacsempe Moldvabányáról
(Harangozó Imre felvétele)
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dett húshagyat. S azóta tartják a magyarok a húshagyatot kedden, hogy László király a 
katonaságtól hazakéredzett.” Vannak aztán még eltérések a különböző helyeken gyűjtött 
mondák között abban is, hogy hol a pápától, hol az Istentől kéri László – vagy István – a 
farsang két nappal való meghosszabbítását.

Lükő Gábor megállapítja – Dimitrie Onciul Oroginile Principatelor Române munkájára 
hivatkozva –, hogy a moldvai Szent László-mondák forrása a Dubnici krónikában fenn-
maradt Nagy Lajos korabeli monda, amely szerint Lackfi  Endre erdélyi vajda a székely 
seregek élén elindul, hogy felszabadítsa Moldvát a tatárok uralma alól. A székelyek a harc 
nehéz pillanatában „Uram Isten és Szent László!” kiáltással Szent Lászlót hívták segítségül. 
Egy rabságba esett tatár elmondása szerint a szent meg is jelent a hívásra, ezzel megtört a 
pogányok ellenállása és eldőlt a csata sorsa.2 Úgy, ahogyan azt oly szépen megírta a 200 éve 
született Arany János azokról a daliás időkről szólva, amikor „A tatártól nagy veszélyben 
forgott Moldva, ez a véghely”, s Lajos, a nagy király parancsára indult oda „tízezernyi lófő 
székely”. Egy fogoly tatár szavait idézi végül:

„Nem a székely, nem is Laczfi .
Kit Isten soká megtartson,
Hanem az a: László! László!
Az győzött le minket harcon;
A hívásra ő jelent meg, 
Vállal magasb mindeneknél,
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél. […]

Mert nem volt az földi ember;
Egy azokból, kik most élnek,
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos! – 
Monda a nép: az Szent László
És a Szűz, a Boldogságos.”

A többit tudjuk, vagy ha nem, olvassuk el Arany János összes verseinek kötetében. (Toldi 
estéje, Ötödik ének)

Természetesen jogosan merülhet föl a kérdés, hogy a mondákon és a szájhagyomány 
emlékein túl, járt-e Szent László királyunk valóságos testi mivoltában Moldvában? Ennek 
sem nyomát, sem cáfolatát nem találtam a történelmi, művelődéstörténeti irodalomban. 
Szent Lászlónak ugyanis uralkodása idején nem kellett elmennie Moldvába ahhoz, hogy 
megküzdhessen a népi emlékezetben tatárokként számon tartott pogányokkal: besenyők-
kel, kunokkal. Kijöttek azok Erdélybe maguktól hívás nélkül, többször is, mint kellett vol-
na. Szent Lászlónak tehát volt alkalma, hogy kivonja kardját velük szemben, és megcsillog-
tassa hadvezéri képességeit.

Pedig az olyan, Moldvában közismert mondai elemek, amelyek a tartomány fő folyójá-
nak a nevét is Szent Lászlótól eredeztetik, aki – miután lova jót ivott belőle –, rámondta, 

2  Lükő Gábor: Moldva alapításának mondáihoz. Ethnographia XLVII. 1936. 1–2. 48–56.
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hogy né, az állat szereti a vizét, elgondolkodtatják az embert, vajon nem járt-e mégis a 
Szent Király az egykori Etelközben? De hát a XVIII. században benépesült Tatros völ-
gyében végképp nem találkozhatott a gyimesi csángókkal, ahol pedig nemcsak helynevek 
őrzik az emlékét, hanem kőbe dermedt lábnyomok, évszázados templomromok, gyógy-

hatású füvek keletkezését is Szent Lászlónak tulaj-
donítják.

Vagy ki tudja? Magyar Zoltán kiváló folklórku-
tató azt írja, hogy 1997 nyarán Gyimesfelsőlokon a 
sántateleki megállótól gyalog indult a Ciherek pa-
takán élő ismerőséhez. „A Tatros hídját elhagyva 
egy idős néni érte be szekerével. Kéretlenül is a sze-
kérre invitálta a hátizsákos vándort, aki mindjárt 
a történeti hagyományok iránt érdeklődött és Szent 
Lászlóról kezdte faggatni az öregasszonyt, előre bo-
csátva: úgy tudja, Szent László itt harcolt a pogá-
nyokkal a környező hegyeken... A néni magától érte-
tődő természetességgel csak ennyit felelt: – Mondják, 
beszélik... de mostanában nem járt erre.”3

Hát bizony… Moldvában sem járt László kirá-
lyunk – mostanában, s nagyon valószínű, hogy a 
XI. században sem.

De van két olyan adatunk, amelyekből arra 
következtethetünk, hogy az utóbbi időkben, kö-
zelebbről a XIX–XX. században „megfordult” 
Moldvában, ha nem is testi valójában, de nem is a 
mondák ködébe veszve. Az ő nevét viselte ugyanis 
az az egyesület, amely 1861-ben alakulva, részben 

a szabadságharc leverése után külföldre menekült emigránsok, részben pedig az akko-
ri Magyarország határain kívül élő – ma úgy mondjuk külhoni – magyar népcsoportok 
nemzettudatának erősítését, hagyományainak ápolását, továbbá karitatív szolgálatát tűzte 
ki céljának. Ez a Szent László Társaság gondozta a Bukovinába, Bukarestbe került széke-
lyeket, továbbá lehetőségeihez mérten támogatta a moldvai magyarokat is. De miután Tri-
anon már minden harmadik magyart a külhoniságba taszított, ez a tulajdonképpen civil 
szervezet egyre nehezebben tudott – könyvadományaival, ösztöndíjaival, templomi felsze-
relések ajándékozásával – megbirkózni a magyarság mintegy harmadának gondjaival, sőt, 
már a gondok érdemi enyhítésére sem vállalkozhatott. Különösen az után, hogy a „népi 
demokratikus” rendszer egyeduralomra kerülve „demokratikus” módon ezt a szervezetet 
is fölszámolta. A kommunizmus bukása után aztán, mint annyi más romokban heverő 
társadalmi szervezet, a Szent László Társulat is megpróbált újjáéledni, kínos vergődésüket 
közelről szemlélhettem, hiszen egyik fő istápolójuk a Lakatos Demeter Egyesületben is 
tevékenykedő Árva Vince pálos szerzetes volt. Moldvában egyik komolyabb segélyakci-
ójuk volt, amikor 1992 nyarán a Külsőrekecsinben pusztító árvíz alkalmával az akkor új-
jáépülőben lévő Szent László Társulat harangot ajándékozott a falu népének, a következő 
felirattal:

3 Magyar Zoltán: Szent László alakja a gyimesi csángók szájhagyományában. Szerk.: Pozsony Ferenc. Kriza 
János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1998. 193.

Moldvabányai ásatásból előkerült, 
Szent Lászlót ábrázoló kályhacsempe 
a XVI. századból
(Harangozó Imre felvétele)



  75  

CHRISTUS VINCIT
NAGYVÁRAD ALAPÍTÁSÁNAK 900., A TÖRÖK ALÓLI FELSZABADULÁS

300. ÉS SZENT LÁSZLÓ SZENTTÉAVATÁSÁNAK 800. ÉVÉBEN, A
KÁRPÁTOKON TÚLI KÜLSŐREKECSINYI MAGYARSÁG

VÍGASZTALÁSÁRA, VÉDŐSZENTJÉNEK HARANGJÁT ADOMÁNYOZZA AZ
ÚJJÁALAKULT SZENT LÁSZLÓ TÁRSULATA SZENT LÁSZLÓ 

ÜNNEPÉN, BP. 1992. VI. 27-ÉN.

Nem hinném, hogy Külsőrekecsinben bárki – papot, tanári kart, de még talán Gyurka 
Valentint, a Külsőrekecsinért Egyesület derék vezetőjét is beleértve – tudná, hogy mi az a 
Szent László Társulat. Honnan is tudná? Számomra mégis jóleső érzés, hogy abban a falu-
ban, ahol 1966 nyarán, életemben először találkoztam csángó magyarokkal, egy olyan ha-
rangocska hívja az élőket és temeti a holtakat, amelyet attól a szervezettől kaptak, amely-
nek ujjászervezésében magam is részt vehettem.  

Talán jól, talán nem jól tükrözik a mennyei hierarchiát azok a számok, amelyek a Kár-
pát-medencében található római katolikus templomok patrociniumait, védőszentjeit mu-
tatják: Szent István oltalmában 360 található, Szent Lászlóéban feleannyi sem. Csángóföl-
dön ez az arány még inkább első királyunk javára billen, öt templom hordozta Szent István 
nevét, Szent Lászlóét pedig mindössze egy. A múlt időt szomorúan kell hangsúlyoznom, 
ugyanis Szent István öt templomából – Herló, Kickófalva, Magyarfalu, Pusztina, Szőlő-
hegy – mára már csak a pusztinai maradt meg Szent István lelki tulajdonában. Szent Lász-
ló egyetlen templomát pedig, amelyet 1813-ban építettek Moldva egyik legdélibb magyar 
településén, a Vráncsa megyei Vizanteán, 1978-ban vette el a román nacionalizmus kedvét 
kereső jászvásári klérus, hogy ezzel is szaggassák a moldvai csángó magyarok gyökereit. 
Azóta az „Adormirea Maicii Domnului”4 nevet viseli.

Vizanteán azonban nemcsak a templom védőszentjét vették el a hívektől, hanem Szent 
László emlékét is. Amikor Jáki Sándor Teodóz atya, a Lakatos Demeter Egyesület akkori 
elnöke, 1997. június 27-én, éppen László napján Vizanteán járt, valóságos detektívmunká-
val kellett előhívnia a hívek megkopott – mert megkoptatott – emlékezetéből templomuk 
egykori, mindössze 19 esztendővel korábbi védőszentje nevét. Jáki atya utóbb így örökítette 
meg azt a nyomozási folyamatot:

„A faluban Dicsértessékkel köszöntünk az idősebbeknek, és mindegyiktől Mindörökké volt 
a válasz – magyarul.

Mikor van itt a faluban a templom búcsúja? – kérdeztem.
15-jén az augusztnak. 
És kicsi leányka korukban mikor volt?
Elgondolkodtak, aztán mosolyogva válaszoltak:
Való, akkor elébb volt.
Az egyikük pontosított: 
Az ēső kapáláskor.
A másik:
Fogyatékján a juninak.
Folytattam a kérdezést:
A régi templomban a szentnek képe volt, vagy szobra?
Szobor, szobor.

4 Az Úr Anyjának halála.
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Férfi  szent volt vagy nő?
Nagy örömmel felelték, mert eszükbe jutott: 
Férfi  volt, ember.
De a neve sokáig nem jutott az eszükbe. Mígnem az egyik falubeli öregasszony férjének 

ugrott be:
Sfântu Ladislau! Aztán sietve lefordította a páternek: Szent László!
Ezért a két szóért jöttünk Vizanteára” – tette hozzá Teodóz atya.5
Egy másik alkalommal – „véletlenül” ismét június 27-én – azért ment egy paptársával 

Vizanteára, hogy lefényképezzék ezt a parókián őrzött Szent László-szobrot. A trunki szü-
letésű plébános, Cazimir Biur – alias Bíró Kazimir – szívesen fogadta őket, olasz nyelvű 
bemutatkozásukra kedvesen közölte, hogy beszéljenek nyugodtan magyarul, mert ő érti a 
nyelvet, csak a válaszoláshoz nincsen gyakorlata. De Szent László szobrának lefényképezé-
sét jászvásári megyés püspöke engedélyéhez kötötte. „Ez már azt jelenti – állapította meg 
szomorúan Jáki atya –, nehogy a csángómagyarok egy magyar szentet tiszteljenek, nemcsak 
a templom védőszentjét cserélik ki, de még a szobrát is elrejtik, sőt a megyéspüspök, Petru 
Gherghel engedélye nélkül még le sem fényképezhetik.”

Ahhoz azonban hozzájárult a vizanteai plébános, hogy a magyarországi papok misét 
mondhassanak a plébániatemplomban. Még át is kísérte őket, még a liturgikus ruhák fel-
öltésében is segédkezett, de semmi harangozás, semmi igehirdetés! Így végzi Jáki atya ezt 
a beszámolóját: „Hogy magyarul miséztünk, azt hallhatta, de nem biztos, hogy észrevette a 
mise szövegében a Szent László tiszteletére mondott imádságokat. A szentmise után kedve-
sen elbúcsúztunk tőle, boldogok voltunk, hogy hosszú évtizedek igaztalan mulasztássoroza-
tát törtük meg azzal, hogy Szent László miséje, Szent László, a Szent névünnepén – magyar 
papok imádságával, újra fölhangozhatott.”6

Tudomásom szerint ez volt az 1077-ben megkoronázott és 1192-ben szentté avatott László 
királyunk utolsó, ugyancsak képletes látogatása Moldvában. 

Vagy mégsem?
Hiszen még 2017-ben is sor került egy nagyszámú gyimesi gyermeket megmozgató me-

semondó vetélkedőre, amelyben Szent Lászlóra emlékező, Gyimesben gyűjtött legendák, 
mondák, mesék hangzottak el Kóka Rozália és a Magyar Művészeti Akadémia kezde-
ményezésével. A rendezvényre Gyimesbükkön került sor, amelyet 1952-ben, a diktatúrák 
szokása szerint egyetlen tollvonással, átcsatoltak a Magyar Autonóm Tartományból Bákó 
megyébe, azóta is hiába kérvényezik a visszahelyezést. De Szent László most már könnyeb-
ben eljut „Moldvába”, vagyis Gyimes odacsatolt részébe, ahol aztán úgyszólván minden 
magyar gyermek ismeri Szent királyunk viselt dolgait.

Halász Péter

5 P. Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások. Bp., 2002. 158–164.
6  Ugyanott 160–162.
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Jolánta, az elfeledett magyar királyné
II. András magyar király (ur.: 1205‒1235) ‒ legjobb tudomásunk szerint egyedüliként az 
Árpád-házi uralkodók közül ‒ három alkalommal is házasságra lépett. Első feleségét, a 
még horvát‒dalmát hercegként, 1200 táján nőül vett Gertrúd merániai hercegnőt, ha más-
honnan nem is, de Katona József nagyszerű drámájából, illetve Erkel Ferenc nem kevésbé 
kiváló operájából jóformán mindenki ismeri. Személyével és tragikus, már-már sorssze-
rűnek is mondható halálával, amely nem mellesleg az első „sikeres” királyi személy ellen 
végrehajtott főúri összeesküvés és gyilkossági kísérlet 
hazánknak a királyság megalapítása utáni történe-
tében, néhány éve egy rövid írásunkban magunk is 
foglalkoztunk a Honismeret oldalain.1

András király második és harmadik feleségéről 
‒ Jolánta nevers-i és auxerre-i grófnőről és Beatrix 
este-i őrgrófnőről ‒ ugyanakkor még a középkori 
történelem iránt komolyabban érdeklődők is igen ne-
hezen tudnának bármit is mondani, sőt, alighanem 
szerfelett kevesen vannak azok is, akik egyáltalán 
meg tudnák nevezni őket. Ezen aligha csodálkozha-
tunk, hiszen ‒ hasonlóan az Árpád-kori királynéink 
túlnyomó többségéhez ‒ nevük, személyük sajnos va-
lamennyi kora középkori hazai elbeszélő forrásból ki-
maradt, de a későbbi krónikák sem szenteltek fi gyel-
met halványuló emléküknek. Jolánta esetében ez még 
inkább sajnálatos, tekintve, hogy hármójuk közül ő 
volt a leghosszabb ideig, 18 évig, András felesége és 
egyben ideális társa az ország trónján, és Gertrúddal 
szöges ellentétben ‒ már amennyire az forrásainkból 
megállapítható ‒ új hazája lakóinak rokonszenvét, szeretetét is elnyerte. Úgy gondoljuk, 
hogy már csak emiatt is méltó rövid, de nem jelentéktelen életének bemutatására.

A LOIRE-TÓL A BOSZPORUSZIG

Jolánta Courtenay-i Péter nevers-i, auxerre-i és tonnerre-i gróf (ur.: 1184‒1217), valamint 
Jolánta fl andriai és hainaut-i grófnő házasságából, a pár vélhetően második leányaként 
született. Világra jöttének időpontja kérdéses, valószínűleg 1197‒1199 közé tehető, az min-
denesetre bizonyos, hogy 1214‒1215-ben egy ideje már eladósorban volt.2 A grófnő mindkét 
szülője tekintetében rendkívül előkelő származásúnak mondhatta magát, sőt, apja révén 
királyi vér is csörgedezett ereiben, minthogy ő VI. Lajos francia uralkodó legifj abb fi ának 

1 Kádár Tamás: Gertrúd királyné, a „meráni asszony”. Honismeret 41/6. sz. (2013) 3‒6. (a továbbiakban: 
Kádár) A királynéra vonatkozó szakirodalmat lásd uo. Jelen munka mintegy a Gertrúdról írt tanulmányunk 
folytatásának tekinthető.
2 Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Nagybecskerek, 1892. (Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár 51.; 
a továbbiakban: Wertner) 421.; Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. Doktori értekezés. 
Kolozsvári‒Szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből. Szeged, 1934. (a továbbiakban: 
Dobozy) 89.

II. András király ábrázolása
a „Képes Króniká”-ban, 1359 körül
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utódaként látta meg a napvilágot. Péter pedigrés felmenői mellett tekintélyes birtokvagyo-
na alapján is a francia arisztokrácia legfelsőbb, nagy befolyású köreihez tartozott, három 
kiterjedt és gazdag grófsága, Nevers, Auxerre és Tonnerre, a Francia Királyság középső 
részén, Párizstól dél-délkeletre feküdt. A grófnő életének első másfél évtizedéről semmit 
sem tudunk, és forrásaink családja többi tagjáról sem árulnak el sokat az 1210-es évek kö-
zepe előttről.

Jolántát szülei, két leánytestvérével együtt, valamikor 1213‒1214 táján anyai nagybáty-
juk, Henrik császár (ur.: 1206‒1216) kérésére annak udvarába, Konstantinápolyba küldték, 
mivel a ‒ nemrég, Bizánc elfoglalásával létrejött ‒ keleti Latin Császárság uralkodója nagy 
ívű diplomáciai terveiben fontos szerepet szánt nekik. A nagybácsi, mint az a korban ál-
talános szokás volt, házasságok révén kívánta megerősíteni pozícióját és nemzetközi kap-
csolatrendszerét, és gyanítható, hogy ő lehetett II. András és Jolánta egybekelésének egyik 
kezdeményezője is.3 Nem ismert, hogy Jolánta mennyi ideig élt Konstantinápolyban, de 
mivel a házasságkötéséről folyó tárgyalások és a nyilván hónapokba telő követjárás alatt 
minden bizonnyal már a birodalom székvárosában tartózkodott, alighanem legalább bő 
fél évre becsülhetjük az általa ott töltött időt. A frigy előkészítésében és tető alá hozásában 
alkalmasint II. András húga, Margit özvegy bizánci császárné, akkoriban thesszalonikéi 
királyné is részt vett, aki mind fi vére, mind Henrik udvarával szoros kapcsolatban állt.4 
Egy aránylag közkeletű vélekedés szerint András a bizánci‒konstantinápolyi trón meg-
szerzésének reményében lépett házasságra Jolántával. Ez bizonyosan tévedés, egyfelől mert 
a hercegnő még akkor lett a házastársa, amikor Henrik császár nem csupán élt, de ereje 
teljében volt, és elvben utódai is születhettek volna, nem sokkal később, 1216-ban bekövet-
kezett halála pedig egy váratlan, előre nem látható, bár korántsem szokatlan okból történt: 
megmérgezték. Esetleges utódaként ugyanakkor a magyar király igen kevéssé jöhetett szó-
ba, annál is kevésbé, mert Jolánta, mint láttuk, a császár nőtestvérének leánya volt, akit 
így tucatnyi  rokon  előzött  meg  az  elvi  örökösödési  sorrendben.5  Halála  után  Jolánta 
apját, Pétert  választották  meg  Konstantinápoly  császárává,  és  1217  áprilisában  maga  
a  pápa koronázta meg, néhány héttel később azonban, székvárosába utazván, Th eodórosz 
Komnenosz épeiroszi deszpotész fogságba ejtette és bebörtönözte. A konstantinápolyi 
trónt ‒ mint régens ‒ végül Péter felesége, Jolánta grófnő foglalta el. 1219-ben mindketten 
meghaltak, a névleges császár Épeirosz urának foglyaként fejezte be életét.6 

ÉLET AZ ÚJ HAZÁBAN

Jolántát 1215 közepe táján Péter győri püspök ‒ a Balkánon keresztül vivő, nem épp veszély-
telen szárazföldi útvonalon ‒ kísérte Magyarországra, ahol a grófnőt II. András csakhamar 
oltár elé vezette, és feltehetően a nász körüli hetekben-hónapokban királynévá is koro-

3 Bárány Attila: Courtenay Róbert latin császár Magyarországon. In Francia‒magyar kapcsolatok a 
középkorban. Szerk.: Györkös Attila, Kiss Gergely. Debrecen, 2013. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
kiadványai 13.) 153‒179. (a továbbiakban: Bárány 2013/a) 154.
4 Hóman Bálint: Magyar történet. I. 1935.2 (a továbbiakban: Hóman) 437.; Almási Tibor: A tizenharmadik 
század története. [Bp.,] 2000. (Magyar századok; a továbbiakban: Almási) 26. Margit özvegy császárné életére: 
Wertner i. m. 394‒406.
5 Kristó Gyula‒Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók. Bp., 1988. 248. A nézet meggyőző cáfolata: Bárány 
Attila: II. András és a Latin Császárság. Hadtörténelmi Közlemények 126/2. (2013) 461‒480. (a továbbiakban: 
Bárány 2013/b) 462, 466.
6 Bárány 2013/b. 470. 
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náztatta.7 A coronatiot gyaníthatóan nem a ‒ hagyomány szerint elsőbbségi jogot élvező 
‒ veszprémi püspök, hanem János esztergomi érsek végezte, ami hamarost jogvitát idézett 
elő a két főpap között.8 A király ‒ minden bizonnyal ifj ú hitvese családjának tett ígérete 
szerint ‒ házasságkötésük alkalmával illő módon, mi több, már-már a rá jellemző fele-
lőtlen nagyvonalúsággal gondoskodott Jolánta hitbéréről: igencsak busás összeget, kerek 
8000 márkát kötött le számára, saját elhunyta esetére. Jolánta egyidejűleg megkapta az őt 
királynéi jogon megillető, kiterjedt, jobbára Veszprém, Fejér, Tolna, Somogy és Zala me-
gyékben elterülő birtokszervezetet, és az onnét származó bevételek zömét ‒ gyaníthatóan 
élete végéig ‒ zavartalanul élvezhette.9  

A királynéval jelentős számú francia, illetve konstantinápolyi kíséret is érkezett Magyar-
országra, amelynek tagjai elsősorban természetesen Jolánta személye körül, kisvártatva 
megszervezett udvartartásában kaptak különböző tisztségeket és állásokat. Egyikük, a ki-
rályné egyik szintén francia származású udvarhölgye, bizonyos Alíz (Ahalyz) úrnő 1220-
ban birtokadományt is kapott a királytól. A donatiot írásba foglaló oklevélből tudjuk, hogy 
Alíz Jolánta szolgálata mellett az uralkodó és Gertrúd királyné harmadik fi a, a kisgyermek 
korú András gondozásában, minden bizonnyal mint a herceg dajkája vagy nevelőnője is 
érdemeket szerzett.10 Abból, hogy András herceg egyik gondozója a királyné udvarhölgye-
inek köréből került ki, vélelmezhető, hogy miként a legtöbb középkori fejedelmi udvarban 
szokás volt: a közös, illetve a férje előző házasságából származó gyermekek felügyelete és 
nevelése, leányok esetében férjhez menetelükig, fi úk esetében pedig nagyjából 8‒10 éves ko-
rukig az uralkodó hitvesének, tehát ‒ jelen esetben az 1215 utáni évek magyar királyi udvará-
ban ‒ Jolánta feladatkörébe tartozott. Minthogy II. András két idősebb fi a közül az elsőszü-
lött, Béla ekkoriban már a nagykorúság határán járhatott és sejthetően saját udvartartással 
rendelkezett, Kálmán pedig egyfelől már nős volt, másfelől annak megkoronázott királya-
ként Halicsban élt már atyja újraházasodása idején is, végül Erzsébet hercegnő még édes-
anyja, Gertrúd életében Türingiába, jövendőbelije szülőföldjére került, Jolántának egyedül 
Mária nevű mostohaleányáról kellett ‒ elvben ‒ gondoskodnia királynésága kezdetén. Ez 

‒ már ha a hercegnőt András valóban a keze alá rendelte ‒ inkább csak formális lehetett, 
tudniillik a Mária és a Jolánta közötti korkülönbséget 5‒7 évre becsülhetjük, a királyné tehát 
sokkal inkább beillett volna Mária nővérének, mintsem szülői autoritással bíró anyjának.11 

Jolánta kíséretében, vagy esetleg később, hívására, a világi személyek mellett valószínű-
leg több klerikus is érkezett az országba. Egyes vélemények szerint az utóbbiak körébe tar-
tozott hazánk XIII. történetének két jelentős főpapja is: Bertalan pécsi és a szintén az ‒ Ör-
ményországban vértanúságot szenvedett ‒ apostol nevét viselt veszprémi püspök.12 Előbbi 

7 Catalogus fontium historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno Christi 
DCCC usque ad annum MCCCI. I. Collegit Albinus Franciscus Gombos. Budapestini, 1937. (a továbbiakban: 
CFH I.) 31.; Árpádkori új okmánytár. (Codex diplomatius Arpadinanus continuatus.) VI. Közzé teszi: Wenzel 
Gusztáv. Pest, 1867. (a továbbiakban: ÁÚO VI.) 383.; Bárány 2013/a. 155. A királynét Magyarországra kísérő 
népes küldöttség többi tagjára lásd: Wertner i. m. 422.
8 Dobozy i. m. 89.; Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Bp., 
2005. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 36.; a továbbiakban: Zsoldos) 18‒19. 
9 Zsoldos i. m. 79. 
10 Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. (Codex diplomaticus regni Croatiae, 
Dalmatiae et Slavoniae.) III. Sabrao et uredio T[adija] Smičiklas. Zagreb, 1905. (a továbbiakban: CDCr. III.) 
183‒184.; Zsoldos i. m. 108. 
11 Wertner i. m. 436, 438‒439, 448‒449, 452, 456‒457., Font Márta‒Barabás Gábor: Kálmán (1208‒1241) Halics 
királya ‒ Szlavónia hercege. Bp.‒Pécs, 2017. 34, 41‒46.; Kádár i. m. 4.
12 A pécsi prelátus pályájára lásd: Koszta László: Egy francia származású főpap Magyarországon. Bertalan 
pécsi püspök (1219‒1251). Aetas 9/1. (1994) 64‒88. (a továbbiakban: Koszta) 67.; Zsoldos i. m. 119‒120. 
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1218‒1219 folyamán, míg az utóbbi 1226-ban, a veszprémi székeskáptalan éléről emelkedett 
a püspöki székbe ‒ valószínűleg a királyné befolyásának is köszönhetően. Jolánta, csakúgy 
mint valamennyi középkori magyar királyné, egyházi és világi tisztségek és méltóságok 
juttatásán, vagy a királynál való kieszközlésén kívül számos egyéb módon is viszonozhatta 
az arra érdemesnek bizonyult alattvalói szolgálatait. Az odaadás és hűség jutalmazására a 
legkézenfekvőbb és legelterjedtebb lehetőség földbirtokok és kiváltságok adományozása 
volt. A királyné alighanem gyakorta ki is fejezte ily módon elégedettségét és háláját: már 
királynésága első évéből tudunk egy donatiojáról. Kegynyilvánítása csak későbbi tartalmi 
átírásból ismeretes, és jóllehet a kivonat szövege elég tömör, a szlavóniai adomány történe-
tének összefoglalása alapján okkal vélelmezhető, hogy az oklevél kibocsátásakor, 1215-ben 
már hosszabb ideje, talán már az év legelső hónapjaiban is ő volt a királyné, ilyképpen még 
az sem kizárható: már 1214 végén Magyarországra érkezett.13 Az adományról feltételez-
hetően ő is kiállíttatott oklevelet, következésképp valószínűsíthetjük, hogy kancelláriája, 
amelyet legkésőbb 1218-tól Ega fi a Benedek, majd az 1220-as évek elején az említett Berta-
lan veszprémi prépost irányított, már ekkor létezett és működött. Jolánta egyébként az első 
királynénk, akinek fennmaradt oklevele (két, ráadásul eredetiben megőrződött privilegi-
um), valamint akinek ismerjük, mindjárt három, egymást követő kancellárját is.14

A királynéi jogok és hatalom kezdettől fogva teljes körű birtoklása mindazonáltal nem 
jelentette azt, hogy az országos politikában bármiféle érdemi szerephez jutott volna. Férje, 
nyilván mindenekelőtt Gertrúd királyné tragédiája miatt, a legkevésbé sem kívánt teret 
engedni neki a kormányzati ügyekben, bizonnyal ide értve a kevésbé fontos döntések meg-
hozatalát is. II. András ebbéli tudatosságát árulkodóan világítja meg azon körülmény is, 
hogy míg halicsi hadjáratai idején, 1205 és 1213 között több ízben is akkori nejét, Gertrú-
dot bízta meg az ország kormányzásával, 1217 derekán, a Szentföldre készülődvén, Jolánta 
neve, ha fel is vetődött egyáltalán, gyorsan ejtésre került és a király ‒ helyetteseként ‒ János 
érseket állította a királyság élére.15 Ebben a király keserű tapasztalatain kívül sejthetően 
új felesége fi atal kora is nagy súllyal esett latba. Az uralkodó egyúttal intézkedett a halála 
esetén a királynénak járó hitbér részleteiről is: a Maroson szállított só után járó jövedelmet, 
a pesti muszlimok által fi zetett adót, valamint Bodrog vármegye királyi bevételeit kötötte 
le hitvese számára, hozzátéve, hogy azokat özvegye, amennyiben Magyarországon marad, 
élete végéig maradéktalanul élvezheti. A Jolánta hitbérének tárgyában tett rendelkezéseit, 
kérve megerősítésüket, a király III. Honoriusz pápának is elküldte.16 András, miután fel-
vette a keresztet, 1217 augusztus végén, tengeri úton indult seregével a Közel-Keletre, hogy 
egyrészt teljesítse régi fogadalmát, másfelől pedig, hogy amennyiben szükséges, maga is 
harcba szálljon a kereszténység érekében. Az uralkodó elhajózása után a bárói csoportok 
ellentétei csakhamar belső mozgalmakhoz és lázadáshoz vezettek, és a helyzet olyannyira 
elfajult, hogy a pártütők a kormányt megdöntve János érseket bebörtönözték, majd szám-
űzték.17 Minthogy a mozgalom nem a király, hanem az új berendezkedés világi potentát-
jai és haszonélvezői ellen irányult, Jolántát és az uralkodócsalád tagjait nem fenyegette 

13 CDCr. III. 139. (I. Lajos 1376. évi átírása); Zsoldos i. m. 113.
14 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. III/1. Studio et opera Georgii Fejér. Budae, 1829. (a 
továbbiakban: CDH III/1.) 469.
15 Gertrúd kormányzóságaira és Jolánta 1217 közepi mellőzésére: Zsoldos i. m. 127.
16 II. András rendelkezését a pápa 1218. máj. 16-án erősítette meg: Vetera monumenta historica Hungariam 
sacra illustrantia. I. Deprompta collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Th einer. Romae, 1859. (a 
továbbiakban: VMHH I.) 13‒14.; Zsoldos i. m. 79. 
17 Pauler i. m. 69.; Kristó Gyula: A korai feudalizmus (1116‒1241). In Magyarország története. I/2. Főszerk.: 
Székely György. Bp., 1984. (a továbbiakban: Kristó) 1312. 
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veszély, a nyilván nem kis riadalmat keltő, zabolázatlan felfordulás közepette a királyné 
ugyanakkor alkalmasint jobbnak látta a hatalmi harcok színterétől távolabb kivárni a ke-
délyek lecsillapodását. Mindenesetre Jolántának valószínűleg felettébb sűrűn eszébe ju-
tott ezen zűrzavaros és baljóslatú hetekben-hónapokban, hogy Gertrúd királynét András 
távollétében gyilkolták meg saját, addig iránta érzett gyűlöletüket ügyesen leplező, vagy 
legalábbis nyíltan nem kimutató előkelői.  

A király 1218 vége tájt, másfél évi szentföldi, kis-ázsiai és balkáni utazgatás után tért haza, 
és sikerült úrrá lennie a válságon. A belső feszültségek feloldása, az ország rendjének és 
főleg belső békéjének helyreállítása azonban csak átmeneti látszateredményeket hozott. Jo-
lánta a király visszatérte utáni időszakban is a háttérben maradt és ‒ férjével egyetértésben 

‒ a legkevésbé sem ártotta bele magát az országos ügyekbe. 1219‒1220 körül megszületett 
egyetlen ismert, felnőttkort is megért gyermeke, Jolánta.18 Talán az e feletti öröm volt az 
oka, hogy András király az amúgy is igen tekintélyes királynéi birtokállományt és bevé-
teleket valamikor 1221 körül újabb rendkívül tetemes jövedelemforrásokkal egészítette ki: 
jelesül feleségének adományozta a Dráván túli báni területeket, Varasd, Zala, Somogy és 
Szerém megyékkel egyetemben. A donatio, mint azt csaknem biztosra vehetjük, valójában 
nem a bánság és a négy megnevezett megye birtoklására, hanem csak az azokból szárma-
zó bevételekre vonatkozott, a végösszege azonban rendkívül jelentős, akár évi 1000‒1300 
márka feletti is lehetett. Jolánta nem is habozott a Szentszékhez folyamodni a privilegium 
megerősítése végett, ami 1222 júliusában meg is történt.19 Honoriusz pápa azonban nem 
sokkal korábban olyan levelet is küldött a magyar királynénak, amelynek tartalma már 
aligha találkozott tetszésével. Az egyházfő 1221. április 29-én kelt bullájáról van szó, amely-
ben a pápa határozottan intette Jolántát, hogy ‒ mivel értesülése szerint a Magyarországon 
élő mohamedánok az ő joghatósága alá tartoznak ‒ ne akadályozza, sőt, minden eszközzel 
mozdítsa elő, hogy keresztények kivétessenek a „pogányok” kezéből.20 A pápa ugyanebben 
a tárgyban II. Andrásnak is írt ‒ mindhiába, a király évekig fi gyelmen kívül hagyta az 
Apostoli Szentszék felszólításait. A királynénak adott birtokok megerősíttetése a pápa által 
egyes vélemények szerint az 1222. tavaszi-nyári eseményekkel állt összefüggésben, amikor 
is a bárók és nemesek egy külföldről, Ausztriából hergelt és támogatott csoportja Bélát 
megkísérelte kijátszani atyja ellen, sőt, nem kizárt, hogy egyenesen II. András megbukta-
tására készült.21 Emiatt, pontosabban vagyona védelmében fordult volna Jolánta az Anya-
szentegyház fejéhez. A feltevés, bár az időrendi adatok némiképp megkérdőjelezik, akár 
helytálló is lehet, magunk azonban úgy véljük: a pápai védlevélért való folyamodás hátte-
rében inkább az húzódott, hogy legkésőbb 1221 végére Béla átvette a Dráván túli tartomá-
nyok kormányzását, és a királyné nagyobb biztonságban akarta tudni szlavóniai jószágait 
és jövedelmeit. Jolánta különben szülei révén Franciaországban is rendelkezett birtokok-
kal. Ezek Namurban, Auxerre-ben, valamint az azzal szomszédos Burgundiában feküdtek, 
és még elhunytakor is a kezén voltak.22

1220‒1221 fordulóján Jolánta ismét találkozhatott egy testvérével, minthogy Róbert nevű 
fi vére, akit atyja utódaként megválasztottak konstantinápolyi császárrá, Magyarországon 
keresztül utazott a Latin Birodalomba. Róbert több hónapig vendégeskedett magyar föl-
dön, majd II. András és Béla trónörökös állítólag egészen Konstantinápolyig kísérte, ahol 

18 Wertner i. m. 444. 
19 VMHH I. 35.; Zsoldos i. m. 104‒105. 
20 VMHH I. 30.; Pauler i. m. 75.; Kristó i. m. 1320.
21 Pauler i. m. 86‒87.; Hóman i. m. 498.
22 Koszta i. m. 72.
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1221 márciusában sikeresen elfoglalta a trónt.23 Jolánta valószínűleg azután is összekötte-
tésben állt vele, ugyanúgy, mint Franciaországban élő rokonaival. A kapcsolattartásnak 
mindenesetre ‒ a távolságot leszámítva ‒ gyakorlati akadálya nem lehetett, tekintve, mi-
ként már említettük: a királynénak a megkoronázása körüli időtől kezdve saját írásszerv 
áll rendelkezésre, és tőle származik az első megőrződött királynéi kiadvány. Az irat, amely 
egyébiránt, csakúgy, mint szinte valamennyi oklevelünk, Yoles alakban írja nevét, 1224-
ben kelt, és kancellárja, a veszprémi prépost káptalanja, a Szent Mihály-egyház javára tett 
kegynyilvánítását rögzíti.

A másik, nemkülönben 
eredetiben fennmaradt 
diplomája 1226-ban ké-
szült és egy Csák nembeli 
nemesnek juttatott, Fejér 
megyei adományát foglal-
ja írásba.24 Az utóbbi ok-
levélből ‒ amelynek füg-
gőpecsétje amúgy az első, 
sajnos erősen hiányos 
királynéi tiparium-lenyo-
mat ‒ kitűnik, hogy kel-
tekor a Nyitra megyében 
fekvő bányai várispánság 
is a tulajdonát képezte. 
Jolántának 1220-tól vél-
hetően több, a királynéi 
birtokszervezethez sorolt 
fekvőséget is át kellett en-
gednie mostohafi a, Béla 
ifj abb király hitvesének, 
Laszkarisz Mária nikai-

ai hercegnőnek, de ez feszültséget aligha idézett elő közöttük. Máriát mellesleg 1220-ban, 
amikor összeházasodott a trónörökössel, szintén megkoronázták, ilyenformán az ország-
nak akkortól két királynéja is volt.25

AZ UTOLSÓ, HOMÁLYOS ÉVEK

Jolánta életének utolsó évtizedéről ‒ kissé meglepő módon ‒ jóformán semmit sem tudunk. 
Így a királyi családot megosztó, elsősorban férje és Béla trónörökös között feszülő, és 1226 
után mind félreérthetetlenebbül megnyilvánuló politikai (és talán személyes) ellentétek 
vonatkozásában tanúsított magatartásáról, állásfoglalásáról sincs ismeretünk. Az apa és 
legidősebb fi a hol elcsituló, hol ‒ jórészt báróik káros ténykedése nyomán ‒ ismét kiélesedő 
konfl iktusában nagy valószínűség szerint nem exponálta magát. Hasonlóképp nem feltár-

23 Pauler i. m. 75.; Bárány 2013/a. 154‒158.
24 1224: CDH III/1. 469.; 1226: ÁÚO VI. 432‒433. (tévesen II. András okleveleként közli, a kibocsátó kilétére: 
Zsoldos i. m. 148‒149.).
25 Wertner i. m. 460.; Pauler i. m. 76.

Jolánta királyné 1224-ben kelt adománylevele
(Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, No 67.)
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ható a király és az egyház régi keletű, legalább egy évtizedes szembenállásához való viszo-
nyulása. Az ellentét kicsúcsosodásához az vezetett 1231 második felében, hogy az uralkodó 
és kormánya tagjai továbbra is pártfogolták a királyi jövedelmek egy nagy hányadát kezelő, 
és azokat gyakran bérbe is vevő zsidókat és izmaelitákat.26 II. András többször is kötelezte 
magát rá, hogy felhagy a nem keresztény vallású betelepülteknek a pénzügyigazgatásban 
való alkalmazása gyakorlatával, de fogadalmát nem teljesítette, sőt, egyre több ‒ az egyház 
által pogánynak tekintett ‒ személy nyert magas tisztségeket a gazdaságirányítás területén. 
A zsidók és főként a mohamedánok vélt vagy valós nagyobb megbecsültsége, kedvezőbb 
helyzete és jóléte ráadásul csábítólag hatott a keresztényekre, akik közül állítólag sokan 
iszlamizáltak. Mint arról már szó esett, számos magyar került vagyonos zsidók, szaracé-
nok és kálizok szolgaságába, amit az egyház nemkülönben hosszabb ideje ‒ hasztalanul 

‒ kárhoztatott.27 
Az ügyben a Pesten lakó izmaeliták révén Jolánta királyné is érintett volt, de a jelek sze-

rint a pápa és a hazai főpapi kar az ő esetleges felelősségét, férjével és fi aikkal szemben, nem 
feszegette az ügyben. Róbert esztergomi érsek, élve a szentszéki felhatalmazásával, 1232 
nagyböjtjének első napján, február 25-én egész Magyarországot általános egyházi tilalom 
alá vetette, az izmaeliták legfőbb támogatóinak tekintett Dénes nádort pedig kiközösítéssel 
sújtotta. A prelátus a megdöbbent király kérésére néhány héttel később augusztus 20-áig 
felfüggesztette az egyházi fenyítékeket, de csakhamar odáig fajultak az események, hogy 
már-már tartani lehetett attól: Róbert netán a királyra és fi aira is kihirdeti a korban való-
ságos szuperfegyvernek számító excommunicatiot.28 1232 őszén az országba érkezett Giaco-
mo di Pecoraria praenestei püspök-bíboros, pápai legátus, hogy a magyar klérus panaszait 
kivizsgálja, illetve a világi hatalom és az egyház súlyos viszályát megszüntesse. Jolánta ki-
rályné az év vége tájt alkalmasint már betegeskedett és nem sokkal később, 1233 folyamán, 
vélhetően még június előtt meghalt. Utolsó óráinál a bíbornok és több magyar főpap is je-
len volt.29 Testét, minden bizonnyal rendelkezésének megfelelően, a Csanád megyében fek-
vő Egresen, az általa is támogatott Szűz Mária ciszterci apátságban helyezték nyugalomra.30 
Két évvel később II. Andrást ugyancsak az egresi kolostorban temették el. Leánya, akinek 
házasságáról hosszas előkészítés után, 1233 februárjában megállapodás született, 1235-ben I. 
Jakab aragóniai és valenciai királyhoz ment nőül, és valamennyi későbbi aragón, valamint 
kasztíliai uralkodó ősanyja lett.31

Kádár Tamás

26 Pauler i. m. 114.; Kristó i. m. 1359.
27 Kristó i. m. 1359.; Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. (Magyarország története 1301-ig.) Debrecen, 
1997. (Történelmi Kézikönyvtár) 168. 
28 Pauler i. m. 115.; Almási i. m. 68.
29 CFH I. 32.; Kristó i. m. 1361‒1362. A bíbornok legatiojára: Almási Tibor: A beregi egyezmény megkötésének 
diplomáciai mozzanatai. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus 83. Szeged, 1986. 31–40. 
30 CFH I. 32.; Wertner i. m. 424.; Dobozy i. m. 92. (Tévesen mindkét szerző Egert jelöli meg nyughelyeként.)
31 Koszta i. m. 72‒73.; Wertner i. m. 444‒446. Jolánta királyné életéhez lásd: Kropf Lajos: Árpádházi Jolán, 
Aragon királynéja. Századok 31/3. (1897) 221–224.; Brachfeld Ferenc Olivér: Árpád-házi Jolánta, Aragónia 
királynéja. Ford.: Csikós Margit. Szeged, 1994.2
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Erzsébet királyné 1273. évi oklevele
és Szentbékkálla

Szentbékkálla első okleveles említése: 1273. Minden helytörténeti munka említi a nevezetes 
évszámot. Szentbékkálla című monográfi ám legnagyobb hiányosságának tartottam, hogy 
minden kutakodásom ellenére sem tudtam nyomára lelni annak az oklevélnek, amelyben 
először említik a szülőfalum nevét. Azt több irodalomból tudtam, hogy ezt az oklevelet 
csak egyszerűen K.9-esnek nevezik, de hogy ez hol lelhető fel, arra nem találtam utalásokat.

Az adatok böngészése során mindig eljutottam Holub Zala megye története a közép-
korban (1933) című háromkötetes munkájáig, melynek első két kötete hozzáférhető, de a 
harmadik, melynek 377. oldalán található a hivatkozott oklevél, csak kéziratban maradt 
fenn. Ez utóbbi kötet számomra elérhetetlen távolságban rejtőzik. Így az sem derülhetett 
ki, hogy milyen többletinformációval szolgálhat ez a forrás. Netán pontosan megadja, hol 
őrzik ezt, a település szempontjából kiemelkedően fontos, dokumentumot.

Mivel Szentbékkálla évszázadokig Zala megyéhez tartozott, közvetítő útján megkeres-
tem a Zala Megyei Levéltárat, de nemleges választ kaptam.

Végül a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár könyvtárosához, Homor Péterhez 
fordultam segítségért 2016. december 15-én. Amire egyáltalán nem számítottam: néhány 
órán belül a számítógép monitorján láthattam az oklevelet, amelyet közel másfél évtizedig 
hasztalan kerestem.

Egyébként Homor Péternek csak a Holub-féle irodalmat adtam meg mint támpontot. Ő 
így emlékezik arra a néhány órára: „A világhálónak köszönhetően ez az aprócska szakiro-
dalmi hivatkozás is segített megtalálni az oklevelet. Néhány jól megválasztott keresőkérdés-
nek és a 2010-es években fellendült digitalizáció áldásos hatásának köszönhetően nemcsak az 
adat forrása, de a középkori oklevél teljes szövege is megismerhető. Elsőnek Szentpétery Imre: 
Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és királynék okleveleinek kritikai jegyzéke (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 45. Budapest, 2008) című posztumusz 
munkáját és Zsoldos Attila utólagos kiegészítéseit sikerült megtalálni. A munkában a 104. 
oldalon olvasható az eredeti oklevél latin nyelvű szövege. Ugyanitt a szakirodalmi hivatko-
zásokból kiderült, hogy a kilencvenes évekig az oklevél csupán az Anjou-kori átiratban volt 
ismert (Almási, 1992). Erzsébet, V. István felesége és IV. László királyunk édesanyja eredeti 
oklevele a Veszprémi Érsekség és Főkáptalani Levéltár gyűjteményében rejtőzködik. További 
internetes kutatás eredményeként a forrásjegyzékben feltüntetett raktári jelzet segítségével 
magának az oklevélnek fényképét sikerült megtalálni a Hungarica közgyűjteményi portálon 
(Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Diplomatikai Fényképgyűjtemény DL-DF, jel-
zet 200681). Mindez egy évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen volt!”

Az oklevéllel kapcsolatban Almási Tibor Néhány Árpád-kori oklevél emléke 1327. évi ok-
iratokban (Acta Historica Szegediensis, 1992) című munkájában a következőket írja: „Ti-
mót fi a: Péter, aki a királyi udvarban kulcsárként (claviger) teljesített szolgálatot, mind I. 
Károllyal, mind pedig a királynéval, Erzsébettel átíratta azt a privilégiumot, amelyet többek 
között egyik őse, István nyert el 1273-ban IV. László király anyjától, Erzsébet királynétől. Az 
eredeti oklevél úgy tűnik nem maradt fenn. A két átírt oklevél vétel révén került az Országos 
Levéltárba. Az oklevelek állapota erősen rongált... Miután azonban a két átirat sérülései és 
hiányai nem esnek egybe, így az átírt privilégum tartalma egészében, szövege pedig csaknem 
teljességgel rekonstruálható.”
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Mielőtt  ismertetem  az  oklevél  teljes  magyar  szövegét, az alábbi megjegyzéseket te- 
szem.

A Szentbékkálla című monográfi ám megírásához anyaggyűjtés címén ellátogattam a 
Veszprémi Érsekség Levéltárába, ahol a faluval kapcsolatos dokumentumokat kerestem, az 
időpont 2003 lehetett. Az akkori főlevéltárostól mindössze egyházlátogatási jegyzőköny-
vek latin nyelvű másolatait kaptam 1758, 1760 és 1778-ból, amelyek magyar nyelvű szövegeit 
jóval később a Szentbékkállai Füzetek III. (Edutech Kiadó, 2016) című könyvemben jelen-
tettem meg.

Számomra nem volt megnyugtató két dátum Veress D. Csaba A Kál-völgy története (I. 
rész. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1984) című munkájában a 608. oldalon, 
amely szerint Szentbenedekkál első említése 1276. Majd, ugyanezen oldalon, néhány be-
kezdéssel távolabb a következőt olvashatjuk: egy 1273-ban lezajlott birtokper alkalmával 
említették meg Szentbenedekkál (ma Szentbékkálla) falu nevét, mely falunak már templo-
ma is volt a mai – 1790–1799 között újjáépített – templom helyén.

A felsorolt irodalmakból számomra világossá vált, hogy az eredeti oklevelet mindezidáig 
senki sem látta magyar fordításban. Az oklevelet Almási Tibor és dr. Kasza Péter fordította 
magyar nyelvre, szövege a következő:

„Erzsébet Isten kegyelméből Magyarország királynéja Krisztus minden mostani és majda-
ni hívének üdvözletét küldi.

Ismeretes, hogy a királyi és királynéi gondoskodásnak sajátja, hogy értékeli az egyének 
érdemeit, és főképp azokat emeli ki nagylelkűségének tekintélyesebb jutalmával, akik gye-
rekkoruktól a királyi udvarban nevelődve, korban és erényben növekedve soha nem rettentek 
vissza attól, hogy a király vagy királyné érdekében veszélynek tegyék ki magukat.

Ezért jelen oklevelünk erejénél fogva valamennyiőtök tudtára adjuk, hogy mivel Gergely 
fi a Damján klerikus, Jakab fi a Jacou, és Benedek fi a István, a káli (de Kaal) Szent Benedek 
falu vincellérei, akik kora ifj úságuktól fogva kitartóan szolgálván és soha semmilyen szüksé-
günkben cserben nem hagyván minket, kedves és kiváló cselédeinknek bizonyultak akár kö-
vetjárásokat kell intézni, akár bármilyen szolgálatokat elvégezni, alázatosan kérték tőlünk, 
hogy ilyenfajta szolgálataik jutalmaképpen őket valamilyen birtokukkal és javadalmukkal 
egyetemben jelen állapotukból fölemelve a királyi szerviensek sorába és testületébe iktatni 
méltóztassunk. Mivel pedig báróinkkal tanácskozván kérésüket jogosnak és méltányosnak 
találtuk, és minthogy mindenkinek szolgálatai szerint kívánunk a megfelelő javadalmazás-
sal megfelelni, hogy példájuk másokat is fokozottan a hűségre búzdítson, Damjánt és általa 
Moxát fi aival együtt, Paukát Gaegus fi át, testvérének gyermekeit, Jakou révén pedig annak 
édestestvérét, Garmanust, István révén pedig Mártont és Timótot az ő testvéreit, örököseiket 
és utódaikat minden javaikkal, melyeket atyáik és őseik birtokoltak, állapotukból teljesség-
gel  kiemelve a királyi szerviensek sorába és testületébe iktatni rendeltük. És hogy ez a nekik 
megadott szabadság épen és sértetlenül mindörökre megmaradjon és nehogy az idő előreha-
ladtával bárki rosszakaratúan semmissé nyílvánithassa, átadtuk nekik jelen, kettős pecséttel 
megerősített oklevelünket.

Kelt, hívünk, Gergely mester udvari kancellárunk keze által az Úr 1273. évében.
Eredeti oklevél: 41 x 22 (+ 4) cm. A kezdő E hiányzik. Függőpecsét vörös zsinórja. Veszpré-

mi Káptalan. lt. Kál 9. (DF 200 681).
Átírta:
a) IV. László király 1276. júl.18. – DL 105 744
b) I. Károly király 1327. szept. 9. – DL 105 745”
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Tehát az oklevél nem birtokpert tartalmaz, hanem olyan adománylevél, amely által a 
nevezett személyek, akik a királyi udvarban magas szolgálatokat teljesítettek, királyi szer-
viensekké (nemesekké) váltak.

A szentbékkállai Templom-domb oldalában levő kis építményben – talán a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park – elhelyezett egy faluismertető írást, amelyből az derül ki, hogy Szent-
békkálla nevének etimológiája: Szent Benedek malma. Ehhez a megállapításhoz a nagyon 
sok, általam ismert szakirodalom közül csak egy adja a muníciót: Sági János: Balaton 
írásban és képben. Keszthely. 1902. 141. Ebben olvashatjuk: „Eötvös Károly azt véli, hogy e 
községek Kálla nevüket bizonyára egy, az Árpádházi királyok alatt letelepedett Kálla nevű 
nemzetségről nyerték. Ezt a nézetet nem osztom. Ugyanis e vidéken igen sok szárazmalom 
működött. Ily malomnak a neve: Kálla volt. A valószínűség tehát az, hogy ez a kálla szó lett 
inkább Mindszent-Kálla, Köves-Kálla, Szt.-Békálla szavak egyik része.” 

Sági nézeteit viszont én nem osztom, ugyanis neki tudnia kellett, hogy ebben a meden-
cében Kál horka szállásbirtoka volt. Valóban szárazmalmok voltak, viszont egyetlen uta-
lást sem találtam arra, hogy itt taposómalom, tiprómalom, vagy járgányos malom lett vol-
na. Csakhogy, amit ő Kállának ír, az valójában kalló, vagy kallómalom. A Magyar néprajzi 
lexikon szerint ezek a malmok a gyapjúszövetanyagok nedves állapotban való mechanikai 
tömörítésére szolgáló, vízi energiával működő gépek. Minthogy 4 könyvet írtam Szentbék-
kálláról, az irodalmak áttanulmányozása során ráakadhattam volna ezekre a malmokra. 
Ilyen káli-medencei malmokról azonban nem olvastam.

Ezzel a névhasználattal kapcsolatban az interneten is kering egy érdekes megállapítás, 
mely szerint Köveskál és Mindszentkál (még a helység nevét is megmásítja az illető, hogy 
igazát bizonyítsa, mert helyesen: Mindszentkálla) utóneve Kál horka nevétől származik, de 
Szentbékkálla Szent Benedek malma. Ki érti ezt?

Korábban a mai három említett település mellett létezett Töttöskál, Kerekikál, Sásdi-
kál, Őrskál, Sóstókál, Kiskál, vagyis ezek mind mind valaminek a malmai lennének? Nem 
hinném, ugyanis a jelzett irodalom kivételével, a kutatók egyöntetű véleménye szerint a 
név második fele attól a Kál horkától származik, akinek ez a medence volt a szállásbirtoka. 

Egyébként az 1898. évi IV. t. 2. §. alapján megállapított név: Szentbékkálla.
Tehát az oklevél a falu elnevezéséhez is fontos adalékkal szolgál: káli Szent Benedek te-

lepülésről van szó, ami azt bizonyítja, hogy Szent Benedekről és Kál horkáról kapta a falu 
a nevét.

Az oklevél másolata, annak latin szövege és magyar fordítása a szentbékkállai Helytör-
téneti Múzeumban látható.

Oltárczi Ferenc
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Egy boldog király
IV. Károly viszontagságos élete

Teljes nevén Károly Ferenc József Lajos Hubert György Ottó Mária 1887. augusztus 17-én 
született, „Szép” Ottó (1865–1906), Ferenc József (1830–1916) unokaöccse és Mária Jozefa 
szász hercegnő elsőszülött fi aként. A keresztapaságot az uralkodó nevében testvére, Károly 
Lajos (1833–1896) vállalta. Édesapján és keresztapján kívül ekkor még ketten előzték meg 
Károlyt a Habsburg–Lotharingiai-ház trónöröklési rendjében: Rudolf (1858–1889) és Fe-
renc Ferdinánd (1863–1914). 1916-ban, Ferenc József halálakor ötük közül már csak Károly 
volt életben, így ő lett Ausztria császára és Magyarország utolsó apostoli királya.

Károly főherceg neveltetésében mindig szem 
előtt tartották a lehetőséget, hogy egyszer elfoglal-
hatja a trónt, a cél az volt, hogy modern felfogású 
államférfi vá neveljék, aki szembe tud nézni a XX. 
század támasztotta új kihívásokkal, és aki – ha úgy 
adódik – széles látókörűen tudja majd igazgatni 
a Monarchia népeinek sorsát. Taníttatása során a 
XIX. század végén  még  csak  bontakozó  reform- 
pedagógiai törekvésekkel rokonságot mutató mód-
szereket alkalmaztak. Így különös gondot fordí-
tottak rá, hogy minden tantárgyból gyakorlati ta-
pasztalatokat is szerezzen; ezt célozták a rangrejtve 
és egyszerű körülmények között tett hosszabb, 
európai utazások nevelői társaságában. Középisko-
lai tanulmányait  a  fi atal  főherceg  nem  elzártan, 
magánúton végezte, hanem nyilvános iskolában a 
bécsi „skót bencéseknél”, ahol alkalma volt barát-
kozni, együtt játszani – öccsével együtt gyakran 
kijárt a Práterbe korcsolyázni – és összemérni te-
hetségét a középosztály, a polgárság hasonló korú 
gyermekeivel. Egyszóval hétköznapi környezetben, 
a maga nyílt természetét kibontakoztatva élhette 
középiskolás éveit. Tanárai nagyra értékelték szorgalmát és tehetségét, diáktársai pedig 
kedvelték nyíltságáért, szelídségéért és közvetlenségéért, aminek jele volt, hogy a hivatalos 

„királyi herceg” vagy „főherceg” titulus helyett „Főkárolynak” szólították. Már fi atal korában 
mély vallásosság jellemezte.

Tizenhét éves korában fejezte be középiskolai tanulmányait, de nagy fájdalmára érett-
ségi vizsgát nem tehetett, Ferenc József ugyanis arra hivatkozva, hogy Károly 1900 óta 
prezumptív trónörökös, megtiltotta számára ezt a polgári megmérettetést. Életének eh-
hez a serdülőkori szakaszához kapcsolódik első nagyobb magyarországi körútja 1901-ben, 
melynek során hosszabb időt töltött Budapesten, ellátogatott a Hortobágyra, Debrecen-
be, Békéscsabára és beutazta Erdélyt is. Ez az út a Magyarországhoz fűződő gyermekkori 
pozitív élmények (édesapja néhány évig Sopronban teljesített katonai szolgálatot) tudatos 
elmélyítését és megszilárdulását eredményezte, azt az erős kötődést, mely hazánk utolsó 
királyát a magyarság őszinte szeretetében a sírig elkísérte. 

IV. Károly király
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A középiskola után államtudományi és köz-, valamint egyházjogi egyetemi tanulmá-
nyokat folytatott speciális tanrendben: oktatói bő két évbe sűrítették számára mindazo-
kat a legfontosabb ismereteket, amelyekre leendő uralkodóként szüksége volt. Ekkor sa-
játította el a magyar alkotmányjog alapjait; a Szent István-i állameszme tételeit nemcsak 
megtanulta, de gondolkodásának szerves részévé is tette, ez világosan visszatükröződött 
rövid uralkodása idején. Céltudatos felkészülés volt számára ez az időszak a trónöröklésre: 
áttekintést kellett nyernie a Monarchiáról, Európáról és a világról, a politikai, gazdasági vi-
szonyokról és a jogállamiság szigorú követelményrendszeréről. Egyetemi tanulmányaival 
párhuzamosan zajlott alapszintű katonai felkészítése is. 

Huszadik életévét elérve, 1907-ben ünnepélyesen nagykorúvá nyilvánították, ez az ud-
vari szokásoknak megfelelően együtt járt azzal, hogy az Aranygyapjas Rend lovagjai közé 
fogadták, és kitüntették ennek díszjelével. Egy ezzel kapcsolatos epizód rámutat Károly 
két jellemző tulajdonságára: lelkiismeretességére és kötelességtudatára. Lovaggá avatása 
előtt ugyanis áttanulmányozta a rend ófrancia nyelven írt, ősi alapszabályát, és arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy egy XX. századi ember nem tudhat megfelelni a lovagi életforma 
támasztotta magas követelményeknek, ezért csak magánfogadalmat tett. Ebben arra vál-
lalkozott, hogy egész életében minden tőle telhetőt megtesz, hogy méltó lehessen a meg-
tisztelő címre. Sokat imádkozott erre a szándékára a nagy magyar lovagkirály, Szent László 
közbenjárását kérve.

Gyermek- és fi atalkorából hozta magával azt a személyiségjegyet, hogy maradéktalanul 
megbízott embertársaiban. Bizalma jó szándékkal, jóindulattal párosult, ezt ellenségei na-
ivságnak, gyengeségnek tartották. Ő ennek ellenére mindig hű tudott maradni elveihez, 
meggyőződéséhez. Keresztényszociális eszméktől áthatott közéleti gondolkodását erős kö-
zösségtudat, együttműködési vágy és alapvető jobbító szándék jellemezték. Összegezve: a 
gyakorlati vezetői tapasztalatokon kívül minden megvolt benne, amire egy jó királynak 
szüksége lehet. Egy soknemzetiségű, hatalmas birodalomban élt, amely jól működött mint 
gazdasági egység, de elavult államberendezkedése és súlyos társadalmi feszültségei puska-
poros hordóvá tették. Demokratikus és szociális változásokra lett volna szükség, és arra, 
hogy az Osztrák‒Magyar Monarchiából egy tagoltabb szövetségi állam szerveződjék, de 
a reformok szükségességét csak szűk, elszigetelt csoportok ismerték fel, a politikai vezető 
réteg – élén az aggastyán uralkodóval – hallani sem akart róluk, vagy egyszerűen megva-
lósíthatatlannak gondolta azokat. Károly nyitott volt ezeknek a változásoknak a konszen-
zus útján történő végrehajtására, ám ezt a történelmi és politikai körülmények nem tették 
lehetővé.

Bourbon‒Pármai Zita Maria delle Grazie 1892. május 9-én született a toscanai Capez-
zano Pianore nevű városban. Károlyhoz hasonlóan jó felfogású, szorgalmas gyerek volt és 
gyorsan tanult. Édesapja hatására elsősorban a humán tárgyak érdekelték, soknyelvű kör-
nyezetben nevelkedve ő is több idegen nyelvet folyékonyan beszélt. Még gyermekkorában 
ismerte meg jövendő férjét, akiről az első benyomása az volt, hogy milyen sokat foglalkozik 
öccsével, milyen gondos, fi gyelmes és segítőkész: „Ő olyan, aki törődik a másik emberrel!” 
Károly sem felejtette el a gyermekkori találkozás élményét, és amikor feleséget keresett 
magának, visszagondolt Zitára, akit szépsége és vallásossága miatt már akkor a szívébe 
zárt. A középiskolai évek alatt ugyan nem találkoztak, de amikor 1909-ben újra meglátták 
egymást, hamar egymásba szerettek. Zita akkor tizenhét éves volt. 

Károly Mariazellben kérte meg a kezét. A Szűzanyára bízták magukat, jegygyűrűjükbe 
ezeket a szavakat vésették: „Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix”, „Oltal-
mad alá futunk Istennek Szent Szülője.” Hivatalos, szűk családi körben tartott eljegyzésük 
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alkalmával, 1911. június 14-én Pianoréban, Károly így fogalmazta meg közös életcéljukat: 
„Mostantól egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!” Esküvőjüket 1911. október 21-én 
tartották meg a pármai hercegek schwarzaui kastélyában. A latin és francia nyelven zajló 
szertartásokat a pápa személyes követeként a család régi barátja, Monsignor Gaetano Bis-
leti végezte, aki a Szentatya személyes üzenetét is átadta az ifj ú párnak: „Az élet sok keserű 
órájában, amely bizonyára titeket sem kímél meg, az Istenbe vetett hit legyen támaszotok, és 
a boldog családi élet legyen mindenkor menedéktek!” A Szentatyától kapott rózsafüzért Ká-
roly élete végéig mindig magánál tartotta. Nászútjuk alkalmával visszatértek Mariazellbe, 
hogy megköszönjék a Szűzanyának házasságuk kegyelmeit.

Életre szóló elköteleződésüket a kölcsönös bizalom hatotta át, mindig mindent megbe-
széltek egymással, és ezt a szoros viszonyt nem törekedtek elrejteni a kívülállók elől sem. 
Zita általában férje közelében üldögélt kézimunkázva, de előfordult olyan uralkodói meg-
beszélés is, amire Károly külön behívta hitvesét, és ilyenkor a véleményét is kikérte. Ez ab-
ban az időben botrányszámba ment, és számos intrika alapjául szolgált, a rágalmazók Zita 
királyné férje fölött gyakorolt túlzott befolyását emlegették. Károly király hitvestársa felé 
külön esküvel megerősített őszinteségi magánfogadalmat tett, mert saját szüleire gondolva 
úgy érezte, hogy a kölcsönös bizalom hiánya a házastársi kapcsolat megromlását okozhatja.

Zita és Károly erősítették egymásban a jót. Sok közös vonásuk közül kiemelkedik a vallá-
sosság és a szociális érzékenység. Jó kapcsolatot, sőt, barátságot ápoltak a Rerum novarum 
iránymutatását követő Seipel Ignác osztrák keresztényszocialista politikussal, aki papként 
Zita lelkiatyja is volt. A házaspár példamutatóan mértéktartó és egyszerű életviteléből soha 
nem hiányzott a jótékonyság, a szegények és a rászorulók felkarolása. Egymásra találtak a 
buzgó imaéletben is és később gyermekeiket ugyanerre nevelték.

1912. november 1-jén Bécsbe vezényelték Károlyt. Őrnagyi rangban a 39. debreceni ezred 
zászlóaljparancsnoka lett. Ekkor az ifj ú pár a hetzendorfi  kastélyba költözött, itt született 
meg első két gyermekük, Ottó és Adél. Zita mindeközben magyarul tanult, hogy ezen a 
téren is méltó társa lehessen a magyarok jövendő királyának. Ebbéli igyekezetében akarta 
őt segíteni Ferenc József, amikor neki ajándékozta megboldogult felesége, Erzsébet király-
né teljes magyar könyvtárát. Férjéhez hasonlóan Zita is kedvelte a magyarokat, mert mint 
mondta: „ha a hazájukról beszélnek, annyi hűség árad a szemükből”.

A fi atal pár élete jelentősen megváltozott 1914-ben, amikor Ferenc Ferdinánd tragikus 
halála után Károly a Monarchia tényleges trónörökösévé vált. Ferenc József így jellemezte 
jövendő utódját: „Nagyon nagyra becsülöm Károlyt, mindig őszintén megmondja nekem 
véleményét, de azért tud engedelmeskedni is, ha megmaradok felfogásom mellett. Attól talán 
végre megkímél a sors, hogy még ezt az ifj út is túléljem.”

Károly 1916. november 21-én, Szűz Mária templomi bemutatásának ünnepén foglalta el 
trónját: „Viharos időkben lépek őseimnek, fennkölt elődöm által teljes fényében reám hagyott 
tisztes trónjára. Amidőn az Ég kegyelmét és áldását kérem magamra, házamra és szeretett 
népeimre, a Mindenható színe előtt fogadom, hogy az őseim által reám hagyott örökségnek 
hű sáfára leszek. Mindent meg akarok tenni, hogy mielőbb elmúljanak a háború borzalmai. 
Népeimnek igazságos, szeretetteljes fejedelme akarok lenni; az alkotmányt és törvényt tisz-
teletben kívánom tartani. Gondosan fogok őrködni a jogegyenlőség felett.” Példaképeinek a 
Szentírás nagy uralkodóit, a magyar történelem szent királyait és az Ausztriai Ház érdeme-
sebb tagjait tartotta, mindig nagy tisztelettel tekintett rájuk.

Károly és Zita uralkodásuk idején több udvari szokást megváltoztattak: enyhítettek az 
etikett merevségén, közvetlenebbé tették az érintkezést környezetükkel. Jobban szerettek 
a családias légkörű Reichenauban, Gödöllőn vagy Eckartsauban tartózkodni, mint a bécsi 
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vagy budai palotákban. Családi életükben központi helye volt a hitgyakorlásnak. Vasár-
naponként együtt mentek a szentmisére, vidéken többnyire gyalog, minden különösebb 
kíséret nélkül. Esténként a család közösen imádkozott, a nagyobb gyermekekkel a szü-
lők naponta együtt mondták a rózsafüzért. A királyi pár 1916 decemberében háromnapos 
böjttel készült közös, budai koronázásukra. Ők ketten különleges tartalommal telítették 
a szertartások közül azt, amikor Zita vállához érintették a Szent Koronát, kezébe adták a 
jogart és az országalmát, és így kísérték a helyére, koronázott férje mellé, kifejezve ezzel a 
nő és férfi  egymást kiegészítő egységét.

Károly ezer szállal kötődött hazánkhoz kora gyermekkorától fogva, de ezek közül egyik 
sem volt olyan erős és meghatározó, mint a magyar királykoronázás életre szóló élménye. 
Első, szent királyainkon kívül kevés olyan uralkodója van Magyarországnak, aki annyira 
komolyan vette volna a koronázás ősi, latin szavait, mint Károly. A koronázó főpap, Cser-
noch János hercegprímás visszaemlékezése szerint nem volt olyan találkozás kettejük kö-
zött, hogy a király ne utalt volna vissza valamely ekkor elhangzott, uralkodói fogadalmára.

Élete végén a királyné is így emlékezett vissza a felemelő eseményre: „Megrázó és cso-
dálatos volt az egész. A nép lelkesedése mélyen megindított, mert őszinte volt. A koronázási 
imák, a megható szertartás, nem tudom elmondani, milyen mély benyomást tett rám. Eze-
ket a napokat soha nem homályosította el semmi csalódás, semmi csapás, semmi tragédia. 
Most is, annyi év után, bár sokat felejtettem magyar tudásomból, mégis, ma is tudom a 
Budán elmondott magyar szavakat. Áldom az isteni gondviselést, hogy e magasztos percet 
megérnem engedte!”

IV. Károly lelkesen indult el magyar királyi szolgálatának útján, a koronázás, mint egy 
pappá vagy még inkább püspökké szentelés, kegyelmi erőforrást jelentett számára. Elgon-
dolkodtató viszont Tisza István miniszterelnök nem nyilvános kijelentése az ifj ú uralko-
dóról: „Ne felejtsük el, hogy Ferenc József és Károly király között két generáció, két egész 
emberöltő fekszik. Jó lesz résen lenni!” És hogy mit értett ezalatt, az hamar kiderült, mert a 
királytól kiinduló minden reformkezdeményezést – először mint miniszterelnök, azután 
pedig mint az országgyűlés legnagyobb pártjának vezetője – megakadályozott. Megvaló-
sítatlan maradt ezért Károlynak a földkérdés megoldására kidolgozott uralkodói elképze-
lése: a nagybirtok felosztása a nincstelen földművesek között, egyidejűleg pedig a birtokos 
nemesség kárpótlása az állami erdők átengedésével. Hasonlóképpen nem valósulhatott 
meg Magyarországon a régóta sürgetően szükséges választójogi reform, és nem alakulha-
tott ki intézményes és valós párbeszéd a problémáikra egyre szélsőségesebb megoldásokat 
kereső nemzetiségi vezetőkkel.

Károly király uralkodásának második esztendejét, az 1917-es évet az állandósult béke-
törekvések között két jelképes, magyar vonatkozású esemény tette emlékezetessé. Ami-
kor májusban hatalmas tűzvész pusztította el Gyöngyös belvárosát, az uralkodó és hitvese 
azonnal a helyszínre siettek, és személyes jelenlétükkel nyújtottak vigaszt a lakosságnak. 
Az uralkodó ezután törvényben rendelkezett a város újjáépítéséről, és a munkálatokat nagy 
összegű magánadománnyal is támogatta. 

A másik jelképes gesztusra augusztus 20-án került sor. Az Országos Katolikus Szövetség 
elnöke, Zichy János felkérte a királyt, hogy a korábbi szokásoknak megfelelően küldjön 
maga helyett egy királyi herceget, aki képviseli majd őt a Szent István-napi Szent Jobb-kör-
menetben. „Tudja mit, magam fogok elmenni” – válaszolta erre Károly. Így esett meg tör-
ténelmünkben először, hogy egy Habsburg király részt vett azon a nemzeti megmozdulá-
son, amelyet a magyar egyház az 1848/49-es szabadságharc bukását követő abszolutizmus 
idején éppen azért hozott újra szokásba, hogy első szent királyunk közbenjárását kérje 
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Magyarország sorsának jobbra fordulásáért, a bécsi elnyomás megszűnéséért. Tudta ezt 
Ferenc József, ezért maradt távol, tudta Károly király is, aki – a teljes kiengesztelődés remé-
nyével – éppen ezért jött el.

A magyarság igényeire való nyitottságát bizonyítja, hogy az évtizedekig tartó huzavona 
után 1915-ben megalkotott közös államjelképeket, amelyek végre hűen tükrözték a Monar-
chia kétközpontúságát, Károly király vitte át a gyakorlatba. Ő gondoskodott arról, hogy a 
katonai jelképhasználat is alkalmazkodjon a kettős államiság követelte közjogi helyzethez. 
Új Signum Laudis kitüntetéseket készíttetett, hogy rajta ne csak az új uralkodó képe, de az 
osztrák korona mellett a magyar Szent Korona domborműve is helyet kapjon.

Az 1918-as évben – a budavári Szent Jobb-körmeneten kívül, és a Mátyás-templomi szo-
kásos hálaadás mellett, ami augusztusi születésnapjához kapcsolódott – IV. Károly újabb 
két nevezetes királyi látogatással tüntette ki Magyarországot: július 16-án Pozsonyba, ok-
tóber 23-án pedig Debrecenbe utazott. Utóbbi látogatás, túllépve az 1849-es trónfosztás 
emlékén, szintén a császár-király és a nemzet közötti történelmi kiengesztelődés jelképe 
volt.

Mindezek azonban nem csökkenthették az uralkodó legnagyobb fájdalmát, amelyet a 
frontról érkezett jelentések okoztak, hírül adva a sok embertelen pusztítást és igazságta-
lanságot. A király minden béketeremtő igyekezete és jó szándéka ellenére a háború utolsó 
időszakában egyre többen személyesen őt tették felelőssé minden bajért, ami a biroda-
lomra zúdult. A békevágyó uralkodó az ő szemükben háborús bűnbak lett. 1918 őszén fel-
bolydult minden, ez volt a birodalom végének kezdete. A feltartóztathatatlan események a 
császár-király életét egy csapásra tragikusan megváltoztatták.

Az utolsó schönbrunni szentmisén Károly király ugyanazon a helyen ült, ahol elődje, 
Ferenc József élete utolsó imáját mondta. Ebben a sorsdöntő pillanatban Zitával közösen 
kérték a Mindenható segítségét a küszöbön álló végnapokra. November 3-án létrejött a 
fegyverszünet, miközben a széteső birodalom minden fontos városában forradalmi esemé-
nyek zajlottak. Egy hét múlva Károly arra kényszerült, hogy aláírja átmenetinek szánt, de 
utóbb véglegesnek bizonyult visszavonulását az osztrák és a magyar államügyek intézésé-
től. 1918. november 11-én a királyi család elhagyta Schönbrunnt és Eckartsauba költöztek. 

Ez azonban csak kezdete volt hányattatásaiknak. 1919 márciusában az osztrák parla-
ment elfogadta a császári ház száműzéséről és teljes vagyonának elkobzásáról rendelkező 
törvényt. Az udvari különvonaton – „hétszáz év után” – elhagyta országát az utolsó Habs-
burg uralkodó. Feldkirchnél lépték át az osztrák‒svájci határt 1919. március 24-én, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján. 

Zita mindenben osztozott férjével: a keserű napokkal és a veszélyes helyzetekkel is 
együtt néztek szembe. Ilyen volt 1921-ben a király visszatérési kísérlete Magyarországra, 
amikor Zita a gyermekeit hátrahagyva férjével tartott a halálveszélybe. Jól tudták, mit je-
lent az a szó, hogy életszövetség, jól tudták, hogy az uralkodói vagy a szülői kötelességek 
teljesítésére hivatkozva nem hagyhatják magára a másikat. Így közösen vállalták népeikért 
és gyermekeikért hozott áldozataikat. A két sikertelen magyarországi visszatérési kísérlet 
legalább olyan fájdalmas csalódást jelentett Károly számára, mint korábban béketörekvé-
seinek kudarca. Meg kellett tapasztalnia, hogy államfői szolgálatára nem tart igényt sem 
Ausztria, sem Magyarország. 

Ezt követően már nem térhettek vissza Svájcba, az antant foglyaként 1921. november 19-
én a Cardiff  nevű angol hadihajón érkeztek meg feleségével Madeira szigetére, a családfő 
életének utolsó állomására. A családnak itt újabb nehézségekkel kellett szembenéznie: a 
gyerekek odautaztatása, mindannyiuk lakhatásának és ellátásának biztosítása súlyos anya-
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gi terheket jelentett. Fel kellett költözniük a sziget hűvös és nyirkos hegyoldalába, ahol 
Károly megbetegedett, és mivel későn jutott orvosi ellátáshoz, a megfázásos betegség el-
hatalmasodott rajta, infl uenza és halálos kimenetelű tüdőgyulladás fejlődött ki belőle. Áp-
rilis 1-jén némi javulás, majd hirtelen gyors rosszabbodás következett, a beteget lázálmok 
gyötörték. Az utolsó percekre behívta elsőszülött fi át, Ottót, és megáldotta őt. Megáldotta 
nyolcadik gyermekét is, a „könnyek hercegnőjé”-t, akinek születését már nem érhette meg. 
Utolszor még megcsókolta a számára oly kedves Jézus Szíve-képet: „Jézus irgalmas Szí-
ve, Reád bízom magam… Jézus jöjj, jöjj… Legyen meg a Te szent akaratod!… Igen, igen… 
Amint akarod… én Jézusom…” Déli 12 óra 23 perckor udvari káplánja, Zsámboky Pál csuk-
ta le a halott király szemét.

Sírfeliratát Károlyi József gróf szövegezte, aki az utolsó két hétben a család hűséges se-
gítője volt. A hármas érckoporsó felirata magyarul: I. Károly, Isten kegyelméből Auszt-
ria császára, Csehország királya stb., Magyarország e néven IV. apostoli királya, született 
Persenbeugban, 1887. augusztus 17-én, meghalt Madeirán, 1922. április 1-jén a jelen lévő 
legfölségesebb Oltáriszentség imádatában ajkán e szavakkal: „Fiat voluntas tua!”, „Legyen 
meg a te akaratod!”

„Istenünk, aki Boldog Károlyt viszontagságos úton a földi királyságból a Te országodba 
vezetted, és mennyei koronával jutalmaztad, az ő közbenjárására 

add meg nekünk, hogy Szent Fiadat és testvéreinket szolgálva mi 
is eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által. 

Ámen.” 2004 októbere óta ezzel az imádsággal és a hitval-
ló férfi ak tiszteletére bemutatott szentmisével ünnepli az 
egyház Boldog Károly király házassági évfordulóját, hi-
szen liturgikus ünnepnapja nem az égi születés, hanem 
a házasságkötés emléknapja lett: október 21. Szent II. Já-
nos Pál pápa nem az Osztrák‒Magyar Monarchia végzet-

szerűen tragikus sorsú uralkodóját avatta boldoggá 2004. 
október 3-án. Nem politikai nézeteit, államfői cselekedeteit, 

sikereit és kudarcait értékelte ezzel a katolikus egyház, hanem 
Károly király hitét, istenes életét. Zita királyné sokszor vallott 
róla, hogy házaséletük legnagyobb támasza férje rendíthe-
tetlen hite volt, ami lelkesítette őt és az egész családot. Igazi 

„pater familias”, a család atyja és feje, gyermekeinek rajongásig 
szeretett példaképe volt. Az őt közelről ismerők és tisztelőinek 

sokasága szerte a világon Krisztus hűséges követőjét látták meg benne, aki a saját életét 
minden nehézség ellenére hitben, reményben és szeretetben tudta kibontakoztatni.

Boldog Károly sok mindenben megelőzte saját korát. Zitával a modern királyi párok elő-
képeiként is tekinthetünk rájuk, hiszen életvitelük – éppen értékrendjük és életfelfogásuk 
miatt – az egyszerűség, a természetesség jegyében alakult. Sorsuk legfontosabb üzenete a 
szentségi házasság minél teljesebb megélése és a családi élet kitüntetett helye egész életük-
ben. Szilárd erőforrás volt ez számukra a száműzetésben, és a legnagyobb megpróbáltatá-
sok idején is.*1

Kovács Gergely

* A témáról bővebben a szerzőtől: Zita és Károly. Akik egymást segítették az égbe. Boldog Gizella Főegyházme-
gyei Gyűjtemény, Veszprém, 2017. A szerk.

IV. Károly boldoggá avatási
emlékérme
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KRÓNIKA

A XXIV. Partiumi Honismereti
Konferencia

Beszámoló

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2018. augusztus 31. és szep-
tember 2. között Érsemjénben szervezte meg a XXIV. Partiumi Honismereti Konferenci-
áját, a Fráter Lóránd Művelődési Központban. A regisztráció alatt mindenki megkapta a 
társaság új évkönyvét A helytörténeti kutatás és a honismeret nyomában címen, valamint a 
25 éves évforduló alkalmából kiadott Emléklapot.

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus 
áhítatot tartott Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és 
Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. A résztvevőket kö-
szöntötte: Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A házigazdák nevében Balazsi József köszöntöt-
te a konferenciát. Nagy örömére szolgált, hogy újra az általa vezetett község adott otthont 
e nemes rendezvénynek. Felidézte, hogy közvetlenül az egyesület megalakulása után, már 
1994-ben közösen avattunk emléktáblát. 2008-ban itt tartottuk a XIV. Honismereti Konfe-
renciát. Ő maga is régi tagja és díjasa egyesületünknek. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar Me-
gyei Szervezetének ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő értékelte és nagyra becsülte az 

A konferencia résztvevői
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egyesület szakmai teljesítményét. Ezt követően Dukrét Géza elnök részletesen ismertette 
az elmúlt 25 év tevékenységét, eredményeit, az elért sikereket. Kihangsúlyozta a konferen-
ciák jelentőségét, amelyek jóval túlnőtték a Partium és a Bánság, sőt, az ország határait is. 
Könyvkiadásuk keretében, 1998 és 2018 között 109 kötetet adtak ki. Megalakulásuk óta 26 
emléktáblát avattak fel, tizenhárom honismereti tábort szerveztek, valamint számos meg-
emlékezést és könyvbemutatót. 

Ezután a következőknek átadták az idei Fényes Elek-díjakat: Mihálka Nándor régész, 
muzeológus, Nagyvárad; dr. Szabó József újszülöttgyógyász, Bihardiószeg; Ráday Mihály, 
a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének elnöke, Budapest. Ráday Mihály megkö-
szönte a kitüntetést és kihangsúlyozta a társaság hagyományőrző és műemlékvédő tevé-
kenységét. Átadták Böcskei László megyés püspök Felix Terra című ajándékköteteit. Ezt 
követően több civil szervezet felköszöntötte a 25. évfordulóját ünneplő egyesületet, díszok-
leveleket és könyveket átadva.

Az ünnepség után a plenáris ülés következett. A konferencia fő témái a következők vol-
tak: 25 éves a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság; Együttműködési 
kapcsolataink; Kistérségek története; Az elmúlt száz év. Az előadások hagyományosan, a 
konferenciának helyt adó település ismertetésével kezdődtek. Csorba Mihály történelem-
tanár Érsemjén történetét ismertette. Számos újdonságot hallottunk, amelyeket ő maga 
kutatott fel a levéltárakban. Csorba Teréz tanárnő Érsemjén nagy szülötteit mutatta be. 
Rendkívül alaposan ismertette Kazinczy Ferenc életrajzát. Még ebéd előtt két kiállítást nyi-
tottak meg: kiállítottuk könyvkiadásunk 107 kötetét, valamint megnyitottuk Kiss László 
fotóművész Nagyvárad hajdan és ma című fényképkiállítását, amely az elmúlt száz eszten-
dő alatt a város arculatának összehasonlító bemutatása.

A délután könyvbemutatóval kezdődött. Dr. Ábrám Zoltán Az igazság szabaddá tesz 
című könyvét maga a szerző ismertette. Érendrédről elhurcolt nagyapja és a Duna-deltát 
megjárt elítéltek, így Csiha Kálmán emlékére írta e könyvet. Az előadások az Érmellék 
megismertetésével folytatódtak. Dr. Szabó József Az Érmellék természeti földrajzi kutatás- 
és helytörténete című előadásában sokoldalúan mutatta be e tájegységet, elhelyezve benne 
Érsemjént is. Kéri Gáspár és Kéri Ildikó, Székelyhídról, az érmelléki népi építészeti örökség 
védelmét mutatta be saját tevékenységén keresztül, az általa létesített gálospetri és szalacsi 
tájházak bemutatásával. Óriási értékmentő munkát végez, már több mint két évtizede. 

Az előadások után kivonultunk a kultúrház előtti parkba, ahol, közösen az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesülettel, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társasággal, a Kazinczy 
Ferenc Társasággal, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvánnyal és az érmihály-
falvi csoporttal, koszorút helyeztünk el Kazinczy Ferenc nyelvújító, Fráter Loránd nótás-
kapitány és Csiha Kálmán református püspök szobrainál, valamint Kazinczy Lajos aradi 
vértanú csónak alakú fejfájánál. 

Ezután a közgyűlés következett, amelyen számos díszoklevelet adtak át a 25 év alatt te-
vékenykedő területi elnököknek és a többi tisztségviselőnek, áldozatos munkájuk elismeré-
seként. Külön dicséretben részesült Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád, azok a nyomdászok, 
akik szakmai hozzáállásukkal magas szintre emelték könyvkiadásunkat. Majd megkö-
szönve minden tag honismereti tevékenységét, kiosztották az új tagok tagsági könyvecs-
kéit. Megtiszteltetésünkre és örömünkre, több határon túli szakember is kérte felvételét az 
egyesületünkbe.

Este fellépett az Ezüstperje Néptáncegyüttes, fergeteges előadást tartva. A több mint 
kilencven tagú együttes számos hazai és nemzetközi díjat nyert, csodálatos magyar népi 
táncaival.
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A szombat a kapcsolatok bemutatásának napja volt. Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület szerepéről és kapcsolatairól Széman Péter elnök beszélt. Rámutatott, hogy szo-
rosan együttműködtek a PBMET-el rögtön a megalakulásától kezdve. Dr. Keszeg Vilmos 
elnök az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1989 utáni újraszerveződését ismertette. A Kriza Já-
nos Néprajzi Társaság tevékenységét Nagy Ákos alelnök mutatta be. Elmondta, hogy már 
a kilencvenes évektől jó a kapcsolatunk, több közös rendezvényünk is volt és kitűnő a 
könyvcserekapcsolatunk is. Az ICOMOS és a társaságunk két évtizedes kapcsolatáról, An-
tal Anna alelnök betegsége miatt, Széphegyi László műemlékes építészmérnök, a Város- és 
Faluvédők Országos Szövetségének alelnöke emlékezett meg. Ő már húsz éve jelen van 
minden konferencián és több közös kiránduláson. Másnap is ő volt a műemlék-látogatás 
idegenvezetője. Az Országos Honismereti Szövetség sokoldalú tevékenységét Debrecze-
ni-Droppán Béla elnök mutatta be. Társaságunk már megalakulásától kezdve szorosan 
együttműködött a szövetséggel. Halász Péter, a szövetség volt elnöke, tagja és díjazottja is 
társaságunknak. A jelenlegi elnök is rendszeresen részt vesz a konferenciáinkon. Ugyan-
akkor tagjaink is rendszeresen részt vesznek a szövetség által szervezett Honismereti Aka-
démiákon. Testvérszervezetünk, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság feladatairól dr. 
Gaál György elnök beszélt, majd rámutatott, hogy társaságunk példamutató tevékenységet 
fejtett ki, mind a műemlékvédelem, mind a könyvkiadás terén. Kitűnő kapcsolatainkról 
a Kazinczy Ferenc Társasággal Fehér József volt elnök beszélt, Sátoraljaújhelyről. Szemé-
lyes visszaemlékezéseit ecsetelte, sajátos hangulatban. Az isaszegi székhelyű Határon Túli 
Magyar Emlékhelyekért Alapítvány kapcsolatait 
Révász Gizella elnök ismertette. Kihangsúlyozta, 
hogy tőlünk tanulta meg, hogyan kell megszer-
vezni és működtetni egy egyesületet. Oláh László, 
a Pákozdi Katonai Emlékhely vezetője az otta-
ni hazafi as honvédelmi nevelés fontosságáról és 
megvalósulásáról értekezett. A Bihar-kutatásról a 
berettyóújfalui Bihari Múzeum részéről a követke-
ző két előadás hangzott el. Török Péter múzeum-
vezető: Egy bihari elektronikus gyűjtőpont: www.
biharkutatás.hu és dr. Brigovácz László levéltáros: 
Egy tudományos műhely a világhálón. Az Új Néző-
pont folyóirat. Mindkettő a tudományos munkák, 
folyóiratok, könyvek digitalizálásáról szólt. Ezé 
a jövő. Berecz Gábor Aradról a Kölcsey Egyesü-
let történetét ismertette. Mihálka Nándor vetített 
képes előadásban mutatta be a váradi középkori 
székesegyház nyugati homlokzatát, a régészeti 
ásatások tükrében.

Délután Ujj János előadásából megismerked-
tünk az aradi színjátszás utóbbi száz évével. Ezt 
követte egy nagy ívű, rendkívül érdekes előadás 
Wanek Ferenc részéről, Kolozsvárról, A középkori 
bihari székelység nyomában Kalotaszegen címen. 
Az előadás alapja a helynévkutatás volt. Tácsi Eri-
ka Temesvárról a Bartók Béla Vegyeskar 47 eszten-
dős szolgálatát ismertette, amelynek ő a főszerve-

A Honismereti Szövetség által
a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 

Emlékhely Társaságnak az évforduló 
alkalmából átadott emléklap
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zője. Tisza István meggyilkolásának századik évfordulójáról unokája, a sárospataki Patay 
Tibor értekezett. Pásztai Ottó Nagyváradról a Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) történetét 
ismertette. Kétszáz éve született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, erről dr. Vajda 
Sándor Borosjenőből egy nagyon szép, vetített képes előadást tartott. Illés Mihály Temes-
várról, a Bánsági EKE tagja, magyar vonatkozású, ritkán látogatott bánsági emlékhelyeket 
mutatott be.

Este újra fellépett az Ezüstperje Néptáncegyüttes, hangulatos, magyar néptáncokkal.
Vasárnap Északkelet-Magyarország, Bereg és Szatmár műemléktemplomait látogattuk 

meg. A programot Széphegyi László műemlékes építészmérnök állította össze és elvállal-
ta az idegenvezetést is. Tarpán megnéztük a mára már nagyon ritka szárazmalmot. Csa-
rodán a XIII. századi templomocskát, majd Tákoson megcsodáltuk a „Mezítlábas Notre 
Dame” református templomot. Szatmárcsekén meglátogattuk a csónak alakú fejfás teme-
tőben Kölcsey Ferenc sírját. Túristvándin, az ebéd után megnéztük a vízimalmot, majd 
Nagyszekeresen a református templomot. Szamosújlakon megtekintettük a XIII. századi 
református templomot, amelynek felújítása nemrég Európa Nostra Díjat nyert. A csenger- 
simai református templom megtekintése után értünk el az országhatárhoz és indultunk 
hazafelé.

A konferenciát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Bihar Megyei Szociális és Közösség-
fejlesztési Igazgatóság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Nagyváradi Ró-
mai Katolikus Püspökség, valamint az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatta.

Dukrét Géza

 Egyed Antal emlékezete*
Egyed Antal Székesfehérvár jeles szülöttei közé tartozik, emlékezete mégis megkopott, el-
halványult a számunkra különösen viszontagságos XXI. században.

Fehérváron született 1779. június 13-án, Dunaföldváron hunyt el 1862. augusztus 27-én. 
Elemi iskoláit és a gimnáziumot szülővárosában végezte. A fehérvári gimnáziumban taná-
ra volt Virág Benedek, a pálos rendi szerzetes, aki 1786 után – amikor II. József feloszlatta 
a szerzetesrendeket – világi papként is megtartotta tanári állását és még nyolc évig tanított 
Székesfehérvárott. Virág Benedek keltette fel Egyed érdeklődését az irodalom, a latinul 
verselő ókori nagy költők iránt. Virág Benedeket mint a XVIII–XIX. század fordulójának 
népszerű költőjét nem hiába nevezték a „magyar Horác”-nak, minthogy – mások mellett – 
a teljes Horatius-életművet lefordította és részletekben ki is adta. Példája nyomán kezdett 
Egyed Antal verselni és fordítani. Főként elégiákat, alkalmi és vallási jellegű verseket, egy-
házi énekeket írt. Műfordítóként Ovidius és Tibullus számos művét ültette át magyarra. 
(Pályája elején műveinek megjelentetésében is Virág Benedek támogatta.)

1801–1803 között Egyed Antal a pécsi papneveldében folytatta tanulmányait, 1803-ban 
pappá szentelték. Felszentelését követően (1803–1807 között) több helyen szolgált káplán-
ként, majd 1808-tól kocsolai, 1813-tól bonyhádi, 1822-től paksi, 1829-től dunaföldvári plé-
bános, 1832-től halálig (1862) ugyanott apátplébános. Bonyhádi szolgálata utolsó éveiben, 

* Elhangzott 2018. szeptember 29-én a székesfehérvári ciszterci gimnázium Oskola utca 7. szám alatti régi épü-
lete előtt megrendezett emléktáblaavató-ünnepségen.
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1820–21-ben került kapcsolatba az ifj ú Vörösmarty Mihállyal, aki 1820-tól a Bonyháddal 
szomszédos Börzsönyben házitanítóként tanította a Perczel család fi ait. (Köztük Perczel 
Mórt, 1848 nagynevű tábornokát.)

A művelt, s egyben hazafi as gondolkodású Egyed Antal, bonyhádi plébános adta Homé- 
roszt, Tassót és Zrínyi műveit a házitanítóskodó, s párhuzamosan a pesti egyetemen jogi 
tanulmányokat folytató Vörösmarty Mihály kezébe. Teslér 
László bonyhádi káplán pedig Shakespeare, Schiller, Goe-
the drámáival ismertette meg a későbbi költőóriást. Vörös-
marty örömmel ismerte fel, hogy „a magyar nyelv oly köny-
nyen perdül római rend szerint”, alkalmas az időmértékes, 
klasszikus versformák használatára is. (Mellesleg Virág Be-
nedek 24 klasszikus versformát használt; többet, mint bárki 
más magyar költő. Erőlködés nélkül alkalmazta az antik 
versformákat a magyar nyelv sajátosságaihoz, mondatszer-
kezetei felszabadultak a latin minta terhe alól.)

Egyed Antalt irodalmi munkássága alapján 1833-ban le-
velező tagjává választotta a Magyar Tudós Társaság, későb-
bi nevén Magyar Tudományos Akadémia. Akkoriban adta 
ki fő műveit is (pl. Elégiák levelekben. Pest, 1831; Kis énekes 
könyv híveim számára. Pest, 1834; 6. kiadás, 1856; E. A elégi-
ái három könyvben. Pest, 1848). Szépirodalmi munkásságát 
a XX. századi irodalomtörténeti lexikonok, szintézisek már 
nem említik, de Vörösmarty ifj úkori mentoraként több he-
lyen feltűnik a neve (A magyar irodalom története 1772-től 
1849-ig. Budapest, 1965. 442.; Pusztai József: Aki Vörösmartyt költői pályáján elindította. 
Dunántúli Napló 1977. aug. 24.).

Vörösmarty Egyed Antalhoz címen verset írt atyai pártfogójához, amikor (1822-ben) 
Egyedet áthelyezték a paksi plébániára:

„Elhagysz, elhagynak veled a bonyhádi Camoenák,
Kiknek tiszta szívünk mennyei lángra hevült,
Hasztalan riadoz visszhangja előbbi lakodnak,
Óh Egyed, Árpádnak nem riadozza szavát.
Elhalt az, s szomorú hangon nyög mostan utánad
A magyaros szellem, mely dalaidra kele.
A vendég ajkú népben ki találna gyönyört itt?
Zordon zengzeteit, míg te valál, feledénk.”

A Zalán futása megéneklésére készülődő fi atal lélek bánatát, a „magyaros szellem” iránti 
vágyakozását foglalták szavakba ezek a kezdő sorok, Bonyhád „vendég ajkú” népében szel-
lemi társ nélkül maradva. Bonyhád mezőváros német és zsidó lakosainak tömegében az 
1820-as évek elején szerény kisebbséget képezett a zömmel református magyarság.

Nem volt ez másképpen Egyed további állomáshelyein sem. Tolna megyében már kiala-
kult a török kiűzését követően betelepített svábság masszív tömege, a baranyai német terü-
lettel összefüggő „Schwäbische Türkey”. Egyed ottani missziójának jelentőségét a németül 
kitűnően tudó Vörösmarty is pontosan érzékelte. Versének további soraiban a misszió 
folytatására biztatja atyai barátját:

Egyed Antal
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„Oktass és magyarul terjesszed az isten igéjét;
Így vele terjed majd a hazanyelvnek ügye,
S a honn is gyarapúl; te pedig fő karba jutandasz:
Fényleni fog neved is Hunnia díszes egén.”

Egyed Antal neve a szépirodalomnál inkább kifénylik a reformkor táj- és népkutató 
irodalmában, a tudomány mezején, amit kortársai még nem méltányoltak kellőképpen. 

Megye- és városleírásait a 
Tudományos Gyűjtemény 
című folyóirat lapjain kö-
zölte az 1820–30-as években. 
Fontosabb honismereti köz-
leményei közül kiemelést 
érdemel: Bonyhád mezővá-
rosának rövid leírása. Tudo-
mányos Gyűjtemény, 1825. 
V., amelyben többek között 
a kisvárosi zsidó közösség 
(1631 fő) vallási népéletének 
remek leírását adja. Követ-
kező közleménye a Nemes 
Tolna Vármegyének topogra-
phiai leírása (Tudományos 
Gyűjtemény, 1828. VI.); majd 

a Paks leírása (Tudományos Gyűjtemény, 1829). Nem mulasztotta el utolsó állomáshelye, 
Duna Földvár leírását sem (Tudományos Gyűjtemény, 1832). 

A Tolna megyei települések török hódoltság utáni benépesülését, nemzetiségi összeté-
telét, gazdasági és kulturális viszonyait felmérő kérdőíve és a kérdéseire kapott válaszok 
anyaga kéziratban maradt ránk. Szerencsére a válaszok többsége bekerült a szekszárdi le-
véltárba és a Tolna Megyei Levéltár kiadásában 1986-ban nyomtatásban is megjelent: Egyed 
Antal összeírása és korrajza Tolna vármegyéről (1829) címen. (A könyv méretű kéziratot 
sajtó alá rendezte és szerkesztette: Cserna Anna és Kaczián János.) Egyed Antal 22 pontot 
tartalmazó kérdőíve Csaplovics János felhívása (1822) és Edvi Illés Pál lutheránus lelkész-
nek 1835-ben, a Magyar Hazai Vándorban megjelent közleményének 14 pontot tartalmazó 
tematikája mellett a népélet kutatásának legjobb módszertani segédeszköze volt. Sokáig 
erre még szakunk tudománytörténetének kutatása sem fi gyelt fel. Magam úgy látom, hogy 
Egyed Antalt – imént említett munkássága alapján – a reformkor legjelentősebb helytörté-
neti, táj- és népkutató szerzői között kell számon tartanunk.

A tudós papi ember végrendeletében vagyonát a Magyar Tudományos Akadémiára, a 
Nemzeti Színházra, a váci siketnéma intézetre és szegény gyermekekre, könyvtárát Duna-
földvárra hagyta. Egész élete a hon, a hazanyelv, a közjó szolgálatában telt. Jó emlékezetét a 
jövőben is meg kell őriznünk! Szükségünk van a példaadására! Erre fi gyelmeztet bennün-
ket a mai napon Székesfehérvárott felavatandó emléktábla.

Paládi-Kovács Attila

Egyed Antal emléktáblája, Nagy Edit szobrászművész
alkotása (Kemecsi Lajos felvétele)
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In memoriam

„Fordulj, kedves lovam,
napszentület felé!”

 Kallós Zoltán utolsó útja*

2018. február 17-én kísérték utolsó útjára a február 14-én, rövid betegség után elhunyt Kal-
lós Zoltán néprajzkutatót, népzenegyűjtőt. Búcsúztatására református szertartás szerint a 
válaszúti Kallós-kúrián került sor, majd ezt követően a kolozsvári Házsongárdi temetőben 
helyezték örök nyugalomra. 

A fi atal és az idős Kallós Zoltán

A búcsúztatáson és a temetésen részt vevő mintegy ezer fős gyülekezet soraiban számos 
barát, ismerős, adatközlő, kolléga és zenész volt jelen. A szertartást vezető Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület püspöke rámutatott arra, hogy az elkövetkező években, 
évtizedekben derül ki az, hogy igazán megértettük-e azt, amit Kallós Zoltán akart szá-
munkra adni, és befogadtuk-e azt. Kiemelte kisugárzását: aki egyszer kapcsolatba került 

* A 2018. február 14-én elhunyt Kallós Zoltánról folyóiratunk 2018. 3. számában (81–90. old.) Andrásfalvy Ber-
talan és Halász Péter írásaival emlékeztünk meg. Az alábbi beszámoló a végső búcsúztatásáról tudósít. A szerk.
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vele, aki egyszer betette a lábát a táncházba, az más emberré vált. A lelkipásztor megem-
lítette, hogy ez alkalommal Kallós Zoltán nélkül kell énekelni kedvenc dalát, a „Fordulj, 
kedves lovam, napszentület felé” kezdetű ördöngösfüzesi bujdosódalt.

Magyarország miniszterelnökének búcsúzó szavait Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes tolmácsolta. Orbán Viktor egy régi mondást idézett, amely szerint „nem az a magyar, 
akinek a nagyszülője az volt, hanem akinek az unokája is magyar lesz. Ez volt Kallós Zol-
tán életének mozgatórugója, amely őt nemcsak a válaszúti iskolába járó gyerekek, hanem 
minden magyar tiszteletbeli nagyszülőjévé tette.” Kiemelte, hogy szegényebbek lettünk egy 
nagy hazafi val, aki egész életével arra tanított mindenkit, hogy a nemzeti megmaradás tit-
ka az anyanyelv ápolása mellett az énekelt és táncolt kultúrában rejlik. „Hálásak vagyunk, 
hogy a magyar falvakat járva összegyűjtötte a népművészet rejtett kincseit, alapítványával 
és nyári táboraival pedig a gyermekeket segítette abban, hogy közös örökségünk értékei közt 
valódi otthonra találjanak.” Búcsúztatója zárásaként együttérzését fejezte ki a hátramara-
dottaknak és sok erőt kívánt a következő nehéz időszakhoz. 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke beszédében felidézte 
egyetemi éveit, amikor a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben Kallós Zoltán kolozs-
vári lakása a tanulni vágyó fi atalok egyik gyülekezőhelye volt. „… zenét hallgattatott ve-
lünk, mesélt, magyarázott, majd újabb magnószalag került elő, lejegyzett szövegek, mutatott 
mindenféle tárgyakat, mesélt azokról. Egyszóval tanított. Egyszemélyes iskola, intézmény 
volt Zoli bácsi. A szabadság szigetének láttuk kolozsvári belvárosi lakását, ahol jó volt kiköt-
ni, és ahonnan hatalmas szellemi tartalékokkal lehetett tovább indulni.” Az RMDSZ elnö-
ke kiemelte, hogy Kallós Zoltán tanítóként és kutatóként, gyűjtőként és értelmezőként is 
egyik egyszemélyes intézménye volt a diktatúrában a magyar transzilvanista magányunk-
nak, és százezrek példaképe volt itthon akkor, amikor a kommunista diktatúra el akarta 
némítani. Végül több évtizedes munkájával a diktatúra bukása után immár intézménye-
sített formában is megismerkedhetett a nagyvilág. Kelemen Hunor megjegyezte, hogy az 
elhunyt az identitásformálás apostola volt, mert akik valaha találkozhattak vele, azoknak 
kitágult és megszilárdult az identitása, gazdagabbá váltak, megértették, hogy mi az örök-
ség, mi az identitás alapja, az honnan ered és mit kezdhetünk vele. Hangsúlyozta, Kallós 
Zoltánt a hivalkodástól, harsányságtól és fölösleges magamutogatástól mentes bátorság 
jellemezte. Útjáról még a huszadik század zord évtizedei sem téríthették el, a történelem 
nem tudta legyőzni. „Olyan volt, mint Erdély: színes és erős. Rejtélyes és barátságos. Halk, 
de határozott. Szigorú és nagyvonalú. Fegyelmezett szabadságszerető férfi .” Ugyanakkor 
az értékmentő emberek ritka bátorsága, konoksága, következetessége és céltudatossága is 
jellemezte. Hihetetlen érzéke volt a múlt még jelenben látható és hallható értékeihez, és a 
tárgyi vagy szellemi alkotások mögött mindig az embert látta. Türelmes is volt, mert gyűj-
téseit csak így végezhette el. Ugyanakkor türelmetlen is, mert a megőrzésre váró értékek 
elveszhetnek az egyre fogyó idő miatt. „Az ő öröksége annyira hatalmas, olyan nagy, hogy 
most így mellette állva még nem is látszik, csak egy kis része, de nem az egész. Ha csak az 
általa összegyűjtött és lejegyzett balladákra gondolok, már az is szédítően nagy teljesítmény. 
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy senki egyedül még annyi balladát nem jegyzett le és hagyott 
hátra, mint Kallós Zoltán. Most már csak rajtunk múlik, hogy ebből az örökségből, ebből 
a hatalmas munkából mennyit leszünk képesek megőrizni, megérteni és tovább adni.” Zá-
rásként Kelemen Hunor sokak érzését fogalmazta meg, miszerint hálásak lehetünk, hogy 
megismerhettük és gazdagabbá tett minket egy olyan munka elvégzésével, amely több em-
bernek is becsületére válna. „… köszönetet mondunk a Teremtőnek, hogy volt egy Kallós 
Zoltánunk, és azért is, amit örökségül ránk hagyott”.
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Kallós Zoltán ravatala (Szabó Károly felvétele)

Galánfi  András, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának nevében 
Buda Ferenc Víz elfolyik, madár elszáll című versével búcsúztatta Kallós Zoltánt, majd 
az erdélyi és magyarországi néprajzi műhelyek nevében Pozsony Ferenc akadémikus, a 
kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Intézet professzora, a Kriza János Néprajzi 
Társaság tiszteletbeli elnöke vett búcsút az elhunyttól, felidézve életútjának fontosabb ál-
lomásait és munkásságának jelentőségét. Kiemelte, hogy Kallós Zoltán élete és munkássá-
ga szorosan összefonódott az erdélyi és moldvai magyar népi kultúrával és a Mezőséggel. 
Iskolái elvégzése után néptanítóként dolgozott Kalotaszegen, Moldvában és Gyimesben, 
ahol egyéniségének és szocializációjának köszönhetően sikeresen meg tudta szólaltatni a 
falusi embereket, évtizedeken át (az 1960-as évektől már tanító állásától megfosztva) gyűjt-
ve a folklór számos műfaját (népballadákat, meséket, mondákat, lírai dalokat, népszokáso-
kat), az énekes és hangszeres zenét, és nem utolsósorban a díszített tárgyakat. A XX. század 
egyik legszerencsésebb kezű és legtermékenyebb magyar folklórgyűjtője volt, aki folytatta 
a nagy elődök munkásságát és terepkutatásait, illetve azt térben kiszélesítette. Ehhez fo-
lyamatos szakmai, emberi és morális támogatást, biztatást kapott, többek között Kodály 
Zoltántól, Jagamas Jánostól, Andrásfalvy Bertalantól, Martin Györgytől és Hofer Tamástól 
is. Az 1970-ben Szabó T. Attila gondozásában megjelent első kötete (Balladák könyve) vál-
tozatokban gazdagon tárta fel a mezőségi, kalotaszegi, moldvai és gyimesi klasszikus balla-
da- és líraidal-készlet addig ismeretlen alkotásait. Ezt követően a magyar egyéniségkutató 
iskola hagyományait folytatva, 1973-as gyűjteménye (Új guzsalyam mellett) egy klézsei asz-
szony, Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa folklórtudását térképezte fel, majd 2003-ban meg-
jelent a lészpedi Jánó Anna népmeséiből összeállított Világszárnya című kötet. 2014-ben 
megjelent a Balladás Könyv, mely a leggazdagabb magyar népballadagyűjtemények egyike 
és Európában is ritka teljesítménynek számít. Ebben a kivételes tehetségű XX. századi pa-
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rasztembereknek, még a szerves, szóbeli néphagyományokból merített folklórtudását tárta 
az olvasók elé. A fi atal nemzedékek sorát a néptánc- és a zenekultúra szeretetére nevelő 
Kallósnak jelentős szerepe volt az erdélyi, illetve a magyarországi táncházmozgalom kiala-
kulásában és eredményes kibontakozásában. Ugyanakkor nem elhanyagolható a tárgyak 
iránti érdeklődése, szeretete sem: már gyermekkorától kezdve tudatosan gyűjtötte az er-
délyi és a moldvai népi kultúra tárgyi elemeit is, amelyeket az 1989-es romániai rendszer-
változás után visszanyert családi kúriájában állított ki. Gyűjteményében a mezőségi, kalo-
taszegi, gyimesi, moldvai, szász és román lakáskultúra, textilművészet, viselet és kerámia 
legmívesebb, díszített tárgyi elemei kerültek kiállításra. 1989 előtt a hatalom folyamatos 
zaklatással és megfélemlítéssel akadályozta kutatásait, a rendszerváltozás után már sza-
badabban gyűjthetett és tehetett közösségéért. Tánctáborokat, különböző oktatási progra-
mokat, szórványkollégiumot és népművészeti múzeumot szervezett válaszúti kúriájában. 
Ezt a több évtizedes értékmentő és értékteremtő munkát számos szakmai, társadalmi és 
kulturális díjjal ismerték el: Kossuth-díj (1996), Corvin-lánc (2001), Kriza János Néprajzi 
Társaság Életmű Díj (2016), Kossuth-nagydíj (2017) és Europa Nostra Díj (2017). Beszéde 
végén Pozsony Ferenc kiemelte, hogy Kallós Zoltán néprajzigyűjtő-munkássága túlmutat 
a magyarság és a Kárpát-medence határain, Európában is egyedülálló teljesítménynek szá-
mít, egyetemes értékű és jelentőségű. Végül mondandóját azzal a felhívással zárta, hogy az 
erdélyi és az anyaországi döntéshozóink továbbra is kiemelten, megkülönböztetett fi gye-
lemmel támogassák a válaszúti szórványközpontot és a néprajzi gyűjteményt működtető 
Kallós Zoltán Alapítványt, valamint annak fi atal munkatársait.

Kelemen László, a Hagyományok Házának igazgatója hangsúlyozta, hogy a ravatalok 
korszakolják életünket, ugyanakkor rákényszerítenek arra, hogy a túltekintve a magunkra 
hagyottság és a gyász érzésén, ismét elinduljunk. Kiemelte, hogy őt és zenésztársait az el-

hunyt indította el egy olyan útra, amelyet maga 
Kallós Zoltán is járt. „Nélküle nem lett volna 
táncházmozgalom, válaszúti bázis, Hagyomá-
nyok Háza. Nélküle a zseniális hagyományos tu-
dást hordozó generációk elvitték volna magukkal, 
vagy archívumok kriptájába temették volna tu-
dásukat. Az ő segítsége nélkül nem ismerhettünk 
volna, tanulhattunk volna meg élőben megany-
nyi zenét, táncot, amely azóta beépült a magyar 
kultúra, a hagyományos magyar művészet alap-
jaiba.” Kelemen László felelevenítette pályája 
kezdetét, amikor Kallós Zoltán három meghatá-
rozó tárgyat ajándékozott neki: első brácsáját, a 
Balladák könyvét és egy nagy gyimesi tarisznyát, 
amelyeket – másokhoz hasonlóan – ő is a mai 
napig őriz. „A hosszú idő alatt azonban, amit 
együtt tölthettünk e földön vele, sokkal többet 
kaptunk: volt, aki jó szót, vagy édesanyja, Vilma 
néni levesét, volt, aki élethivatást, vagy egy élet-
re társat.” A Hagyományok Házának igazgatója 
végül kiemelte, hogy egy lezáruló korszak után 
magunkra maradtunk, és immár Kallós Zoltán 
nélkül kell továbbvinnünk mindazt, amit tőle és 

Kallós Zoltán fejfája
(Szabó Károly felvétele)
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őseinktől kaptunk. „A mi feladatunk most már, hogy menjünk tovább, amerre ő elindított, 
adjuk tovább, amire ő tanított. A hangszer a kezünkben, egy életre. A tarisznyát is telipa-
kolta a tapasztalat. A tudás, a könyv pedig benne van a lelkünkben, karunkban, fejünkben.”

Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, népzenész, a válaszúti Kallós Zol-
tán Alapítvány alelnöke búcsújában megfogalmazta, hogy fel sem tudjuk mérni, hány 
szerette búcsúzik most Kallós Zoltántól: „A moldvai csángó magyar asszonyoktól a Kár-
pát-medence elöljáró magyar államférfi akig, a gyimesi patakok lakóitól a tudományos élet 
valamennyi kutatójáig, a Mezőség és Kalotaszeg magyarjaitól a világ népi értékeit szeretők 
százezreiig. Most mindannyian úgy érezzük, hogy adósaid maradtunk. Nem köszöntük meg 
azt az ajándékot, amivel életünket szebbé tetted.” Szép Gyula kiemelte, hogy Kallós Zoltán 
nem bántott soha senkit, mégis féltek tőled azok, akiknek félniük kellett. Látszólag ma-
gányos farkasként járta útjait, de mindeközben erős várakat hozott létre, hozzájárulva a 
táncházmozgalom megszületéséhez. A válaszúti alapítvány alelnöke megemlítette, hogy 
csak egyszer látta Kallós Zoltánt erőszakossá válni, amikor a rendszerváltozás után együtt 
visszafoglalták az ősi birtokot, amelyet a kommunista hatalom jogtalanul elvett a Kallós 
családtól. És ezt sem magának foglalta vissza, hanem annak a magyar közösségnek, amely-
ből ő is származott, és amelynek sorsát mindig féltette, a sötét 80-as években pedig úgy 
őrizte az összegyűjtött hatalmas mennyiségű népi értékeket szűk kolozsvári lakásában, 
mint aki pontosan tudta, hogy a dolgok egyszer csak jobbra fordulnak. Kallós Zoltán hitt 
abban, hogy az őszinte, kitartó munkának gyümölcse lesz. Ez pedig – ahogy Szép Gyula 
fogalmazott – a Kárpát-medence talán legszínesebb magyar kulturális, oktatási civil lé-
tesítménye, a Kallós Zoltán Alapítvány. „Kallós Zoltán távozásával egy végvári bástyával 
lettünk szegényebbek, egy lélekmentővel árvábbak és a Mezőség is kopárabbnak tűnik. Nyu-
godt lelkiismerettel távozhatsz, mert a sereg, amit erődítményed védelmére toboroztál, erős 
és elszánt. Mind az erőt, mind az elszántságot Tőled örököltük, már nem kell kérdezd, hogy 
mi lesz velünk, mert a kiutat megmutattad” – zárta beszédét Szép Gyula.

A beszédeket követően Kallós Zoltán egyik kedves gyűjtőterületének, Moldvának képvi-
selői, a pusztinai csángó asszonyok énekeltek a koporsó mellett, majd a földi maradványo-
kat átszállították Kolozsvárra.

A Házsongárdi temetőben Vajda Dezső, válaszúti református lelkipásztor Pál apostolnak 
a korinthusiakhoz írt első leveléből olvasva búcsúztatta Kallós Zoltánt, akit a zenészek mu-
zsikájának kíséretében helyeztek örök nyugalomra. A rövid temetői szertartás a Himnusz 
eléneklésével zárult.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Nagy Ákos
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Kapui Ágota emlékezete
2018. június 19-én, életének 64. évében, tragikus kimenetelű közlekedési balesetben elhunyt 
Kapui Ágota erdélyi származású költő, újságíró, magyar–francia szakos tanár, a Dabasi 
Újság főszerkesztője és számos internetes irodalmi folyóirat (A Hetedik, Art’húr Gondola, 
Búvópatak, Háromszék, JEL, Lenolaj, SzegediLap, Szózat) szerzője és szerkesztője.

Sepsiszentgyörgyön született 1955. május 15-én. Pe-
dagógus szülei, Kapui János és Bodor Irma, egykeként, 
kényeztető szeretettel, de maximalista elvárásokkal és 
szigorral nevelték. Útmutatásuk szerint haladva nyelve-
ket tanult, zongorázott, rajzolt és rengeteget olvasott. Kö-
zépiskolai tanulmányait a híres helyi Székely Mikó Kol-
légiumban végezte, amely akkor történelmi okok miatt a 
semmitmondó 1. számú Líceum nevet viselte. Jól tanult, 
versenyekre járt, díjakat nyert. Magyartanára, Berde Zol-
tán tanár úr volt első verseinek kritikusa, zsengéit az ő 
útmutatása alapján javította és tisztázta le. A francia nyel-
vet Szász Fehér Gyöngyi tanárnő szerettette meg vele, míg 
a latint Becsei Páltól sajátította el. Rajzolni Matis János 
tanár úrtól tanult, a történelemtanára pedig az édesanyja 
volt. Első publikációi a líceum diáklapja, a Gyökerek ha-
sábjain kaptak nyilvánosságot. A Megyei Tükör gyermek-
rovatát, a Cimborát diákszerkesztőként segítette, és azon 
túl, hogy a rovatszerkesztés alapjait elsajátította, ott is 
megjelent néhány írása. A középiskolásoknak Kolozsvá-
ron rendezett 1974. évi irodalmi olimpián a IV. osztályos, 
végzős diákok kategóriáját megnyerte, amely az ismert-

té válás fontos állomása volt. A felfokozott hangulatban egy-egy írását közölte az Utunk, 
majd a Korunk és az Igaz Szó is. A sors úgy hozta, hogy megismerhette Kányádi Sándort, 
akit a későbbiekben szellemi atyjának tekintett. Az ő hatására gyermekverseket kezdett 
írni, amelyek utat nyitottak számára a rangos költők-írók közreműködésével készülő kora-
beli gyermeklap, a Napsugár szerkesztőségébe. Jól érezte magát ebben az alkotóműhelyben 
és titkon azt remélte, hogy az egyetem elvégzése után velük dolgozhat majd tovább, amire 
kapott is ígéretet.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen a magyar–francia szakot választot-
ta. Kolozsvár szellemisége, az erdélyiség lényege, a fi atalság varázsa, a pezsgés, az eufó-
ria határozta meg egyetemi éveit, miközben már lázadó hangú versei miatt megfi gyelték 
és „bűneit” lajstromozták. 1979-ben magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett, és 
kihelyezéssel a Szilágyság egyik nagyközségében, a magyar többségű Sarmaságon kapott 
katedrát. Egy súlyos magánéleti válság miatt azonban rövidesen haza, Sepsiszentgyörgyre 
kényszerült, ahol műszaki fordítóként dolgozott a kapcsolószekrénygyárban. Kimagasló 
szellemi felkészültségével mélységesen reménytelen és megalázó tévútnak, szinte börtön-
nek élte meg az itt töltött kilenc évet.  

1981-ben házasságot kötött Demeter Szabolcs Ákossal. Gyermekkori elhatározásának 
megfelelően megőrizte nevét, nem rejtőzött az asszonynév mögé. Házasságából két, ma 
már felnőtt fi úgyermek született: Ábel és Kolos. Verseiből a nyolcvanas évek közepére 

Kapui Ágota
(Karlik Dóra felvétele, 2015)
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gyűlt össze egy kötetre való, sőt, egy gyermekverskötet terveit is dédelgette. A bukaresti 
Kriterion Kiadó befogadta a kéziratokat, azzal az ígérettel, hogy megjelenhet, de évekig 
nem történt semmi. Sőt, az írásait korábban szívesen közlő szerkesztőségektől is sorra visz-
szautasításokat kapott, pedig akkor már a határon túl is számon tartották. Így például a 
párizsi Magyar Műhely emigráns folyóirat közölte a Mire emlékeznél című versét, további 
lehetőségek ígéretével.  

1987-ben megcsillant a reménysugár, ugyanis a Megyei Tükör (ma: Háromszék) ipari ro-
vatánál megüresedett egy újságírói hely. Bár távoli volt tőle ez a terület, Gajzágó Márton 
újságíró segítségével megírta első riportját, azt remélve, hogy később testhezállóbb rovat-
hoz kerülhet majd. Még egy-két cikk következett, s a főszerkesztő megígérte, hogy felveszi, 
amint lehet. Gyanúsan hosszú várakozási idő után, 1988 tavaszán váratlanul behívatták a 
pártbizottságra, ahol a terem hosszú asztala mellett ülő elvtársak megfenyegették: örüljön, 
hogy van munkája. Ne akarjon újságíró lenni, mert a múltja nem fér össze az újságírói 
etika előírásaival. S azért nem jelennek meg a versei, mert kritikusak, lázító hangvételűek, 
ami veszélyes és egyben tűrhetetlen.  

Ez a megsemmisítő és megalázó támadás kényszerítette ki a sorsfordító döntést: 1988-
ban családja mindent feladva és hátrahagyva, egyetlen nehéz bőrönddel áttelepedett Ma-
gyarországra. Az ország közepén fekvő Dabas lett az új otthonuk, a második fi ú, Kolos már 
itt született. Romániában eközben hazaárulóként kezelték, a Kriterion Kiadónál elfekte-
tett kötetek anyagát kukába dobták. Szülőföldje helyett a dabasi Táncsics Mihály Gimná-
ziumban bontakozott ki pedagógusi karrierje, magyar és francia nyelvet oktatott, majd 
színjátszó kört is indított. Diákjaival könnyen szót értett, elnyerte bizalmukat, szeretetü-
ket. A színjátszás terén különösen szép sikereket ért el. 1993-ban a frankofón országoknak 
szervezett pécsi fesztivál nemzetközi színjátszóversenyén az első helyet érdemelte ki lelkes 
tanítványaival, s így még Franciaországba is eljutottak. Kiváló érzékkel ismerte fel a tehet-
séget és mentoráltjai pályáját kitartóan terelgette a legnagyobb álmok irányába. Melléjük 
állt, nemcsak szóval, tettel is, amikor segíteni kellett, és velük örült, amikor jöttek a sikerek. 
Ma már ismert művésznők – Szabó Erika és Markó-Valentyik Anna – neki köszönhetően 
indultak el Dabasról a hírnév felé vezető úton.  

1998-ban nagy veszteség érte, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elvesztette 
férjét, így a továbbiakban két fi a nevelésének minden terhe reá hárult. Nehéz helyzetében 
ráadásul a versírás sem jelentett menedéket, ugyanis a hazaváltás után elveszett az alkotó 
ihlet pillanata. 

Pályájának új szakasza 2002-ben kezdődött, amikor a városi önkormányzat kabi-
netirodájába került. Itt a havonta megjelenő városi lapot és a helyi kiadványok egész so-
rát szerkesztette, emelkedett hangulatú rendezvényeket szervezett, nagy igényességgel és 
hozzáértéssel. A Dabasi Újság az utóbbi több mint másfél évtizedben többször átalakult, 
de tartalma, irodalmi színvonala és külső megjelenése mindig magán viselte a keze nyo-
mát. A mindenese, lelke-motorja volt a lapnak, amellyel új fejezetet írt Dabas sajtótörté-
netében. 

Kultúraszervező munkájában változatlanul kiemelt hangsúlyt képviselt a tehetséggon-
dozás, a dabasi „tálentumok” felfedezése és kezdeti lépéseik egyengetése, míg markáns 
új színként jelent meg a hagyományőrzés. Újságcikkek közlésével, kiadványszerkesztéssel 
jelenítette meg a Kossuth család XIX. századi dabasi kapcsolatait, állandósította Gyóni 
Géza (1884–1917) korábban ciklikusságot mutató kultuszának ápolását. Részese volt a Vay 
testvérpár, Vay Sándor/Sarolta (1859–1918) és gróf Vay Péter (1864–1948) újrafelfedezésének. 
Célirányos kutatással göngyölítette fel a francia De la Croix család Magyarországra me-
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nekülését, akik Lakrovicsra „magyarosították” nevüket, és az egyik águk éppen Dabasra 
került, ma is köztünk élő leszármazottakkal.

Ugyanakkor a jelen értékeinek megörökítése, a hagyományteremtés szándéka ered-
ményezte a Feldman Lászlóval közösen szerkesztett Díszpolgári portrék sorozat kötete-
it, valamint más példák mellett, a dr. Zlinszky János volt alkotmánybíró családtörténeti 
munkáiból összeállított kiadványokat. Mindig nagy örömmel hozta össze a helybelieket 
szülőföldjének magyarjaival. Jól tanúsítja ezt az általa válogatott Áldás a magyarra című 
versantológia, amelyet a honosított nemzettársainknak ajándékoz a városi önkormányzat.

Kultúraközvetítő és közösségépítő munkásságát Dabas Város Önkormányzata 2000-
ben a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjjal, 2014-ben pedig Pro Urbe Dabas díjjal 
ismerte el. A Dabasi Újság szerkesztéséért 2010-ben Pest Megye Sajtódíját vehette át, míg 
újságírói, szerkesztői munkájáért 2011-ben dr. Bábel Balázs, Kalocsa–Kecskemét érseke 
Szalézi Szent Ferenc-díjat adományozott számára.  Legutóbb, 2016-ban pedig a Trafi k-kör 
Kortárs Művészeti Egyesület Az Év Alkotója elismerésben részesítette.

Költői pályája 2007 után újraindult, fokozatosan visszatért az elveszettnek hitt ihlet pil-
lanata. A régi és új versek 2015-ben, majd 2017-ben álltak össze kötetekké, előbb A másik 
oldal, majd A lélek szárnycsapásai címmel, s mindkettő a Hungarovox Kiadó gondozásá-
ban, Dabas Város Önkormányzata támogatásával jutott el az olvasókhoz. A hosszú hallga-
tás után isteni ajándéknak tekintette az újra megtalált szavak mámorát, a versírás bódító 
csodáját. Az utolsó három évben elképesztő tempóban alkotott és villámgyorsan épült be 
a magyar irodalom szerzőinek közösségeibe is. Minden versében ott az üzenet, amelyet 
életútja hitelesít.

A Székely Mikó Kollégium egykori diákjának az erdélyi magyar értelmiség küzdelmes 
és küldetéses sorsa jutott osztályrészül. A kijelölt utat tisztességgel és becsülettel, kivételes 
emberi tartással járta végig, az utolsó pillanatáig szolgálta a magyar kultúrát. Hamvai 2018. 
július 6-án, a dabasi köztemetőben a Református Egyház szertartása szerint találtak örök 
nyugalomra, s a Dabasi Újság különszámmal rótta le tiszteletét.  Emlékére 2018. szeptem-
ber 17-én a dabasi református templomban komolyzenei koncertet rendeztek, a zeneművek 
között költeményeit egykori tanítványai adták elő. Tisztelői Sepsiszentgyörgyön szeptem-
ber 28-án, a református vártemplom temetőjében kopjafaállítással emlékeztek meg a város 
szülöttéről. Október másodikán a Települési Értéktár Bizottság Dabas város kulturális ér-
tékei közé sorolta Kapui Ágota költészetét és a magyar kultúráért végzett tevékenységét, 
egyúttal hasonló javaslattétellel, kezdeményessel élve a Pest Megyei és az Erdélyi értéktá-
rak felé.

Emlékét a jövőben is szeretettel és kegyelettel őrizzük. Megőrizzük.*
Valentyik Ferenc

* A megemlékezés összeállításához Székely Ferenc Kapui Ágotával készített Bennem nincs tüske című 
születésnapi beszélgetését használtam fel. In Székely Ferenc: Égbe nyúló kapaszkodó. Üveghegy Kiadó, 
Százhalombatta, 2015. 85–96. V. F.
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„Makó igézetében”
Dr. Tóth Ferenc emlékére

A Honismeret folyóirat 2018/2. számában még arról jelent meg írásom, hogyan köszöntöt-
tük január 19-én, Makón, egy városi rendezvényen a 90 éves dr. Tóth Ferencet, akit kiemel-
kedő, bátran mondhatjuk, hogy utánozhatatlan helytörténeti és honismereti munkássá-
ga, emberi kvalitásai, városszeretete Makó legelismertebb polgárává emelt. A Csongrád 
megyében és az ország múzeumi szakmájában közszeretetnek és köztiszteletnek örvendő, 
mindenkivel barátságos, jó kedélyű, segítőkész, idős korában is mindig aktív ember 2018. 
augusztus 19-én csendesen, örökre elaludt.

Egyik kötetének fentebb idézett címét lehet élete ars poeticájának tekinteni. Kilenc évti-
zed kötötte őt ehhez a Maros-parti kisvároshoz. Hűséges lokálpatriótaként egész életében 
az vezérelte, hogy mindent feltárjon Makó történetéről, és ismereteit megossza minden ér-
deklődővel. Ezt a célt szolgálták kötetei, cikkei, előadásai, múzeumszervezői tevékenysége, 
tárgyalásai, beszélgetései.

Töretlen optimizmussal, lendülettel, óriási tárgyi 
tudással kutatta és fogta össze a helyismeret ezer 
szálát, hogy írásokban megörökítve, fényképeken 
dokumentálva, gyűjteményekbe beépítve megőriz-
ze, és örökül hagyja a következő generációknak. 
Szerteágazó érdeklődése szeretett városa és térsé-
ge történelmi, irodalmi, néprajzi, egyháztörténeti, 
gazdasági, képzőművészeti és kulturális öröksé-
gének egészére kiterjedt. Kezdeményezőképessége 
évtizedeken át mindig megújult. Az általa kiharcolt 
múzeum új épületének berendezése, a gyűjtemény 
állandó gyarapítása, a kiállítások szervezése, a hely-
történeti és irodalmi kutatómunka, az előadások és 
a kiemelkedő publikációs tevékenység mellett arra 
is jutott fi gyelme és energiája, hogy a város és a mú-
zeum vendégeinek tárlatvezetéseket tartson, és a 
város irányítóinak javaslatokat tegyen a lokális em-
lékhelyek kialakítására.

Miután 1988-ban nyugállományba került, olyan 
aktivitással dolgozott továbbra is a makói helytör-
téneti kiadványok és a cikkek sokaságán, hogy min-
denkit ámulattal töltött el sokoldalúsága, céltudatossága és hihetetlen munkabírása. Min-
dent megtett Makóért, hogy ez a kis város a megye, a régió és az ország történészei számára 
fontos vidéki szellemi központtá váljon konferenciáival, a Makó-monográfi a nagyszerű 
hat kötetével, a helytörténeti emlékek felkutatásával és megörökítésével, újabb és újabb 
József Attila-emlékek összegyűjtésével. Mert Feri bácsinak – Makón és a történész, muzeo-
lógus, néprajzos szakmában mindenki így emlegette – nemcsak a helytörténet, hanem az 
irodalom, az építészet, a művészettörténet, a hagyományok, a régészet, a földrajz, a termé-
szet és ki tudja megmondani, hogy még mi minden volt a szenvedélye. Igazi polihisztor 
volt, Makón talán az utolsó.

Dr. Tóth Ferenc 2008-ban,
a „Nagy György Emlékplakett” 

átvételekor
(Lőkös Sándorné felvétele)
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Páratlanul jó, bölcs, türelmes, szerény és hosszú élete végéig aktív, sokoldalú, alkotó tu-
dós ember volt, aki szinte észrevétlenül, munkáival, tanácsaival és segítő együttműködé-
sével, vagy csak egyszerűen, jókor kimondott dicséreteivel tanította és kinevelte a makói 
helytörténet kutatóinak ifj abb nemzedékeit.

Tisztelet, megbecsülés övezi továbbra is tudását, mindannyiunk számára nélkülözhetet-
len életművét, szeretettel emlékezünk jóságos, derűs, segítőkész személyére. Törekszünk 
továbbhaladni az általa kijelölt úton szeretett városunkért.

Emlékét magunkkal visszük, tisztelettel megőrizzük.
Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna

Elhunyt Vöő Imre,
Szigetszentmiklós helytörténésze

2018 szeptemberében, életének 84. évében elhunyt Vöő Imre, Szigetszentmiklós méltán hí-
res amatőr helytörténésze. Szenvedélyes, kitartó munkája jelentős mértékben hozzájárult 
a ma negyvenezres város múltjának megismeréséhez. „Közvetlen környezetünk múltjának 
megismerése lokálpatriótává teszi az embert, a lokálpatriotizmus pedig gyökeret ad. Ne szé-
gyelld a nagyapád múltját, mert az a te múltad is.” Ezek a szavak mutatják be talán leg-
jobban azt a küldetést, amelynek Imre bácsi az egész életét szentelte. Időt, energiát, és ha 
tehette, pénzt nem kímélve kutatta, őrizte, tanította otthona múltját, hogy identitást adjon 
embertársainak. Nem Szigetszentmiklósról származik, mégis élete során mélyen miklósi-
vá vált.

Hercegszántón született parasztszülők harmadik gyermekeként 1934-ben. Már gyerek-
korában beleszeretett a régészetbe, a történelembe. Apja 14 éves korában régi pénzekből 

álló kis gyűjteményt adott neki. Ekkor határozta el, 
hogy régész lesz, és múzeumot létesít szülőfalujában. 
Terveit azonban ekkor és itt nem valósíthatta meg, mert 
közbeszólt a történelem.

Apja módos textilkereskedő volt, családját ezért ku-
láknak minősítették, így a fi atal Vöő Imre nem tanulha-
tott tovább. 1950 júniusában szüleivel és három testvéré-
vel együtt kitelepítették. 39 hónapot töltött a Tiszabőhöz 
közeli Kormópusztán létesített internálótáborban. A tá-
bori megpróbáltatásokról a szigorú tiltás ellenére végig 
naplót vezetett, kis füzeteinek nagy része csodával ha-
táros módon megmaradt. A táborban magyarok, soká-
cok, németek vegyesen voltak, akiknek általa megfi gyelt 
szokásait is feljegyezte a megpróbáltatásokról jegyzett 
naplójába.

1953-ban, a táborból való szabadulása után sorkato-
nai szolgálatra hívták be, amelyet Budapesten töltött 
le. Ez idő alatt ismerkedett meg a főváros múzeumai-
val, könyvtáraival, és rengeteg tudást szívott magába. Vöő Imre
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Leszerelése után egy szigetszentmiklósi katonatársa hozta a faluba egy rövid látogatásra, 
ekkor ismerkedett meg későbbi feleségével.

Fészekrakás után tanuláshoz fogott. Mivel a régész szakmát nem tanulhatta ki, előbb kö-
szörűs szakmunkás volt, majd elvégezte a gépipari technikumot és technológus lett a Cse-
pel Autógyárban, ahol aztán 28 évig dolgozott. Szabadidejében néprajzot, régészetet tanult, 
kutatási témát keresett. Imre bácsi érdeklődése a múlt, a történelem iránt nem volt öncélú: 

„Aki nem ismeri múltját, nincs jövője” – mondta. A múlt után érdeklődő miklósi barátainak 
kis csoportjával megállapodtak, hogy gyűjteni fogják a régi holmikat, és megőrzik azokat 
az utókor számára. Egyik első cselekedetük volt, hogy Háros falu területén próbaásatást 
végeztek a Nemzeti Múzeum munkatársai jelenlétében. 1961-ben csatlakozott az alig egy 
évvel korábban, Csiba Jolán tanárnő által alapított Honismereti Szakkörhöz. Célul tűzték 
ki, hogy a falu fennállásának 700. évfordulójára, 1964-re állandó kiállítást létesítenek Szi-
getszentmiklós múltjáról. A terv sikerült, a szakkör lelkes munkájának eredményeképp 
1964-ben megnyílt a kiállítás, amely egy évvel később a Kéktón saját épületbe költözhetett.

A Honismereti Szakkör és a múzeum elindításával kezdődött meg az a munka, amely 
Vöő Imre bácsi életét meghatározta. Szigetszentmiklósi tevékenysége annyira sokrétű, 
hogy teljeskörűen bemutatni és elsorolni szinte lehetetlen. Gyűjtőmunkája során felhal-
mozott hatalmas tudása megkerülhetetlenné tette őt, ha a falu múltjáról volt szó. Diákok, 
egyetemi hallgatók, újságírók először hozzá fordultak, ha a miklósiak történetéről érdek-
lődtek.

Kitartó munkája meghozta gyümölcsét. Folyamatos gyűjtőmunkája nem csupán Sziget-
szentmiklós számára hozott dicsőséget, a régész szakma is nagyon sokat köszönhet neki. 
Azzal, hogy az ekét tartó gazdákat fi gyelte – illetve nyomukban a barázdát – , számos régé-
szeti lelőhelyre derült fény, amelyekből időnként nagy múzeumok kiállításain is felbukkan 
egy-egy darab. Ilyen lelőhely került elő például a Felsőtagban 1962-ben, ahol a régészek 
150 darab bronzkori urnasírt tártak fel, vagy az Alsóbuckában, ahol 1969-ben egy rézkori 
temetőt találtak meg, de az ő fi gyelmének köszönhető az is, hogy feltárták Szőllős falu 
maradványait 1989-ben. 

A honfoglalás előtti korok mellett megszállottan kutatta Szigetszentmiklós múltját. Szá-
mos témát feldolgozott, saját szerkesztésű, fényképekkel, másolatokkal gazdagon illuszt-
rált tanulmányokat írt, melyeket gondosan bekötött. Az évtizedek folyamán sok történeti, 
néprajzi témájú pályázaton vett részt, a pályamunkákból (kivonatos formában) sok a Hon-
ismeret hasábjain is megjelent. Pályázatra dolgozta fel például a szigetszentmiklósi oktatás 
történet, a helyi képeslapokat, a Dunán működő hajómalmok történetét, a helyi reformá-
tus gyülekezet történetét, kutatta az árvizek pusztításait, a helyi betyárok működését, a 
temetkezési szokásokat.

Nem csak a múltat, de a jelent is dokumentálta, Kardos Istvánt követve ő maga is a falu 
krónikásává vált. Munkássága során mintegy 11 000 fényképet készített a lélegző, élő falu-
ról, fotózta az építkezéseket csakúgy, mint a bontásokat. Megörökítette az épített környe-
zetet, az emberek életét. Fényképei egyedülálló módon rajzolják meg a falu régi szokásait, 
mielőtt modern világunk felemésztette volna őket.

Rengeteget írt. Érdeklődéssel fi gyelte a körülötte zajló dolgokat, és mindent feljegyzett. A 
jegyzetfüzetek tartalmát folyó szöveggé állította össze, kutatásaiból cikkek, tanulmányok 
születtek. A köz számára történő írás a Csepel Autógyár belső újságjával, a Fényszóróval 
kezdődött. 1986-ig, amíg a Csepel Autógyárban dolgozott, körülbelül 1300 alkalommal je-
lent meg régészeti, néprajzi, helytörténeti témájú írása a Fényszóróban. Sok más lapba is írt, 
így sokszor láthatták nevét az olvasók a Pest Megyei Hírlaptól egészen a Honismeret című 
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folyóiratig. A Miklósi Újságot nem is igazán lehet elképzelni az ő írásai nélkül. Egészen 
élete végéig publikált a lapban, kivétel nélkül minden hónapban jelent meg írása.

Kutatásait újságcikkek mellett honismereti, néprajzi pályázatokon is publikálta. Pályá-
zati anyagból született Az egyletek működése Szigetszentmiklóson című könyve, de pályá-
zatra készült a Kormói krónika is, amely kitelepítésének történetét mondja el, és amelyet 
csak 1990-ben vethetett papírra.

Tudását kiállítások formájában is megosztotta az érdeklődőkkel, több mint félszáz idő-
szaki tárlatot rendezett be a legkülönbözőbb helyszíneken. A református templom átadá-
sára például a falu egyházának történetét bemutató kiállítást készített, amely aztán évekig 
megtekinthető volt a templom tornyában. Legutóbb 2016 októberében láthatta a gyüleke-
zet, a templomépítés 25. évfordulója alkalmából. 

Részt vett Szigetszentmiklós pezsgő kulturális életében: alapító tagja volt a Városi Kó-
rusnak, amelynek próbáin és fellépésein nyugdíjasan, betegen is részt vett. Orgonistája volt 
a Baptista Gyülekezetnek, a templom pincéjében saját szorgalmából egy kis helytörténe-
ti kiállítást is berendezett. Sokrétű tevékenysége nyomot hagyott a városon. Támogatta a 
Kossuth-emléktábla elhelyezését, Szigetszentmiklós címerének megtervezésében is részt 
vett, de aktív támogatója volt a Szent István-dombormű és a Hősök Emlékműve II. világ-
háborús kiegészítésének is. A Csepel Autógyárban töltött évei után igazgatója volt a Hely-
történeti Gyűjteménynek, és éveken át munkatársa volt a Városi Könyvtár és Közösségi 
Háznak.

Munkája, kutatásai nem korlátozódtak Szigetszentmiklósra. A Csepel-sziget több tele-
pülésén is szeretettel gondolnak az ő nevére, bábáskodott Szigethalom helytörténeti gyűj-
teményének létrejötténél, de Tököl, Szigetújfalu, és még Csepel helytörténeti kiállításainak 
létrehozásában is segített.

Példamutató munkáját számos díjjal jutalmazták. 1980-ban a Magyar Néprajzi Társaság 
Ortutay-emlékérmét kapta meg, 1995-ben Szigetszentmiklós Város Pro Urbe díjjal tüntette 
ki, 1997-ben pedig Pest Megye Önkormányzatától megkapta a Közmüvelődési Díjat.

1979-ben vágta át Ádám Jenő a nemzeti színű szalagot az ő munkásságának dedikált 
emlékházban, amelynek létrehozása, megalapítása, berendezése Vöő Imre érdeme. Zenei 
érdeklődésének okán jutott el a 70-es évek elején az idős Ádám Jenőhöz, akinek Moszkva 
téri lakására mintegy hat éven keresztül rendszeresen eljárt, és a professzor úrral szoros 
baráti köteléket alakított ki. Noha Ádám Jenő gyerekkora óta nem élt Szigetszentmiklóson, 
büszke volt származására, és ő maga is szerette volna, ha életműve szülőfalujába kerül. 
Imre bácsi mindent megtett ezért. Lehetősége nyílt arra, hogy javasolja a magánkézen levő 
szülői ház megvásárlását, felújítását, és eljárt a hivatalokban az emlékházzá nyilvánítás 
ügyében. Ő maga tervezte meg és rendezte be az emlékházat, kivívva ezzel a professzor úr 
elismerését is.

Imre bácsi elhivatottsága, kitartása példamutató lehet mindannyiunk számára. Hivata-
losan nem gyakorolhatta azt a hivatást, amit szíve diktált, amatőr helytörténész lett. Élete 
fő műve a ma is működő, gazdag kiállításokkal és szerteágazó tárgyi anyaggal rendelkező 
szigetszentmiklósi Helytörténeti Gyűjtemény és az Ádám Jenő Emlékház.

Halála óriási veszteség Szigetszentmiklósnak, valamint a történettudománynak, a nép-
rajztudománynak és a régészetnek egyaránt.

Miss Nándor
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 TANULMÁNYKÖTET   
 I. (SZENT) LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL 

I. László király trónra lépésének 940. és 
szentté avatásának 825. évfordulója alkal-
mából a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága a 2017. évet Szent László Év-
nek nyilvánította. A sokrétű programsoro-
zat egyik állomása volt a Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézete által szervezett színvo-
nalas tudományos konferencia, amelyen a 
vendéglátókon kívül más tudományos in-
tézmények munkatársai is részt vettek. A 
kötet a rendezvényen elhangzott előadáso-
kat tartalmazza, szerkesztett formában, tu-
dományos jegyzetapparátussal ellátva. 

Az első két összefoglaló tanulmány az 
idő- és térbeli kereteket jelölte ki. Orosz 
István akadémikus a nagy király korának 
Európáját mutatta be. A terület nagysága 
miatt hatalmas feladatra vállalkozott, ép-
pen ezért csak a fő vonalakat vázolhatta fel, 
a hangsúlyt a változásokra helyezte. Ennek 
a demográfi a az egyik lényeges eleme, a XI. 
század elejétől a XII. század végéig terjedő 
időszakban jelentős gazdasági növekedés 
mutatható ki. A folyamatok a társadalom-
ban is éreztették hatásukat, ekkor jött létre 
a hűbéri hierarchia struktúrája, a gregorián 
reformok az egyházban döntő átalakulá-
sokkal jártak együtt.

Zsoldos Attila akadémikus a Magyar 
Királyságról rajzolt átfogó képet. A vilá-
gi közigazgatás szempontjából a király az 
államalapító életművét folytatta, a déli or-
szágrészben új megyék jöttek létre, a duká-
tust pedig átadta öccsének, bár valószínűleg 
erős kontrollt gyakorolt felette. Jóval mar-
kánsabb változások fi gyelhetők meg a tár-
sadalomban, a szabadság egységes fogalma 
felbomlott, a nemesek pedig kiemelkedtek 
a szabadok közül. A szerző fontos megálla-
pítást tesz a kóborlás jelenségével kapcsolat-

ban, elterjedését a belső rend felbomlásával 
magyarázza, analógiaként – teljes joggal – a 
tatárjárás utáni éveket hozza fel. 

Weisz Boglárka, a Történettudományi 
Intézet (MTA BTK) főmunkatársa a királyi 
hatalom gazdasági hátterére fókuszált. Ada-
tokban gazdag tanulmánya remekül össze-
foglalja a rendelkezésre álló információkat, 
bemutatva az államalapítás utáni első két év-
század királyi bevételeit. Kitér a királyi ud-
varházak és a korszakban mindenki számá-
ra egyértelmű természetbeni szolgáltatások 
szerepére. A vámok I. (Szent) István korában 
jelennek meg, I. (Szent) László a vásár- és a 
sóvámok beszedését helyezte előtérbe, ame-
lyek a XII. századi uralkodók egyik legfonto-
sabb bevételének bizonyultak. A szerző egy-
úttal felveti a királyi és fejedelmi ajándékok 
szerepét, mivel ezek szintén az Árpád-házi 
uralkodók vagyonát gyarapították. 

Th oroczkay Gábor, az ELTE docense lé-
nyegre törő címet választott tanulmányá-
nak: Szent László és az egyház. Írásának 
célja, hogy a korábbi kutatásokat saját ered-
ményeivel egészítse ki: többször hivatkozik 
többek között Györff y György, vagy a fi ata-
lon elhunyt szegedi középkorász professzor, 
Koszta László munkásságára. A király a 
peremterületekre is helyezett püspöki köz-
pontokat, illetve a kalocsai érsekség bácsi 
központjának kialakítása külpolitikai és 
államszervezeti okokkal egyaránt magya-
rázható. Az uralkodóhoz és családjához 
több társaskáptalan alapítása fűződik, a 
monasztikus rendek erőteljes támogatá-
sa pedig lehetőséget biztosít a szerzőnek, 
hogy alaposan összefoglalja a somogyvári 
apátsággal kapcsolatos ismereteket. Meg-
fontolandó a papi házasság engedélyezésére 
vonatkozó okfejtése, ennek kapcsán bizánci 
befolyást feltételez. 

Veszprémy László, a Hadtörténeti Intézet 
igazgatója Zarándokok és zarándoklatok a 
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11. századi Magyarországon című tanulmá-
nyában azt vizsgálja, hogy milyen szerep 
jutott a Magyar Királyságnak a korszak pe-
regrinációjában. Azzal, hogy I. (Szent) Ist-
ván megnyitotta a Jeruzsálem felé irányuló 
zarándokutat, bekapcsolta Magyarországot 
az európai vérkeringésbe. Erre utal Rudol-
phus Glaber krónikája, amely kiemelte, 
hogy államalapító királyunk mennyire ke-
gyesen fogadta a zarándokokat. Közülük 
név szerint többet is ismerünk, a szerző 
igen alaposan mutatja be a személyükről 
rendelkezésre álló információkat. A zarán-
dokok a kulturális közvetítők szerepkörét is 
betölthették, illetve jelenlétük pezsdítően 
hatott a hazai világi és egyházi közéletre.

Csákó Judit, a Történettudományi Inté-
zet (MTA BTK) tudományos segédmun-
katársa részletes, 264 lábjegyzettel ellátott 
tanulmánya kiemelkedően fontos kérdést 
elemez: Szent László uralkodása milyen 
módon jelenik meg a nyugati elbeszélő for-
rásokban. A kiindulópontot a máig megke-
rülhetetlen Gombos Ferenc-féle Catalogus 
fontium jelenti, de összegyűjtötte az abból 
kimaradt forrásokat is, a megközelítőleg 
kilencven tételes forrásbázis impozáns tel-
jesítmény. Úgy tűnik, hogy a Rajna volt a 
vízválasztó, a folyótól nyugatra kevés szö-
veg közöl adatot az 1074 és 1095 közötti idő-
szakról. Csákó Judit kitért az osztrák, az 
itáliai, a dalmát, a cseh, a lengyel forrásokra 
is, módszertani megközelítése és alapossá-
ga egyértelműen példaértékű. A megrajzol-
ható kép ugyanakkor meglehetősen vázla-
tos, mivel az uralkodó inkább az események 
egyik mellékszereplőjeként jelenik meg. 

Bradács Gábor, a Debreceni Egyetem 
oktatója tanulmánya szintén Szent László 
alakját vizsgálja - a német és cseh terüle-
teken a XI. és XVI. század között keletke-
zett források alapján. A szerző értékelési 
szempontjai – származás, egyházpolitika 
és kegyesség, külpolitika, halála és teme-
tése – világosak. A német és cseh források 
előszeretettel hangsúlyozzák László jám-
borságát, vallásosságát és kegyességét, több 

auktor pedig az erkölcstelen Salamonnal 
állította szembe. A külpolitika vonatkozá-
sában a kútfők főként a IV. Henrikkel és a 
pápával való kapcsolat hullámzását emelték 
ki. A forrásokban az a történetileg nem iga-
zolható hagyomány is tetten érhető, hogy a 
keresztesek a magyar királyt szerették vol-
na megtenni vezérüknek. A szerző megál-
lapítása hasonló, mint Csákó Judité: a Lász-
ló-kép meglehetősen elnagyolt, a személyé-
re vonatkozó jellemrajzot főként a magyar 
történeti hagyomány befolyásolta. 

Bagi Dániel, a Pécsi Tudományegyetem 
professzora Gallus Anonymus gesztájánál 
alkalmazza az előző két tanulmányhoz ha-
sonló megközelítést. Az 1113 és 1116 között 
keletkezett lengyel forrás viszonylag sok 
hírt őrzött meg a magyar történelemből. 
Ez alól László alakja sem kivétel, sőt, nála 
olvasható, hogy a lengyel földön született 
László „szokásaiban és életében teljesen 
lengyellé vált”, a műben szereplő személyek 
közül ő az egyetlen, akinek testi tulajdonsá-
gairól is megemlékezik. Érdekes a László és 
II. Boleszláv találkozását bemutató jelenet, 
amely szerint a magyar király a lengyelnek 
köszönhette volna uralmát. A szakiroda-
lom már korábban is többször foglalkozott 
a lengyel király somogyvári látogatásával, 
Bagi Dániel meggyőzően érvel Szent Egyed 
kultuszának az uralkodói bűnbocsánatot 
előtérbe helyező aspektusa mellett. 

Font Márta, a Pécsi Tudományegyetem 
professzora írását a Kijevi Rusz és nyugati 
szomszédjainak szentelte. Egy tömör, a Ki-
jevi Rusz XI. századi történetét bemutató 
összefoglaló után felvázolja a dinasztikus 
kapcsolatokat. A lengyel Piastok közül a 
Megújító melléknevű I. Kázmér emelkedik 
ki, utóda, II. Boleszláv pedig befogadta a 
menekülő I. Bélát és fi ait. Nem egyszerű a 
lengyel király és a krakkói püspök, Szanisz-
ló közötti konfl iktus okának a rekonstru-
álása, Font Márta szerint Boleszláv és Vla-
diszláv Herman szembenállására vezethető 
vissza. Csehország történetének alakulását 
meghatározta, hogy a Német-római Biro-
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dalom része volt. A tanulmány utolsó részé-
ben I. (Szent) László és Kijevi Rusz kapcso-
latáról olvashatunk, például a király egyik 
leánya a Rurik dinasztia tagja lett. 

Körmendi Tamás, az ELTE docense dol-
gozatában a király 1091. évi horvátországi 
hadjáratának előkészületeit és körülményeit 
elemzi. Kitér Szlavónia korai hovatartozá-
sának vitás kérdéseire, álláspontja szerint a 
horvát uralomra vonatkozó forrásokat erős 
kritikával kell kezelni, felveti annak a lehető-
ségét, hogy a Száva és Gvozd közötti gyepűt 
Szent László vonta szigorúbb ellenőrzés alá. 
A zágrábi püspökség 1089-es vagy 1090-es 
alapítására vonatkozó érvelése meggyőző, 
minden bizonnyal összefüggésben állhat a 
tervezett hadjárattal. A kútfők alapján ösz-
szefoglalja az expanzióval kapcsolatos is-
mereteket, a hadjárat beleillett az uralkodó 
aktív külpolitikai tevékenységébe, ugyanak-
kor a hódítás a Szentszék érdekszférájának 
megsértése miatt óvatosságot igényelt. 

Bárány Attila, a Debreceni Egyetem pro-
fesszora átfogó tanulmánya I. László király 
korának nemzetközi kereteit részletezi. Írá-
sát érdemes lett volna a kötet első tanulmá-
nyai közé elhelyezni, mert sok esetben ezt 
elolvasva válnak érhetővé az uralkodó dip-
lomáciai lépései. Ide tartozik a pápasághoz 
és a császársághoz fűződő, fordulatokban 
gazdag viszonya, amely Salamon király 
halála után más irányt vett. A Bizánc ro-
vására történt normann előretörés számos 
területen, így Dalmáciában is éreztette ha-
tását. A szerző árnyaltan mutatja be a kü-
lönböző koalíciókat és szövetségkötéseket, 
kiemelt szerepet tulajdonít Kálmán király 
normann házasságának, illetve a somogy-
vári apátság alapítását részben külpolitikai 
okokkal magyarázza. A dinasztikus össze-
köttetések megértését két családfa segíti. 

Pósán László, a Debreceni Egyetem do-
cense írásában más jellegű témát, a XI. szá-
zad és a XII. század első felének az időjárási 
viszonyait, éhínségeit és járványait foglalja 
össze. Az utóbbi időben ez a megközelítés 
nagy népszerűségnek örvend, a források 

szisztematikus feltárása és kiértékelése 
sokfajta információval szolgálhat. A szerző 
kellő alapossággal mutatja be az európai 
klimatikus viszonyok alakulását, a szélső-
ségesen változó időjárás komoly gazdasági 
problémákhoz és az életkörülmények radi-
kális átrendeződéséhez vezetett. 1093 után 
szinte minden évben pusztított a dögvész, a 
pestis jellegű tüneteket mutató betegséget 
az újabb kutatások anyarozs-mérgezésként 
(„Szent Antal tüze”) azonosították. 

Tózsa-Rigó Attila, a Miskolci Egyetem 
adjunktusa tanulmányában visszavezeti az 
olvasót a kötet elején bemutatott változás-
mechanizmushoz. A XI–XII. század fordu-
lójának kereskedelmi forradalma számos 
kutató fi gyelmét felkeltette, akik megpró-
bálták kontextusba helyezni a folyamatokat. 
Az ezredforduló óta általánosan csökkentek 
a népesedést negatívan befolyásoló esemé-
nyek, a termelési ágak fellendülése pedig 
ösztönzőleg hatott a kereskedelemre, ez pe-
dig életre hívta az urbanizációt. Városhá-
lózatok jöttek létre, a polgárság gazdasági 
ereje egyrészt komolyabb politikai szerep-
vállaláshoz vezetett, másrészt igyekeztek 
rugalmassá tenni 

– például a hitelek 
kialakításával – a 
pénzforgalmat. 

A debreceni 
MTA–DE „Ma-
gyarország a kö-
zépkori Európában” 
Lendület Kutató-
csoport kiadványa 
méltó módon állít 
emléket I. (Szent) 
László királyunk-
nak, a szerzők 
számos szempont 
alapján foglalják össze az uralkodóra vo-
natkozó aktuális kutatási eredményeket. 

(Európa és Magyarország Szent László 
korában. Szerk.: Bárány Attila–Pósán Lász-
ló. Debrecen, 2017. 248 oldal)

Szende László
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 ÚJ KÖNYV    
 A MAGYAR NÉPMŰVÉSZETRŐL 

A rendkívül szépen, áttekinthetően szer-
kesztett könyv már első átlapozásakor 
megragadja az olvasót. A színes képek a tár-
gyakra vonatkozó fontos adatokkal nem-
csak esztétikai élményt jelentenek, hanem 
önmagukban is gazdag információval szol-
gálnak. A könyv írója hét fejezetre tagolta a 
mondanivalóját. Szemerkényi Ágnes, aki a 

szólások, közmon-
dások nemzetkö-
zileg elismert ku-
tatója, a fejezetek 
élére érzékletes 
példabeszédet vá-
logatott.

Az első fejezet 
Miről szól a könyv? 
címmel világos-
sá teszi, hogy mit 
ért a népművé-
szet fogalma alatt, 
amely „állandó 
kölcsönhatásban 
van a társadalom 

többi rétegének a kultúrájával” (14. oldal). 
Elfogulatlanul, történetiségében vizsgálja 
a népművészet fogalmának kialakulását, a 
népművészet iránti érdeklődés kezdeteit, 
majd a népművészetnek K. Csilléry Klára 
által meghatározott korszakolását ismerteti. 
Bemutatja a népművészet vizsgálatának kü-
lönböző módszereit, amely a történetiség, 
az anyag, a stílus, a mesterségek, valamint 
a nagyobb témakörök, mint például a vise-
let, kerámia, bútorművesség, stb., valamint 
vidékek, tájegységek alapján is történhet. 
A népművészet alkotóit is jellemzi ebben a 
fejezetben. Végezetül ismerteti a könyv sa-
játos, egyedi felépítését: a népművészet al-
kotásait a közösségi, a családi és az egyéni 
élet színtereiben vizsgálja. 

A második fejezet a „Messzi harangnak 
későre jön a hangja” címet viseli, és ez a 
cintermek, templomok, haranglábak, fejfák, 

útszéli keresztek világába kalauzol, évszá-
zadokat átívelve, megállva egy-egy jellemző 
példánál, mint például Tákos, Megyaszó 
temploma és festett kazettás mennyezete, 
vagy szerte a magyar nyelvterületen fellel-
hető, fából készült haranglábak változata-
iban gyönyörködhetünk. A szerző megis-
merteti az olvasót a fából faragott sírjelek-
kel, a szív alakú sírkövekkel, majd az útszéli 
keresztek, kegyszobrok, kálváriák rövid, 
tömör, informatív bemutatásával zárul a 
fejezet. 

A harmadik fejezet címe „Ritka madár 
fészek nélkül”, amely az otthont védő kerí-
téseket, kapukat mutatja be. Nagyobb teret 
szentel a ma népszerű, szimbolikus tárggyá 
vált, a köznyelvben székelykapunak neve-
zett faragott, festett, fedeles kapu bemuta-
tásának. Majd a parasztházak és az utcakép 
változatait is sokoldalúan elemzi történeti-
leg az építőanyag, technika, ornamentika, 
stílus stb. szempontjából. Mint írja: „A népi 
építészet egyik jellemző sajátossága, hogy 
nincs olyan paraszti építmény, amely vala-
mely művészettörténeti  stílust tisztán őrizne, 
mutatna. Éppen az a megkapó sajátossága a 
népi építészetnek, hogy a közelben levő kas-
télyok, várak, templomok, kolostorok épí-
tészeti elemeit nem szolgai módon vette át, 
hanem válogatva, az ízlésének megfelelően, 
azt használta csak fel, amelyet valamilyen 
módon a hagyományaihoz tudott kapcsolni, 
átformálni, a helyben található anyaghoz 
alkalmazni. Így nemegyszer előfordul, hogy 
a különböző művészettörténeti stílusok – a 
reneszánsz és a barokk, vagy bármelyik más 

– egy épületen belül megtalálhatóak” (96. ol-
dal).

A negyedik fejezet élén az „Egy a szoba a 
kemencével” régies szólás áll. Itt bemutatja 
a szerző a ház belsejét, a szoba berendezésé-
nek sajátosságait. Az egyes bútordarabok az 
asztal, pad, szék, tükör, ágy, ácsolt láda, fes-
tett láda történetével, készítésével, típusai-
val, népművészeti jellegzetességeivel, a pa-
raszti háztartásban betöltött mindennapi és 
ünnepi szerepével ismerteti meg az olvasót.
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A „Cserepén ismerem, minemű fazék volt” 
című ötödik fejezet a konyha világába vezet, 
az ott található használati tárgyakat mutat-
ja be. A fazekasság rövid történetének váz-
lata után az egyes földrajzilag elkülöníthető 
(Közép-Tisza-vidék, Közép- és Dél-Alföld, 
Erdély, Dunántúl, Felföld, Felső-Tisza-vi-
dék) fazekas központjaival és jellegzetes 
termékeikkel (tányér, miskakancsó, butella, 
korsó, bokály) ismertet meg, bőséges ké-
panyaggal illusztrálva.

A „Szakadjon a ruha, maradjon az ura” 
című hatodik fejezet a XIX–XX. századi 
népviseletekről szól, a történeti áttekin-
tés után bemutatja a viselet elemeit, és 
a viseletcsoportokat (Alföld, Dunántúl, 
Felföld, Erdély). Rajzok és képek illuszt-
rálják a viseletdarabokat, mint például 
guba, suba, mente, mellény, ködmön, a 
jellegzetes táji változatokat, mint például 
mezőkövesdi, sárközi, ormánsági, kapu-
vári, ősagárdi, kazári, torockói, visai, ka-
lotaszegi, széki.

„Hasznos munkának nincsen fáradsága” 
közmondás áll az utolsó fejezet élén. Fa- és 
szarufaragások: mosósulyok, orsókarika, 
pásztorbot, sótartó, kobaktök, ivócsanak 
szép formáit ismerhetjük meg ebben a fe-
jezetben, tájegységenként jellegzetes válto-
zatait a Dunántúlról, Alföldről, Felföldről. 
A hímzések gazdag mintakincse, helyi vál-
tozatainak képekkel illusztrált ismertetése 
zárja a fejezetet. 

A jól kézre álló, esztétikus címoldalú 
kötet, gazdag tartalommal, informatív 
képekkel, szakirodalom-jegyzékkel, kép-
jegyzékkel, helynévmutatóval olyan könyv, 
amely a magyar népművészetet nem elkü-
lönítve, hanem a mindennapi élet színtere-
iben tekinti át. A szakkutatás, az érdeklődő 
nagyközönség különféle korosztályai szá-
mára egyaránt olvasmányos és informatív, 
amelynek értékét növeli, hogy számos kép 
első közlés.

(Szemerkényi Ágnes: Magyar népművészet. 
Holnap Kiadó. Budapest, 2017. 285 oldal)

Tátrai Zsuzsanna

 MARSALLBOT   
 AZ INDULÓKNAK   

A sok kötetes és a honismerethez kötődő 
szerző szakmai és élettapasztalata birtoká-
ban készítette el munkáját, amelyben bölcs 
tanácsokkal látja el a pályájukon indulókat, 
és későbbi előrejutásukhoz is segítő, fi -
gyelmeztető gondolatokat ad, amint a cím 
kifejezi. Esszészerű alkotó oeuvre-jét úgy 
alakította ki, hogy egy megélt élet alapján 
helyesnek vélt gondolatait a különböző tu-
dományterületeken alkotott nemzetközi te-
kintélynek örvendő szerzők megállapításai-
ra hivatkozva adja elő, továbbá apró betűvel 
szedve közismert és ismeretlen történetek-
kel oldja az elmélkedő részeket. A hosszú 
hivatali pályája mellett egyetemi katedrán 
évtizedeket eltöltő oktató tanár attitűdje je-
lenik meg eme alkotói módszerrel, amellyel 
nem hagyja az olvasói fi gyelmet lankadni. 
Egyúttal az ókortól a mai napig, Ariszto-
telésztől Linnéig és tovább történetek tarka 
csokrát gyűjtötte össze, amely külön értéke 
a kötetnek.

A mű első harmadában az informatiká-
ban ugyancsak járatos szerző azt a környe-
zetet írja le, amelyben mozogva indulhat el 
az ifj ú ember pályája megvalósításának út-
ján. Szemléletmódjáról már a főcímek árul-
kodnak: Az információ és az ember, Hogyan 
kommunikáljunk?, Ember és tudás, Felké-
szülés az érvényesülésre. A második harmad 
a pályakezdetről szól Képzés az életpálya 
meghatározója és a Pályafutás esélyei cím-
mel. A harmadik nagyobb egység pedig az 
életpálya megvalósításához ad bölcs javas-
latokat. A fő címek: Karrierépítés, Vezető-
nek lenni, Beszédkészség az érvényesülésben, 
A közéleti szereplés.

Horváth Imre nem csak általánossá-
gokat, elvi fejtegetéseket fogalmaz meg. A 
hivatalos tárgyalás eredményességét ille-
tően elmondja: hasonlít a sakkjátszmához, 
megnyitási, középjátékbeli és végjátékbeli 
taktika alkalmazását célszerű használni. 
Végül a tárgyalást követő szerződés szer-
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kesztéséről szól, leírva hogy mennyire fon-
tos: mi magunk készítsük el azt. Megkíván-
ja például a tárgyalás során a jegyzetelést, a 
szerződés többszöri átolvasását, az aláírá-
sok jelentőségét. E rövid leírásból kitűnik: 
alapértéknek tartja a szorgalmas, gondos 
munkát, ami hosszú távon az elismerés és 
megbecsülés alapját képezi. Ő így dolgozott 
egész életében, hogy is írhatna mást. Bizony, 
nagy fi gyelmeztetés mai világunkban, ami-
kor a körülmények a gyors sikerek elérésére 
hajszolják a fi atalokat. Ne feledjük, létezik 

gyorsan tűnő for-
mális elismerés és 
rangsor, valamint 
a valódi értékeken 
alapuló többnyire 
informális, amely 
azonban hosszan 
tartó és állandó. A 
könyv arra tanít: tö-
rekedjünk az utóbbi 
megszerzésére.

Az alkotáshoz 
közelebb hajolva 
tudjuk néhány pél-
dával átadni azt az 
olvasásra vállalko-

zóknak. Kazinczy Ferenc után szabadon: 
milyen íz, csín tűz vagyon a műben, mert 
mesteri mű. Az információ tömörítéséről 
szólva említi a szerző a fontosság és a ter-
jedelem kapcsolatát, amely nincs mindig 
összefüggésben. A példája a következő: „A 
Pitagorasz tétel 24 szó, a Miatyánk 66 szó, 
a Tízparancs 167 szó, az Amerikai Függet-
lenségi Nyilatkozat 1300 szó, az Amerikai 
Alkotmány a 27 függelékkel 7818 szó, az EU 
káposztára vonatkozó szabályzata 26 911 
szó. Bizony az Európai Unio valóságtól elru-
gaszkodott hivatalnokai a redundanciával, 
a közlésben lévő felesleges, új elemeket nem 
hozó részekkel bölcsebben bánhattak volna.”

Kevesen ismerik a postakürt történetét. 
A XVIII. században a marhahajtó utakon 
lábon jutott el a jószág a távoli piacokra. 
A marhakereskedők, amint a szegediek is 

tették a török idők alatt, leveleket is vittek 
magukkal távoli helyekre. Amikor egy-egy 
városhoz értek, kürt fúvással jelezték az áru 
érkezését és a levelekét. Innen maradt fenn 
máig a postakürt a kommunikáció egyik 
jeleként.

A műben számos hasonló, a műveltsé-
günket gyarapító történetet, szállóigét és 
eseményt olvashatunk, amelyekből a kötet 
hátoldalára ugyancsak jutott néhány, példá-
ul Shakespeare-től: „A kaszással, aki egykor 
elragad, csak úgy dacolhatsz, ha gyermeked 
marad.” Az említett betétek a szerző széles 
körű tájékozottságát és nagy műveltségét 
bizonyítják, és „hívó szavak” az elmélyült 
gondolkodást felmutató kötet olvasására.

(Horváth Imre: Marsallbot a puttonyod-
ban. Grünwald Kft ., Pécs, 2017. 328 oldal)

Blazovich László

 FÉNYKÉPALBUM   
 A RÉGI ORMÁNSÁGRÓL   

Dél-Baranya, aprófalvas tájegység, refor-
mátus kultúra, térségi agrárkultúrát kife-
jező létmód és tárgyegyüttes a témaköre 
annak a fényképalbumnak, amely szakem-
berek érdeklődését és idegenforgalmi vagy 
műveltségtörténeti szempontú érzékenysé-
get szolgálva az Ormánság régi népéletének 
ad képhangot. Fotóválogatás lévén persze 
elsősorban képet, de értelmező, leíró ka-
talógushoz méltó módon elbeszélő hangot, 
méltán részletes képaláírásokat is tartal-
maz, 115 fotóval és a Dráva mente néprajzi 
csoportjának életvilágát, életmódját és esz-
közkészletét meghatározó dokumentáció 
ismertetésével (9–22. oldal).

A szerző, Bata Tímea a két világháború 
közötti hazai néprajzkutatás gyűjtőköréből 
e tájegység vizuálisan is reprezentálható, 
eddig ismeretlen forrásanyag bemutatását 
vállalja, nemcsak az üvegnegatívok közlése 
révén, hanem a néprajzi fényképezés korai 
képviselőiről, olykor országos hírű fotómű-
vészekről vagy helybéli amatőrökről is mél-
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tató szavakkal szól, s a néprajzi adattárból, 
fotógyűjteményből (közel ezer dokumen-
tumból, az Ormánság falvaiban készült 
törzsanyagból) választja ki az alcímben 
jelzett korszak mérvadó anyagát, abból is 
egy válogatott tematika érdekfeszítőbb ré-
szét a népi építészet, a viselet és a munka 
bemutatásából. A legnevesebbek közül 
elsősorban Gönyey Sándor, Gunda Béla, 
Sameyer Vilibáld, de mellettük Madarassy 
László, Zelesny Károly, Kankovszky Ervin, 
Kovách Aladár, Losonczy Ferenc, Kovács 
János hozzájárulása is jelentős volt e termé-
szeti és társadalmi térség hétköznapi élet-
módjának, lakókörnyezetének, tevékenysé-
gi körülményeinek és eszközeinek vizuális 
rögzítésében. De kiemelhető nemcsak az 
író Kodolányi János vagy a tájkutató-szo-
ciográfus lelkész Kiss Géza korszakosan 
fontos társadalomrajzának ez idő táji ha-
tása a néprajzi-helytörténeti gyűjtésre, ha-
nem az ormánsági életvilág problémáinak, 
a szegénység, az egyke, a romló megélhetési 
viszonyok dokumentálása is pontos regiszt-
rációra sarkallta a helyi gyűjtőket, s nem 
utolsósorban a Néprajzi Múzeum kutatóit, 
tárgyegyüttesek gyűjteményének szerve-
zőit vagy fi nanciális segítőit is. Akkoriban 
Bátky Zsigmond, Gunda Béla és Gönyey 
Sándor is közreműködtek abban, hogy a táj 
és néplélek dokumentálása, a néprajzi, tör-
téneti és térségi sajátosságokat érintő szak-
munkák fotóillusztrációja is megtörténjen 

– ám ezek a képi forrásmunkák mégsem 
méltóképpen ismertek a szélesebb közönség 
érdeklődése ellenére.

Bata Tímea persze nem elégszik meg a 
válogatás szimpla „közreadásával”, hanem 
az építészet, viselet és munka tárgyköré-
ben a hagyományos néprajzi gyűjtőköri 
szempontok mentén alakítja ki a tematikus 
blokkokat (Utcák, templomok, házak, udva-
rok; Emberek, viselet és Hétköznapok a kör-
vonalazó csoportosítás). A nagyobb átfogó 
ív jobbára csupán a szelektálás szempontja 
szerinti, ám ami mintegy a képválaszték 
mögött van, valahol a szaknéprajzi temati-

kus érdeklődés és a közfi gyelemre érdemes 
érdeklődés szolgálata közepette ismerhe-
tő fel. A kiadvány címében is megnevezett 
viseletdarab, a bikla (az Ormánság egyes 
kistájain viselt, házi lenvászonból készült 
fehér szoknya) mindennapisága és a férfi  
ruhadarabok szintén sajátosan fehér alap-
anyaga nemcsak módosulófélben volt már a 
két háború közötti időben, hanem hasonló 
variabilitás volt 
látható már az 
1910–20-as évek-
ben a talpashá-
zak esetében. E 
földrajzi környe-
zethez igazodó 
(árvizes, mocsa-
ras, süppedékes 
talajon alkalma-
zott) talpfákon, 
kereten, sövény-
nyel és vesszőből 
font vázzal, sár-
ral megerősített 
építkezési forma 
is pusztulófélben volt már e fotók készülé-
sekor, s az életmód és családszerkezet átala-
kulásával az építkezési formák is változás-
nak indultak. Akár templom, lakóház, pajta, 
csűr, tároló- vagy fűtőberendezések köre, 
az életvitel szilajabb feltételeinek és eszkö-
zeinek megléte vagy ritkulása, a ruhaviselet 
mellett a hajviselet, a kazettás templomi 
mennyezet mellett a kútjárás vagy a fűtés-
technikák, fogatolás mellett a téglavetés, ha-
lászeszközök és rozsfeldolgozás mind-mind 
fi gyelemre érdemes leképeződés tárgyai 

– voltak. Bata Tímea nem titkolt szándéka, 
hogy e változó néprajzi táj száz esztendővel 
ezelőtti megismerőinek misszióját folytas-
sa: a már eltűnő paraszti tárgytörténet és 
életmód-univerzum maradékait mentve 
életet adjon a megtartó emlékezetnek, tár-
gyi-gyűjteményi képtárbemutatót tartson 
az Elsüllyedt falu a Dunántúlon utókorának. 

A kötet látszatra kicsiny, kézre eső, visz-
sza-visszatérően lapozgatható „adattári” 
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sorozatkiadvány, nem a harsány-nagy-vas-
tag kiállítási katalógusok körébe való. Ám 
a (jobbára fekete-fehér, üveglemezre vagy 
kevéssé szofi sztikált kamerákkal készített 
fotókra alapozott, kevéske színes műtermi 
képpel kiegészült) válogatás látszólag köny-
nyed kivitelezhetősége mellett épp a szak-
néprajzos adattári, kutatás- és megismerés-
történeti, gyűjtemény- és technikatörténeti, 
életmódkutatási és ábrázolás-esztétikai 
kiegészítés az, ami szakmai többletet, el-
ismerésre méltó kutatói eredményességet 
enged belátni a kiadvány lapjai mögött. 
Ennek talán lehetséges a szaknéprajzi vagy 
honismereti érdeklődés mellett a társada-
lomtörténeti vagy szociológiai kontextusait 
hiányolni, miként azt a hagyományos nép-
rajzi kutatás a kortárs reprezentációk össze-
függésrendjében jobbára meg is kapja mint 
kritikát… Ám a folklorisztikai dimenziók 
a vizuális és fotótörténeti aspektusokkal 
kiegészülve valójában e tradicionális világ 
végleges eltűnése elleni küzdések nyomai, 
felületei, kortanúi. A tegnapi életvilág mai 
interpretációi a mindenkori holnap számá-
ra ugyanúgy változásra ítéltek lesznek, mi-
képp az ormánsági paraszti életmód tárgyi 
folklór-öröksége is azzá lett már fölfedezé-
se pillanatában, s azóta még annyira. Va-
lamely néprajzi tárgy, műtárgy, emlékezeti 
toposz, jelenség, fotó tegnapi értéke, hite-
lessége és vizuális leképeződése (valamint 
ezzel együtt valamelyest megmaradása is) 
csak egyik oldalán gyűjteményi tétel. Má-
sik érték-univerzumát viszont a befogadó-
tól, értelmezőtől kap(hat)ja meg, s egyben 
e befogadás változó arculataitól is önálló 
létre ébred. Talán épp ennek az ébredésnek 
(vagy hát itt konkrétabban a szerzői ébresz-
tésnek) látványos eszköze Bata Tímea köte-
te is.

(Bata Tímea: Talpasház és bikla: egy ar-
chaikus néprajzi világ nyomában. Váloga-
tás a Néprajzi Múzeum ormánsági fényké-
peiből (1910–1935). KépTár 3. Néprajzi Mú-
zeum, Budapest, 2017. 128 oldal)

A.Gergely András

 MONOGRÁFIA A KÁLI-MEDENCE 
 LAKÓHÁZAIRÓL   

A legendás emlékű káli-medencei néprajzi 
kutatómunka jelentős eredménye Lukács 
László monográfi ája. Az 1980-as évek ele-
jétől közel egy évtizeden át tartó kollektív 
néprajzi terepkutatás a Balaton-felvidék jel-
legzetes kistérségét, a Káli-medencét vette 
vizsgálat alá az egykori Veszprém Megyei 
Múzeumi Szervezet támogatásával és ha-
táskörében, Lackovits Emőke, a múzeum 
etnográfus munkatársa vezetésével. A leg-
különbözőbb szakterületek képviselői egy-
mással összehangolt témakutatásokat vé-
geztek, azzal a céllal, hogy a Káli-medence 
történeti és néprajzi arculatát megrajzolják, 
hagyományvilágát feltárják. Az időközben 
megjelent részpublikációkat követően egy 
komplex tájmonográfi a megalkotása szere-
pelt végső feladatként, azonban a rendszer-
váltással járó szervezeti és politikai változá-
sok, valamint a határon túli magyarság ku-
tatásának megnyíló lehetősége szétzilálta a 
munkaközösséget. Ezért is örvendetes a je-
len kötet közreadása, mert érzékletes képet 
nyújt a kutatás volumenéről, és a vizsgált 
téma impozáns méretéről.

Az eredetileg kandidátusi értekezésként 
1990-ben megvédett dolgozatot a szerző az 
elmúlt évtizedek szaktudományos eredmé-
nyeivel és jelentős jegyzetapparátussal egé-
szítette ki és részben átdolgozta. Ugyanak-
kor meghagyta a dolgozat két nagy részre 
tagolt szerkezeti egységét: a Káli-medence 
lakóházainak morfológiai leírását, majd en-
nek a vizsgálati eredménynek elhelyezését a 
Dunántúl népi építészetében alapos elem-
ző, összehasonlító vizsgálat révén. A leíró 
rész főképpen saját helyszíni adatgyűjtésén 
alapul, amelyet 1981–87 között végzett a Ká-
li-medence nyolc községében. A gyűjtés so-
rán igyekezett a legrégebbi építőanyagokat, 
épületszerkezeteket, tűzhelyeket felderíteni, 
mivel ezek szolgáltak a változásvizsgálat-
hoz szükséges kiindulási alapul. A paraszt-
portákon kívül fi gyelmet fordított a nemesi, 
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uradalmi és egyházi eredetű lakóépületek 
vizsgálatára is, amit a Káli-medence erősen 
rétegzett társadalma indokolt. A leíró rész 
másik jelentős forrását a terjedelmes és sok-
rétű levéltári iratanyag jelentette, amelyhez 
a különböző közgyűjtemények idevágó do-
kumentációja is kapcsolódott.

A lakóház morfológiai leírását a szerző 
az egyes épületelemek szerint adja közre, 
elsőként a falazattal kapcsolatban mutat rá 
a kőépítkezés csaknem kizárólagos mérté-
kére a XIX–XX. században, utalva a nemesi 
építkezésben betöltött jóval korábbi jelen-
tőségére. Részletes képet ad a falazási tech-
nikákról és a kőfajták ismeretéről. A kőnek 
ebben a kistérségben betöltött szerepéről 
a településnevek is tanúskodnak, mint pl. 
Kővágóörs vagy Köveskál. A födém meg-
szerkesztésében egykor a keményfa játszott 
meghatározó szerepet, mégpedig a ház 
hossztengelyére merőleges kereszt-mester-
gerenda alkalmazásaként. Lukács László 
konkrét példák sokaságával dokumentálja 
ezt a hagyományos építéstechnikát, ame-
lyet a XIX. század második felétől a stá-
jerföldi, majd a Kelti-Alpokból származó 
fenyőgerendák széles körű alkalmazása 
váltott fel. A mennyezet kialakításában a 
dongaboltozat volt a jellemző, ami mellett 
gyakran a csehsüveg boltozat is előfordult. 
A tetőszerkezet domináns változata egykor 
az ollóágasos tető volt, ma már a nyeregtető 
az egyeduralkodó. A héjazat anyaga hagyo-
mányosan a zsúp és a nád, amelyek még az 
1910-es népszámlálás idején is meghatározó 
jelentőségűek, csak ezt követően kezdett 
terjedni a zsindely és a cserép, amihez az 
egyes tűzvészek is hozzájárultak. 

A monografi kus vizsgálat szerint a 
Káli-medence eredetileg a füstöskony-
hás-kályhás tüzelőrendszer területe volt, 
ahol a szabadkémény már a XVIII. század-
ban megjelent, és ez időtől a két tüzelőtípus 
egymás mellett élt. A kémény nélküli füs-
töskonyhás zsúp- és nádtetős házak nagy 
száma indokolta azt a helyi a sajátosságot, 
amely a tűzrendészeti feladatot ellátó ko-

rombíró tisztségben nyilvánult meg. Részle-
tes leírást olvashatunk a konyhai tüzelőpad-
kákról, kemencékről és a szobai cserépkály-
hák változatos formáiról. A lakóház külső 
megjelenésével kapcsolatban a jellegzetes 
vakolatdíszítés hívja fel a fi gyelmet magára. 
A barokk jellegű vakolatdíszes homlokzat 
eredetileg a nemesi házakra volt jellemző, a 
fehérre meszelt csipkefal díszét alapvetően 
a padlásszellőzők változatos megformálása 
és a feliratok füzér- vagy indadíszes kere-
tezése alkotta. A 
részletes leírást a 
szerző rendkívül 
gazdag fotó- és 
rajzdokumentáció-
val illusztrálja. To-
vábbi jellegzetesség
az oszlopos íves tor-
nác változatos al-
kalmazása, amely 
helyi divatnak lát-
szik a Balaton-fel-
vidéken. A szerző 
több típusát kü-
lönbözteti meg a 
máig kedvelt tor-
nácoknak, amit nagyszámú képpel doku-
mentál. A lakóház formai bemutatását az 
alaprajz időbeli változásainak és típusainak 
áttekintése zárja, hangsúlyozva a lakóházak 
tagolódásának társadalmi vonatkozású kö-
tődését. 

A kötet második részét alkotó elem-
ző-összehasonlító fejezet azokra az ösz-
szefüggésekre, kapcsolatokra mutat rá, 
amelyek a Káli-medence népi építészeti 
kultúrája és a Dunántúl más tájai, terüle-
tei között fennálltak. Az utóbbi évtizedben 
megjelent számottevő méretű dunántúli 
népi építészeti szakirodalom megfelelő 
alapot nyújtott az összehasonlító vizsgála-
tokhoz. A területi elterjedés, valamint az 
időrendi kérdések tisztázásánál is jól hasz-
nálható forrásul szolgáltak az építészettör-
téneti, kultúrtörténeti adatok, valamint a 
Dunántúlt érintő hazai és külföldi utazók 
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feljegyzései. A táji elemzések és a dunántúli 
összehasonlító vizsgálatok eredményeként 
Lukács László arra a megállapításra jutott, 
hogy a Káli-medence népi építészeti szem-
pontból nem tekinthető mikrozónának. A 
kőépítkezés dominanciája, a boltozott fö-
démek, az ollóágasos-szelemenes tetőszer-
kezet, a kettőzött és kötözött zsúpfedés, a 
kétféle füstelvezetés, az árkádsoros torná-
cok és a lakóház részben kétmenetűvé vá-
lása nem csupán a Káli-medence, hanem az 
egész Balaton-felvidék és Déli-Bakony népi 
építkezését is jellemezték. A terjedelmes 
könyv végén kapott helyet az opponensi vé-
leményekre adott válasz, majd bőséges né-
met nyelvű rezümé zárja a kiadványt. 

A gazdagon illusztrált monográfi a nem-
csak a Káli-medence mindeddig hiányzó 
népi építészeti összefoglalását pótolja, ha-
nem a Dunántúl regionális összehasonlító 
néprajzi kutatásához is számottevően hoz-
zájárul.

(Lukács László: A káli-medencei lakóház 
a Dunántúl népi építészetében. A Szent Ist-
ván Király Múzeum Közleményei 52. Szé-
kesfehérvár, 2017. 366 oldal)

Selmeczi Kovács Attila

 HIÁNYPÓTLÓ MŰ A BÜKKI  
 HEGYHÁT EMLÉKEIRŐL  

Ismét egy mara-
dandó könyv jelent 
meg Nekézseny 
Község Önkor-
mányzata jóvol-
tából. A könyv 
szerzője, Bánfalvi 
László szűkebb 
hazája, szülőföldje 
történetét, emlé-
keit gyűjtötte cso-
korba. Uj-Tózsa 
Csabáné, a község 
polgármestere kö-
szöntőjében kitér 

arra, hogy az elmúlt években a községről 
megjelent művek után ismét egy hiánypótló 
művel gazdagodott a helység, ezúttal kiegé-
szítve a tájegység hegyek között megbújó te-
lepüléseinek életéből vett szemelvényekkel. 

A könyv elsőként megemlékezik a re-
formáció 500 éves évfordulójáról, a Bükki 
Hegyhát és a Bán-völgye községeinek re-
formátus templomai harangjainak bemu-
tatásával. A következő fejezetekből meg-
ismerhetjük a szerző helynévkutatásainak 
következtetéseit, az Upponyi-hegység vas-
művességének emlékeit, és az ismert ne-
kézsenyi Fábián-vízimalom történetét. Az 
Épített örökségünk című részben a Bükki 
Hegyhát kastélyairól és kúriáiról, az egyes 
települések emlékműveiről, emléktábláiról, 
emlékhelyeiről olvashatunk, a Szakrális kis- 
emlékeink című fejezet pedig a különféle 
szobrokkal, szoborfülkékkel, keresztekkel, 
haranglábakkal foglalkozik.

A könyvet a 110 évvel ezelőtt épített Eger–
Putnok vasútvonal építésének, történetének 
leírása és egyik építőjének, Szeleczky Emá-
nuel mérnök-vállalkozónak – több magyar-
országi vasútvonal építője, Szeleczky Zita 
színésznő édesapja – rövid életrajza zárja. 
A kiadványt értékessé teszi a számos archív 
felvétel és a könyvet kiegészítő 77 színes fo-
tót tartalmazó Fotótár.

(Bánfalvi László: Szülőföldem szép ha-
tára. Írások a Bükki Hegyhátról. Szerkesz-
tette: Bánfalvi Lászlóné. Nekézseny Község 
Önkormányzata, Nekézseny, 2017. 112 ol-
dal)

Csirmazné Cservenyák Ilona

 KÉT KÖNYV    
 A GYÜMÖLCSNEVEKRŐL  

A gyümölcsnevek eredetével és nyelvészeti 
kérdéseivel a Tinta Könyvkiadó két új köny-
ve (2018-ban jelentek meg) is foglalkozik. A 
Magyar gyümölcsnevek és a Gyümölcsnevek 
szótára, mindkét tudományos munka szer-
zője Pelczéder Katalin nyelvész, a Pannon 
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Egyetem oktatója. Mindkét könyv ajánlha-
tó a gyümölcsnevek történeti-etimológiai 
és fi lológiai kérdései, valamint a pomoló-
gia határterületei iránt érdeklődőknek. A 
gyümölcsfélék biológiai kérdéseivel, a ne-
mesítésükkel és a pomológiával foglalkozó 
szakembereken kívül a gyakorló gyümölcs-
kertészek – és természetesen a nyelvtudo-
mányok művelőivel együtt is – olyan isme-
reteket találnak az olvasók e két kötetben, 
amelyek a hazai gyümölcstermesztés kul-
túrtörténetét is gazdagítják. A szerző pon-
tos forráskezelése imponáló és biztosítja, 
hogy az ide vonatkozó szakirodalommal az 
érdeklődők megismerkedhessenek.

A Magyar gyümölcsnevek Pelczéder Ka-
talinnak fontos nyelvtudományi munkája, 
amely a Segédkönyvek a nyelvészet tanul-
mányozásához 201. kötete. Benkő Loránd 
ehhez kapcsolódóan írta, hogy „a szavak 
történetének vizsgálata mennyire fontos, 
gyakran más vizsgálati körből nem is biz-
tosítható adalékokkal szolgálhat az emberi 
művelődésre általában, s szűkebb kultúrkö-
rök, egy-egy nép, népcsoport, illetőleg ország, 
tájék művelődésére különösen”. A szakszó-
kincstani vizsgálatok jelentősége vitathatat-
lan, bár a könyv nem tér ki rá, de mégis tény, 
hogy a köznyelvi szókincsnek a gyümölcs-
fajták többségének neve nem képezi részét, 
főként a pomológia gyors fejlődése során 
(okán). A XII–XIII. században a nyelvi 
emlékekben már gyümölcs jelentésű meg-
nevezések és szószerkezetek jelentkeznek; 
innentől a nyelvtörténeti és etimológiai ku-
tatások tárgyát képezik. Akadnak azért ne-
hézségek, mint az alapnyelvi eper és meggy
szavunk, ami korántsem biztos, hogy taxo-
nómiailag egyezik mai tartalmukkal. Az 
alma – tegyük hozzá – egészen másféle, ti. 
kerekgyümölcsű fajoknak vulgáris neve is, 
pl. édeni alma, méd alma, örmény alma, 
maláj alma stb. más-más fajt jelent.

A szerző okkal jegyzi meg, hogy a vad és 
termesztett fajok (alfajok, változatok) meg-
különböztetése nemcsak nyelvészeti, ha-
nem botanikai okokból sem könnyű: vadon 

termő? – termesztett? – elvadult? – vagy is-
mét kultúrába vont? De maga a gyümölcs 
fogalma sem teljesen letisztult fogalom a 
szaknyelvben (sem), hiszen vannak fajok, 
amelyeket zöldségfélékhez (sárga- és gö-
rögdinnye) sorolunk, vagy gyümölcsnek 
minősítjük, de inkább zöldségféléknek te-
kinthetők (avokádó, fi zálisz). A szókincs-
nek kevésbé feldolgozott rétege a gyümölcs-
fajok és -fajták neve, amit tovább bonyolít a 
tájnevek sokasága (pl. egres, köszméte, pisz-
ke); vagy a ’kajszínbarack’ névből torzult a 
kajszibarack szó, 
ami a gyümölcs-
termesztésben té-
vesen mindenféle 
sárgabarackra ér-
vényes szó helyébe 
lépett. Ráadásul ez 
így nem is pontos 
taxonómiai elne-
vezés, mert az irá-
ni és török nyelv-
ben csak a Magyar 
kajszihoz hasonló 
fajtákat jelöli.

„Nincs éles ha-
tár a tulajdonnév 
és köznév között sem” (J. Soltész 1959) és 

„tulajdonképpen semmi akadálya, hogy a 
fajtákat egyedi szellemi alkotásnak tekint-
sük”. Hajdú Mihály professzor névtani 
monográfi ájában írja, hogy „vannak olyan 
nyelvi jelek, amelyeket egyesek elfogadnak 
tulajdonneveknek, másokat nem…” Pelczé-
der végül így összegezi a köznév és a tulaj-
donnév elhatárolásának kritériumait: „A 
gyümölcsfajta nevek több tulajdonnévszerű 
tulajdonsággal is rendelkeznek.”

A könyvnek a növénynévvizsgálatok és 
rendszerezési kísérletek fejezete közelebb 
visz bennünket ahhoz a helyesírási prob-
lémához is: hogyan írjuk? A nyelvészek ke-
vés példa kivételével – kisbetűsen ajánlják 
írni a fajtaneveket (germersdorfi , besztercei 
stb.), amit Priszter is elfogad névszótárában, 
viszont ez nem jelentkezik a pomológiai 
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nevek helyesírási gyakorlatában; a külföldi 
szakirodalomból átvett forma (’germers-
dorfi ’ vagy ’Germersdorfi ’) nem általános. 
Viszont a motivációs rendszerezések tanul-
ságaiból kitűnik, hogy az érzékszervekkel 
felfogható tulajdonságokra vonatkoznak 
az egyes kategóriák; ezzel a pomológiai sa-
játságokat kapcsolják a fajtanévhez. Néha a 
virágzási vagy sokkal inkább a gyümölcsé-
rési jellemzők is szerepet kapnak az elneve-
zésben.

Pelczéder Katalin e munkájában olyan 
szintézisre jut, amely hosszú időre segítheti 

a gyümölcsfajta név-
használatának egy-
ségesülését, amely 
azért is fontos, mert 
a gyümölcs világke-
reskedelme folytán 
egyre több egzotikus 
gyümölcsfaj jelenik 
meg az asztalunkon, 
(igaz, e fajoknak név- 
adási és névhaszná-
lati problémái kívül 
estek a vizsgálódá-
sokon) – de azokra is 
vonatkoztathatók az 
iménti megjegyzések.

Az Ékesszólás kiskönyvtárában jegyzett 
a másik kötet, ami a „könnyedebb”, hisz a 
Gyümölcsnevek szótára a régi magyar gyü-
mölcsfajták illatos és zamatos sokfélesé-
gét tárja elénk. A feldolgozott forrásokból 
mintegy félezer gyümölcsnevet ismerhe-
tünk meg szinonimáikkal együtt, a bota-
nikai fajszám is meghaladja a negyvenet. 
A szerző gyűjtőmunkája eredményeként 
a nyelvtörténeti adattár botanikusoknak, 
pomológusoknak és agrártörténészeknek 
kínál segítséget, azonban az érdeklődők 
(fogyasztók?) szélesebb körét is vendégül 
hívja a Kárpát-medence többnyire endemi-
kus, illetve őshonosnak tekinthető fajtáival 
való ismerkedésre.

A szótár bemutatja gyümölcsneveink 
történetének és eredetének változatos, szí-

nes világát. Megtudjuk például, hogy az 
áfonya és a kokojsza pedig román eredetű 
jövevényszó, az árpával érő körte neve a 
latinból tükörfordítással keletkezett, a cse-
resznye és a dinnye pedig szláv eredetű szó, 
a ’germersdorfi ’ cseresznye a növény német 
eredetére utal, a mandula olasz jövevényszó, 
a meggy szó ősi örökség a fi nnugor korból 
(bár ennek taxonómiai értékelése még kí-
ván botanikai vizsgálatokat). A naspolya 
viszont latin eredetű vándorszó, a som a di-
óval együtt ótörök eredetű, a ’sztarking’ (!) 
almafajta angol eredetű, neve pedig a Stark 
faiskola nevéből származik, igaz, Starking 
formában használjuk.

Ez csak ízelítő abból a gazdag tarta-
lomból, amit Pelczéder Katalin munkahe-
lyén, az egyeteme Magyar és Alkalmazott 
Nyelvtudományi Intézetében hosszú évek 
munkájával összegyűjtött és rendszerezett 
a gyümölcsnevek térben és időben egyaránt 
gazdag szókincséből. A két kötet érdekes 
szakmunka is a gyümölcsismeret és gyü-
mölcsfajta-történet iránt érdeklődők szá-
mára.

A recenzens e helyen kilép a szerep-
köréből, mert a Magyar gyümölcsnevek 
című könyv ismertetése után felhívja arra 
a fi gyelmet, hogy a névhasználatban és a 
fajtanevek helyesírásában a gyümölcsker-
tészet és a nyelvészek eltérő gyakorlatot kö-
vetnek. Miközben a termesztési tudomány 
nem vonja kétségbe a nyelvészek tudomá-
nyosan megalapozott nézetét, viszont a 
nemzetközi és idegen nyelvek gyakorlatát 
követve a kertészeti szakirodalomban a faj-
taneveket változatlanul nagybetűvel kezdve 
használjuk.

(Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsne-
vek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmá-
nyozásához 201. kötet. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, 2018. 156 oldal; Pelczéder Katalin: 
Gyümölcsnevek szótára. 450 Kárpát-me-
dencei gyümölcs nevének története és ere-
dete. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2018. 221 
oldal)

Surányi Dezső
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 KÖNYVEK ZALÁRÓL, ZALÁBÓL 

Városbírók és polgármesterek –
Zalaegerszeg város vezetői
a kezdetektől 1950-ig
A bölcsészdoktor Gyimesi Endre által ösz-
szeállított, nagy méretű, közel 130 oldalas 
kötet méltó emléket állít az egy időben 
Zala-Egerszeg néven említett megyeszék-
hely első számú vezetőinek. A szerkesztő 
négy időszakon át volt polgármester, előtte 
könyvtárigazgató, majd a megyei levéltár 
irányítójaként elkötelezett helytörténésszé 
képezte ki magát. Amikor megvált polgár-
mesteri hivatalától, megfogadta, hogy a vá-
rosvezetők illő emlékezője lesz.

Most ez különösen időszerű. Amint azt 
Balaicz Zoltán polgármester az Előszóban 
írja, a város első, 1247-es írásos említésé-
nek 770. évfordulója alkalmából 2017-ben 
tudományos konferencián elhangzott 
előadásokból áll a most megjelent könyv. 
A szerzők – Kapiller Imre, Csomor Erzsé-
bet, Foki Ibolya, Megyeri Anna, Gyimesi 
Endre, Béres Katalin, Paksy Zoltán, Káli 
Csaba – a megyei levéltár és a Göcseji Mú-
zeum munkatársai nem csak sok ezer ere-
deti okirat lényegét bocsátották az olvasók 
elé, de számos érdekes történettel is színe-
sítik mondandójukat. Például az 1749-ben 
megválasztott városbíró, Moczfai István 
botrányos körülmények között kényszerült 
az eltávozásra. Mert amikor beszállásolás 
történt a püspöki városban, a szükséges szé-
nát a saját házához hordatta és avval etette 
a marháit, amikor pedig az utakat kellett 
megjavítani „a kövek hordására parancsol-
tattak a szekeres emberek, ki-válogatván 
a jobb szekereket, a maga munkáltatására, 
trágyázásra kényszerítette”. Mellesleg ká-
romkodós, fűnek-fának tartozó, adósságait 
meg nem adó ember volt.

A városbírói intézmény akkor szűnt meg, 
amikor az 1860-as években Zalaegerszegre 
került ügyvéd, Kovács Károly számotte-
vően gazdagította a zalai megyeszékhely 
közéletét: a tűzoltóság parancsnoka lett, sőt, 

olyan egyesületet hozott létre, amely kará-
csonykor ruhával látta el és élelmezte is a 
szegény családok gyermekeit. Elkötelezett 
szorgalmazója volt, hogy a város, kikerül-
vén a járási szolgabíróság irányítása alól, 
rendezett tanácsú településsé válhasson. Ezt 
el is érte, amikor Tisza Kálmán belügymi-
niszterként 1884. november 17-én keltezett 
levelében ezt engedélyezte is. A következő 
év május 13-án a 
közgyűlés „zajos 
éljenzéssel” pol-
gármesterré vá-
lasztotta Kovács 
Károlyt, akiről 
teret neveztek 
el, hírnevét em-
lékkő őrzi. Ek-
kortól kezdődött 
el Zalaegerszeg 
emeletes házak-
ból álló valódi 
várossá válása 
a földszintes, 
szalmatetős te-
lepülésből. Ennek folyamatát kíséri végig 
a könyv a polgármesterek intézkedéseinek 
tükrében, több száz eredeti okmánnyal, vá-
rosfényképpel színesítve a mondandót.

Különleges Zalaegerszeg –
Városrészi kalandozások
Tódor Tamás, a 
turisztikai és ide-
genforgalmi hivatal 
munkatársa egyre 
több helytörténeti 
írással, kiadvány-
nyal jelentkezett az 
utóbbi években. Az 
50 oldalas, mintegy 
100 képpel gazdagí-
tott könyvecske be-
mutatja történeté-
vel együtt az egykor 
önálló községeket, 
jelenleg Zalaeger-
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szeg településrészeit: Zalabesenyőt, Botfát, 
Bazitát, Csácsbozsokot, Ebergényt, a Pé-
terdombot, Olát, Pózvát, Ságodot, Szenter-
zsébet-hegyet, Landorhegyet, de a Parker-
dőt, az olaj- és gázipari múzeumot, az Az-
áleás völgyet és Jánkahegyet is. Színes kép 
gyönyörködteti az olvasót, bemutatva az 
Öreg-Örzsén díszlő mintegy 450 éves sze-
lídgesztenyefát, amely még ma is megtermi 
a sütni-főzni való gyümölcseit. Tekinthet-
jük ezt a kis könyvet aff éle városnéző sétá-
nak is, amely megismertet minden érdekes 
látnivalóval, várostörténeti különlegesség-
gel.

Zalaegerszeg titkai –
Városkalauz a múlt tükrében
Ugyancsak az író, fényké-
pező, szerkesztő Tódor Ta-
más munkája egy, a szintén 
félszáz oldalas, A/5 nagy-
ságú könyv, oldalaként 
2–3 fényképpel; az előbbi 
kiadvány kiegészítésének 
is tekinthető. Láthatjuk a 
Kossuth-díjas színművészt, 
Gábor Miklóst családja kö-
zében. Édesapja volt az első 
mozis, az Edison-mozgó 
tulajdonosa. Bemutatkozik 
a valószínűleg a világon is 

egyedülálló földön járó toronyóra. Róla 
az első följegyzés 1771-ben keltezett, aztán 
2005 karácsonyától a templomtoronyból a 
színház előtti Ruszt térre költözött Preisz 
József órásmester jóvoltából is. A kis épít-
ményt az ugyancsak zalaegerszegi születé-
sű és a városban is élő alkotó, Kossuth-díjas 
keramikus, A Nemzet Művésze, Németh 
János alkotása díszíti, körbevéve a működő 
órát. A vasúti pályaudvar tőszomszédságá-
ban Gizike kínálja magát látnivalóként: az 
1892-ben „született” 377-es gőzmozdony.

(Gyimesi Endre [szerk.]: Városbírók és 
polgármesterek. Zalaegerszeg város vezetői 
a kezdetektől 1950-ig. A 2017. június 7-én 
Zalaegerszegen tartott tudományos konfe-
rencia előadásai. Zalai T-Ma Kiadó Kft ., Za-

laegerszeg, 2018. 127 oldal; 
Tódor Tamás: Különleges 
Zalaegerszeg. Városrészi 
kalandozások. Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Zalaeger-
szeg, 2017. 48 oldal; Tódor 
Tamás: Zalaegerszeg titkai. 
Városkalauz a múlt tükré-
ben. Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zata, Zalaegerszeg, 2017. 47 
oldal)

Ferencz Győző

HÍREK

Magyar Örökség Díjasok. A Magyar Örökség Díj átadóünnepségére 2018. szeptember 29-
én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. A magas elismerésben ezút-
tal a következők részesültek: A Szélkiáltó Együttes verséneklő művészete, gróf Tisza István 
nemzetszolgálata és mártíromsága, Lőrinc Celesztin moldvai csángók magyarságtudatát 
erősítő szolgálata, Kamuti Jenő világra szóló sportemberi és orvosi életútja, Kolár Péter szé-
les körű kultúraszervező és színházépítő munkássága, Pogány Erzsébet közösségszolgáló 
emberi helytállása, A Magyarok Kenyere Mozgalom példaértékű nemzetegyesítő szolgálata.
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Az országos honismereti-helytörténeti
pályázat eredménye

A Honismereti Szövetség országos honismereti-helytörténeti pályázatot hirdetett ifj úsági 
és felnőtt kategóriában amatőr kutatók számára. Az ünnepélyes eredményhirdetés a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Pollack Mihály Termében volt, 2018. december 14-én. A pályázat 
díjazottjai a következők voltak.

A FELNŐTT KATEGÓRIA HELYEZETTJEI

I. Németh László (Sopron): A világ közepe
II. Vass Tibor (Ózd): Múltunk-jelenünk krónikája – Ózd, 1200–2011
III. Bánfalvi László (Eger): Amikor a harangok is hadba vonultak

AZ IFJÚSÁGI KATEGÓRIA HELYEZETTJEI

I. Tóth Hanna (Putnok): Nagyapám kalandos élettörténete
II. Király Mátyás (Szentendre): A budakalászi zsidóság története
III. Járay Bianka (Pécs): Dualizmus kori lovaskultúra-történet

KÜLÖNDÍJASOK

Erdélyi Mónika Villő (Szeged): Egy „Hangyás” a paprikabeváltó élén – Dank Viktor és a 
Szegedi Paprikabeváltó

Pete József (Pécs): Templom születik

KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLTEK

Holopcev Péter (Alsódobsza): Sírkert a Tetemváron – A miskolci Deszka-temető története 
a polgári korszak végéig

Kissné Szabó Erika (Jászberény): Az autóbuszgyártás és -közlekedés története Jászberény-
ben 1926-tól

Kovács Ilona (Balatonberény): A balatonberényi temetők története
Óvári Zsuzsanna (Lábatlan): Gerenday – Egy faluszépítő polgárcsalád a századfordulón
Ruszoly Barnabás (Bagamér): Legelő- és erdőbirtokosság Bagamérban
Dr. Tóth József (Budapest): Valkó 1945 

OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLTEK

Agárdi Sándor (Tornyospálca): Füzek könnye, föld sóhaja. (Döge község földrajzi nevei)
Ari Ilona (Budapest): Egy mezőtúri fazekas dinasztia, a Badárok családtörténete
Biró Endre (Bucsa): Négy Bucsa
Kovács Lajos István (Mindszent): Az én városom: Mindszent...
Lőrincz Sarolta Aranka (Ipolybalog): Egy régi iskola a Felvidéken
Dr. Szijártó József (Kiskunlacháza): Peregi és kiskunlacházi első világháborús családi em-

lékek
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Ifjúsági Akadémia – Pályázati felhívás

A hazai és a határon túli diákok történelmi-magyarságismereti
tudásának erősítésére,

a Honismereti Szövetség a Vas Megyei Honismereti Egyesülettel együttműködve,
a hős várvédő, Jurisics Miklós emléke előtt is tisztelegve,

Kőszegen, 2019. július 30. és augusztus 4. között

rendezi meg a 

XXIV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT

ARCOK ÉS HARCOK – HŐSÖK, PÉLDAKÉPEK, HAZAFIAK

címmel.

A választott téma nagyszerű lehetőséget kínál, hogy 

– a középiskolai diákok még alaposabban megismerjék a felkészülés és közös együttlét 
során a magyar történelem „vérzivataros” századait, jeles eseményeit;

– felidézzék és átérezzék a haza sorsárért életüket is feláldozó hősök dicső tetteit, emberi 
példamutatásukat, hazafi as cselekedeteiket;

– ösztönözze a példaképek kultuszának fennmaradását és, hogy azok méltó fi gyelmet 
kapjanak a mindennapi emlékezetben, a honismereti munkában, az iskolai történelemta-
nításban;

– bátorítást adjon a fi atalok cselekvő hazaszeretetének hétköznapi megéléséhez és válla-
lásához; 

– a téma feldolgozása során, az aktivitások sokféleségével teremtse meg a tábor élmény-
gazdagságát, fi atalos atmoszféráját.

A honismereti akadémiát és tábort 7–12. évfolyamos diákok számára rendezzük, amely-
nek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg a pályázatot. Nincs korcsopor-
tonkénti kategória.

Pályázni lehet: 

– egy választott történelmi személyiséget, példaképet bemutató, minimum 2, maximum 
3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal). Formátum: Times New Roman, 12-es 
betűméret, 1, 5-es sortáv, a szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel. Az oldal-
szám nem tartalmazza a mellékleteket.

– szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással (ppt [10–15 dia]; fi lm 3–10 
perc; max. 400MB).

– a személy életútját prezentáló játékos ismerethordozó applikációval (max 400MB).
– prózai, verses írásművel stb.



  127  

Tartalmi követelmény: a beküldött pályázati anyagból kitűnjön, hogy a pályázó miért 
választotta példaképét, s hogy a téma a hazaszeretet, a hűség, a hősiesség tekintetében mi-
lyen tanulságokkal szolgál napjainkban. 

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy nem élő személyről kell a pályázatot elkészíteni, hanem a 
településhez, megyéhez, országrészhez kötődő kiemelkedő, ismert vagy még nem ismert sze-
mélyiség tetteiről, példaadásáról. 

Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2 fős csapatokban.

A legjobb megyei pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti 
Szövetség értékes jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat 
az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői meghívást kapnak 
az akadémiára, a táborba, azon ingyen vehetnek részt. 

A pályamunkák beküldése: 2019. március 15.

Értékelés, bírálat: 2019. április 30.

A pályázat anyagát a honismerettitkar@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni. A 
diákok, csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, e-mail 
címüket, felkészítőjük, segítőjük nevét és e-mail címét!

A vetélkedővel kapcsolatos további információk a honismerettitkar@gmail.com e-mail 
címre írva vagy a +36 1 327–77–61-es telefonszámon kérhetők.

Várjuk a téma kifejtését, megjelenítését, sikeres felkészülést kíván:

Budapest, 2019. január 15.

a Honismereti Szövetség
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Közös időnk – Felhívás

A Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából felhívást tesz köz-
zé, amelyben arra kéri az érdeklődőket, hogy a rendszerváltás körüli évekhez kapcsolódó 
(akkori életükre, mindennapjaikra vonatkozó) tárgyi, illetve szóbeli emlékeivel, története-
ivel gazdagítsa intézményünk gyűjteményeit.

A Közös időnk – 1989 című, az egész évre kiterjedő programsorozatunk célja, hogy meg-
szólítsuk a magyar társadalmat, azokat, akik átélték az akkori idők különleges, szabad-
ságba tartó atmoszféráját, és azokat a generációkat is, amelyek csak hallomásból ismerik 
szüleik és nagyszüleik történeteit egy diktatúra megszűntéről és egy demokrácia születésé-
ről. Az év során egybegyűjtött tárgyi és szóbeli emlékek mozaikjából késő ősszel időszaki 
kiállítást állítunk össze, amelyben az önök tárgyai mellett a Magyar Nemzeti Múzeum 
rendszerváltáshoz kapcsolódó gazdag tárgyi anyagát is bemutatjuk.

Kérünk mindenkit, közös időnkre emlékezve, a közös siker reményében hozzák el hoz-
zánk tárgyaikat és emlékeiket!

Részletesebb felvilágosítást az alábbi e-mail címen kaphatnak: 1989@mnm.hu
Telefon: Gál Vilmos projektvezető: 061–327–77–23

Berta Erika, közönségkapcsolatok: 061–327–77–00 / 343 mellék

Megrendelőlap

Megrendelem a Honismeret című folyóiratot ………………………………… példányban.
Az előfi zetési csekket az alábbi címre kérem:
Név: ……………………………………………… irányítószám: ………………………………
Cím: ……………………………………………………………………………………………

…
Az előfi zetés díja egy évre: 2520,-Ft

A megrendelőlapot kérjük a Honismeret Szövetség címére visszaküldeni: 
1370 Budapest, Pf. 364. Tel./fax:327-77-61

Dátum: ……………………………………        ………………………………
           aláírás



A kápolnai csata emlékműve
(Képeslap, Klap.45e/K63, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár,

Vasné Tóth Kornélia cikkéhez)

Kossuth Lajos imája a kápolnai csata után
(Litográfi a, Lit/255, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár,

Vasné Tóth Kornélia cikkéhez)



670 Ft

EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

 Szent László és az ellenség birkózásának ábrázolása a székelyföldi Homoródkarácsonfalva
unitárius templomának falképén (Magyar Zoltán felvétele, Balázs Lajos cikkéhez)
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