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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 
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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.)


