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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.
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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)


