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SZEPESSYNÉ JUDIK DOROTTYA 

„Millióknak szeretete vette őt körül” 
Az Erzsébet-kultusz Nógrád vármegyében* 

Reakciók Erzsébet császárné és királyné halálhírére 
Erzsébet császárné és királyné 1898. szeptember 10-én, Luigi Lucheni 

merénylete következtében bekövetkezett tragikus halála mélyen megrázta 
a korabeli közvéleményt. Európában és az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban számos sajtótermék a címlapon hozta le a hírt.1 Ez érzékelhető a ko-
rabeli Nógrád vármegyei sajtóban is. Az uralmon lévő kormánypárt szó-
csövének számító Nógrádi Lapok és Honti Híradó és a vármegye másik je-
lentős újságja, a Losoncz és Vidéke is címlapon emlékezett meg róla.2 

Magyarország településein a hír hallatán rövid időn belül rendkívüli 
közgyűlésen emlékeztek meg a királynéról, elhatározva az uralkodó részé-
re a részvétfelirat küldését és döntöttek a temetésen való részvételről. A 
temetés napján a templomokban istentiszteleteket tartottak a királynéra 
emlékezve, a külsőségeket a hivatalosan kiadott gyászrendelkezés hatá-
rozta meg.  

„Hű magyarjainak angyali gyámolítója” – emlékezett Erzsébet királynéra 
Török Zoltán alispán a Nógrád vármegyei közgyűlésen. Elhatározták, 
hogy a szeptember 17-i temetésen Nógrád vármegyét az alispán vezetése 
alatt Kovács Ferenc és gr. Forgách Antal tagokból álló küldöttsége kép-
viselje, kikhez Losonc polgármestere is csatlakozik; továbbá Erzsébet ki-
rályné szobrára a vármegye közönsége szavazzon meg 1000 koronát, il-

                                                             
* A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárában 2017. szeptember 

29-én nyílt kiállítás Ferenc József Nógrádban, illetve kamarakiállítás Erzsébet-kul-
tusz Nógrádban címmel. A tanulmány ennek apropóján készült. 

1 Niederhauser Emil 1992. Merénylet Erzsébet királyné ellen. Helikon Kiadó, Bp. 
22–40. Erzsébet hivatalos titulusa császárné és királyné volt. A magyarországi 
sajtóban és közvéleményben értelemszerűen csak a királyné címet használták, 
a tanulmányban is ezt követjük. 

2 Losoncz és Vidéke. XIX. évf., 38. sz. 1898. 09. 18. 1. p. – A címben olvasható 
idézet a Nógrádi Lapok és Honti Hiradó 1989. szeptember 18-i számának Erzsé-
bet királynéról szóló gyászkeretes címlapján olvasható. Erzsébet királyné. In: 
Nógrádi Lapok és Honti Hiradó. 25. évf., 38. sz., 1898. 09. 18. 1. p. 
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letve a királynénak a vármegye székházában lévő képe hat hónapon át 
gyászfátyol alatt legyen.3  

Balassagyarmat képviselő-testülete még az alábbi határozatokkal rea-
gált a királyné halálhírére: 

„1, Hogy ő felsége legkegyelmesebb királyasszonyunk lelke üdvéért a romkath. 
Templomban végbemenő gyászistentiszteleten képviselőtestületünk megjelenjen,  

2, Hogy városunk háztulajdonosai felkéressenek, miszerint gyászlobogoikat 
mindaddig, míg a városházán leng, be ne vonják. 

3, Az üzletek f. hó 17-én a jelzett temetés napján zárva tartassanak. 
4, Hogy 8 napon át a város területén minden vigalom és zene kerültessék. 
Végül 5, Hogy városunk mély gyászának és fájdalmának jegyzőkönyvi kifejezést 

ad, melynek másolatát az illető helyre való felterjesztés végett kormányzó alispán ur-
hoz juttatja.”4 

Salgótarján képviselő-testületének jegyzőkönyvében külön, gyászke-
retbe foglalt „gyászgyűlés” további intézkedései olvashatók:  

„A nagy halottnak folyó hó 17-én végbemenendő temetése napján a Salgó-Tarjánban 
levő összes hitfelekezeti egyházakban istentiszteletet tartat, azon testületileg részt vesz. 

Elrendeli a községben lévő iskolai hatóságoknak, hogy a gyászistentisztelet nap-
ján az iskolákban a tanítást beszüntetni s a tanítók által a tanulók részére a gyász-
ünnepélyt tartatni sziveskedjenek. 

A házakat gyászjelvénnyel ellátni, a gyászistentiszteletek és a temetés napján az 
összes üzleteket zárva tartani s általában minden zajosabb munkától, mi a gyászra 
zavarólag hatna, tartózkodni sziveskedjenek. 

A gyász időtartamát a temetéstől számított még 8 napon túlra, vagyis bezárólag 
folyó hó 28-ik napjáig állapítja meg. Kimondja, hogy közgyűlést a temetést követő na-
pig nem tart.”5 

Losoncon 1898. szeptember 12-én, Wagner Sándor losonci polgár-
mester kiáltványában a következőket tette közzé:  

„1, Ünneplő gyászöltözetben minél számosabban jelenjetek meg a városháza dísz-
termében szeptember 15-én, a rendkívüli közgyűlésünkön. 

2, Lássátok el a házaitokat fekete gyászlobogóval s tartsátok azt kitűzve a nagy 
temetést követő napig. 

                                                             
3 Uo. 3. p. 
4 MNL NML V. 71. 1. a. Balassagyarmat nagyközség képviselő-testülete. 1898. 

évi jegyzőkönyv. 158/1898. 
5 MNL NML V. 171. a. Salgótarján nagyközség képviselő-testülete jegyzőköny-

vei. 1898. évi jegyzőkönyv. 295–297/1898. 



TÁRSADALOM 
 

 

76 

3, A temetés napján reggel 9 órakor minden felekezet templomában tartandó 
gyász istentiszteleten keresse fel kiki saját vallása egyházát. 

4, A temetést követő napig viseljetek mindnyájan gyászfátyolt kalapjaitok mellett. 
5, A temetés napján délig minden üzlet legyen zárva. 
6, A temetés napján ne szóljon zene, zárva legyen a színház, ne keressétek fel a 

nyilvános helyeket.”6 
Szintén Losoncon, a polgári lányiskolában, az állami tanítóképző inté-

zetben és az állami főgimnáziumban szeptember 19-én tartották meg az 
Erzsébet királyné elhunyta alkalmából rendezett iskolaünnepélyeket.7 

A temetést követő időszakban a települések pénzt szavaztak meg az 
Erzsébet királynét ábrázoló „nagy nemzeti emlékmű” létrehozására. To-
vábbi általános gyakorlat volt Erzsébet királyné emlékének megőrzése 
céljából emlékhely létrehozására tervek felvázolása, és ha erre nem volt 
módjuk, akkor a városháza vagy a községháza dísztermében Erzsébet ki-
rálynét ábrázoló festmény beszerzéséről döntöttek. Sok esetben az em-
lékmegőrzés speciális formáját szolgálták az ő nevével fémjelzett alapít-
ványok, jótékony alapok. 

 
Az Erzsébet-kultusz Nógrád megyében 

Erzsébet királyné kultusza már életében kialakult, mely elhunyta után 
felerősödött. Magyarországi kultusza egyik társadalomlélektani kulcsa: 
Ferenc József személyének a magyar nemzeti tudatban betöltött proble-
matikus helyzetéből adódott. A magyarok meg voltak győződve arról, 
hogy Erzsébet a magyarok pártfogója, „magyar asszony a bécsi udvar-
ban”, és aki egyensúlyozó szerepbe került Ferenc József és a magyarok 
között. Ha a Habsburgokat érintő emlékezetkultúrát végignézzük, Erzsé-
bet királyné mellett még József nádor személye iránt van meg mai napig 
is ez az egyértelműen pozitív viszony.8 

Emlékének törvénybe iktatása (1898. évi XXX. tc.) jelzi kultuszának 
intézményesülését, mely – az I. világháborút követően kisebb változások-
kal – tartott egészen a 20. század közepéig.9 A törvény célul tűzte ki Er-
zsébet királyné emlékének megörökítését, oly módon, hogy „elhatározza, 

                                                             
6 Losoncz és vidéke. XIX. évf. 38. sz. 1898. 09. 18. 1. p. 
7 Losoncz és vidéke. XIX. évf. 39. sz. 1898. 09. 25. 2. p. 
8 Gerő András 2012. Monarchia és respublika. In: Szétszakított múlt. Habsburg 

Történeti Intézet, Bp. 270–271. 
9 Lásd Vér Eszter Virág 2006. Erzsébet királyné magyarországi kultusza emlékezethe-

lyei tükrében 1898–1914 között. In: Budapesti Negyed. XIV. évf. 2. sz. I–II. köt. 
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hogy a megdicsőülthöz méltó emlék – önként megindult országos adakozás utján be-
gyülő összegek felhasználásával – állittassék fel az ország fővárosában […].10 A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1898. évi 4196. eln. számú körrendele-
te szerint „neveljük Erzsébet királyné emlékében a tanuló ifjuságot […] évről évre 
szenteljük az ő dicső és áldott emlékezetének az ő védszentje: Erzsébetnek napját, 
november tizenkilencedikét.11 

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1898. november 19-én ki-
adott, 71544/I/1-a számú, Erzsébet királyné emlékfái tárgyában kiadott 
rendelete újabb lendületet adott az Erzsébet királyné nevéhez köthető 
szimbolikus térfoglalásoknak. „Mily igaz kifejezője lenne az országos gyásznak, 
ha hegyen és völgyön, a városok népáradata s csendes falvak egyszerű lakói közt szomo-
rufűz, terebélyes hárs, viharral dacoló tölgy és örökzöld fenyő hirdetné az ő emlékezetét! 
[…] Én bizalommal intézem azt a kérést a magyar társadalomhoz, hogy dicsőült Ki-
rálynénk emlékezetére emlékfákat ültessünk! […] Az ültetett fák, csoportok vagy lige-
tek »Erzsébet Királyné emlékfái« nevet viseljenek és legyenek ily feliratu táblákkal meg 
is jelölve, hogy azokat mindenki gondozásban részesítse, bántalmazástól megkimélje.” 
A földművelésügyi minisztérium egyik legnépszerűbb és leglátványosabb 
programjává váltak az Erzsébet királyné tiszteletére történő fatelepítések, 
melyek beilleszkedtek a századfordulón meginduló településrendezési ter-
vekhez, komoly igény mutatkozott a fasorok, ligetek építéséhez. 

Nem utolsósorban az iparosodás következtében kopárrá vált hegyvi-
dékeken árvízvédelmi funkciója is volt. Gyakori jelenség volt, hogy a kö-
zelmúltban parkosított köztereket Erzsébet királynéról nevezték el.  

A szerényebb lehetőségekkel rendelkező településeknek viszont csak a 
köztér-elnevezés lehetősége maradt az emlékfaültetés mellett. Ezeken a 
településeken is nagy gondot fordítottak a megfelelő utca kiválasztására, 
mely általában központi fekvésű volt, vagy fákkal övezett területet jelöl-
tek ki erre a célra.  

Ennek igen szép példáját látjuk Szécsényben, amikor a képviselő-tes-
tület 1898. december 30-án a ferences templom előtti teret nevezte el Er-
zsébet sétánynak, Erzsébet térnek.12 Az Erzsébet sétány 1912-ben kelt le-
írás szerint elég tágas és arányos. Egy, a Rákóczi-szobor elhelyezésével 

                                                             
10 1899. évi Magyar Törvénytár. Franklin, Bp., 136. p. 
11 Losoncz és vidéke. XIX. évf. 41. sz. 1898. 10. 09. 2. p. 
12 Galcsik Zsolt 2002. Szécsény képviselő-testületi üléseinek napirendi pontjai és határoza-

tai (1872–1950). Salgótarján, 118–119. – Hausel Sándor 1990. Utcanevek Szé-
csényben. Szécsény, 18. – MNL NML V. 503. a, Szécsény képviselő-testületi 
jegyzőkönyvek. 1911. évi köt. 7. bejegyzés, 26. bejegyzés.  
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kapcsolatban 1912-ben íródott újságcikk szerint akácfákkal volt beültet-
ve.13 Ecsegen „Erzsébet halomnak” nevezték el a korábban Leányvár-
ként ismert hegyet, ahol emlékoszlopot emeltek a királyné tiszteletére 
1899-ben.14 Litkén a vasútállomás mellett Erzsébet királyné tiszteletére 
telepített facsoport mellé 1899-ben emlékoszlopot állítottak.15 

 
Balassagyarmat 

A balassagyarmati képviselő-testület Darányi Ignác földművelésügyi mi-
niszter már korábban említett felhívására elhatározta, hogy az Otthon telep 
díszterét „Erzsébettérnek”, Erzsébet ligetnek nevezzék el.16 Az Erzsébet li-
get befásítására ketten pályáztak: Pecz Ármin budapesti műkertész, faiskola-
tulajdonos és Petrovay György kertész.17 Pecz Ármin pályázatában 48-féle 
fa- és cserjefajtát javasolt. Nagy hangsúlyt fektetett a parkosítások során 
használt, őshonos és közismert fajokra (juharfélék, éger, nyírfa, trombitacser-
je, galagonya, japánbirs, közönséges bükk, tölgy, platán, berkenye, gyöngy-
vessző, fagyal, liliomfa, orgona, tamariszkusz, téli jázmin) mellett a ritkább 
fajokra (boglárkacserje, mályvacserje, cserjés gyalogakác, ostorfa, csörgőfa, 

                                                             
13 Hova helyezzük Rákóczi szobrát Szécsényben? In: Szécsényi Hírlap. 12. sz. 

1912. 04. 19. 1. p. – Ez a cikk közzé lett téve: Hausel Sándor (szerk.): Mikszáth 
kora. Balassagyarmat, 2010. 376–377. p. 

14 Erzsébet királyné emlékfái. Bp., 1899. Pallas. 146. p. – Vér Eszter Virág 2006. 
I. köt. 153. p. 

15 Erzsébet királyné emlékfái. Bp., 1899. Pallas. 148. p. – Vér Eszter Virág 2006. 
I. köt. 155. p. 

16 MNL NML V.71. a Balassagyarmat nagyközség képviselő-testülete jegyző-
könyvei. 1899. évi jegyzőkönyv. 2/1899. – Kaján Marianna 2007. Az Erzsébet-
kultusz. In: Farkas Zsuzsanna–Kaján Marianna–Kovács Éva Marianna: Erzsé-
bet királyné emlékezete képeslapokon. Kossuth Kiadó, Bp. 157 p. – Városi 
közgyűlés. In: Nógrádi Lapok és Honti Híradó. 1899. február 4. 2. p. 

17 Pecz Ármin (1855–1927) nevéhez fűződik a millenniumi kiállítás kertészeti ren-
dezése, a budai Királyi Várpalota századforduló táján készített kertrészletei és a 
Műegyetem parkosítása. Kenyeres Ágnes (főszerk.) 1969. Magyar Életrajzi Lexi-
kon. II. köt. Akadémiai Kiadó, Bp. 383. p. – Petrovay György (1845–1916) ne-
mesítés mellett 1881-től a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztéri-
um megbízásából több megyében a faiskolák rendezésével foglalkozott. Sziny-
nyei József 1905. Magyar írók élete és munkái. X. köt. Bp. 1056–1057. p. 
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narancseperfa, császárfa, jezsámen, alásfa). Petrovay György árajánlatában 
csak a korban akkor elterjedt, hagyományos fa- és cserjefajokat tüntette fel.18 

 

A balassagyarmati képviselő-testület Pecz Ármin tervét és költségvetését 
fogadta el.19 A Nógrád Vármegyei Múzeum és Társulat iratai között lelhető 
fel azon irat, mely – a feltételezésünk szerint – elfogadott díszfa- és dísz-
cserjejegyzéket részletezi.20 A balassagyarmati képviselő-testület 1899. július 
13-án tartott közgyűlésén ismertette Pecz Ármin tervét. A tervet igen szép-
nek tartotta, amelyben egy mulatóhely, színkör és egy artézi kút létesítése is 
szerepelt.21 Az Otthon-telep bizottsága 1899. november 22-én tartott ülé-
sén a városbíró bejelentette, hogy az Erzsébet „sétatér” kiültetését, terv sze-
rinti beosztását Pecz Ármin befejezte és az átadás megtörtént.22 1908-ban 
már nemcsak sétálni lehetett a szépen cseperedő fák között, hanem a Balas-
sagyarmati Sportegylet és a Honvéd Tiszti Sportegylet kérésére engedélyez-
ték az első városi teniszpálya létrehozását. Ugyanebben az évben Völgyi A. 
István kezdeményezésére a liget egy kis dombján helyezték el a hősök em-
lékoszlopát a következő felirattal: „Az 1648. évi balassagyarmati hősnők és az 
1848/49. évi szabadsághősök emlékére emelte a hálás utókor 1908. évben”.23 

A Nógrádi Hírlap egy cikke 1910 februárjában „Balassagyarmat hamu-
pipőkéjének” nevezte az „Erzsébetligetet”. A cikkíró szerint kevés 
városnak van olyan parkja, ahol „egész gyűjteménye van a külföldi és hazai 
díszfáknak, cserjéknek […], amelyet büszkén mutatna a főváros is.” Az 
Erzsébet-liget nyugati oldalán nem volt épület, a déli és az északi oldalán 
lakóházak álltak. A tér keleti oldala be volt teljesen építve. „Ha az 
Erzsébetliget felé nem hátsó palánkok volnának fordulva, hanem díszes 
homlokzatok, mindjárt más képe lenne e kies parknak […] Az így sokkal 
látogatottabbá tett liget nem volna akkor búvóhelye a munkanélkülieknek, nem volna 

                                                             
18 MNL NML VIII. 701. Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat és jogutódja ira-

tai. 24. d. 91. Az eredeti iraton a növénynevek latin névalakja szerepel, a tanul-
mányban a közérthetőség miatt a magyar növénynév-alakot rögzítjük.  

19 MNL NML V. 71. a. Balassagyarmat nagyközség képviselő-testületi jegyző-
könyvei. 1899. évi jegyzőkönyv. 127/1899. 

20 MNL NML VIII. 701. Nógrád Vármegyei Múzeum Társulat és jogutódja ira-
tai. 24. d. 91. 

21 Városi közgyűlés. In: Nógrádi Lapok és Honti Híradó. 26. évf., 6. sz. 1899. 
február 4. 2. p. 

22 MNL NML V. 71. a. Balassagyarmat nagyközség képviselő-testületi jegyző-
könyvei. 1899. évi jegyzőkönyv. 1899/246 – Városi közgyűlés. In: Nógrádi La-
pok és Honti Híradó. 26. évf., 47. sz. 1899. november 22. 4. p. 

23 Tóth Tamás 2007. Otthon-telep. Kézirat. 
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ismeretlen a helybeli polgárság előtt, mert most jóformán csak az megy rajta keresztül, 
akinek arra közelebb, vagy aki teniszezni megy oda. Sétáló helyül vajmi kevesen 
használják, mert a rideg környezete aesthetikailag nagyon rosszul hat. […] Rövid 
idő alatt a múzeum is felépül, milyen lesz az, ha arra a szép épületre a díszkerítések 
fognak bámulni. […] semmiesetre sem érdemli meg az Erzsébetliget, hogy köröskörül 
hátat mutassanak neki.”24 A tér elnevezése 1950 után Palóc-liget lett. A 
területet 1976-ban természetvédelmi területté nyilvánították.25 

 
Losonc 

Losoncon 1884-ben kezdődött meg a Városligetnek nevezett terület 
kialakítása, melyhez a városi képviselő-testület a szakértői tervek előké-
szítésével Pokorny Gusztáv polgármestert, a kivitelezéssel Czóbel Károly 
rendőrkapitányt bízta meg. A ligetnek 12 év alatt el kellett volna készül-
nie, de ez nem valósult meg, ugyanis Czóbel Károly 1886-ban bekövetke-
zett hirtelen halála megszakította a munkálatokat. Végül Ottahal Antal, az 
új rendőrkapitány vette át a liget további kivitelezésének irányítását. Da-
rányi Ignác földművelésügyi miniszter fentebb említett felhívására a vá-
ros képviselő-testülete úgy döntött: „a volt felső malom egész telke a városi li-
gethez csatoltatni, a város ligetből a Pokorny-birtok szélétől a Kaszta-réten át a kerü-
lő lakásig egyenes vonalban egy tölgyfákkal kiültetendő új sétaút létesíttetni és ezen 
útnak, valamint az egész városi ligetnek Erzsébet-ligetté és Erzsébet-sétaúttá leendő 
elnevezése ajánltatnak, mindezen javaslatok egyhangulag elfogadtattak.”26 A loson-
ci líceum jogtanára, Farkas Károly javasolta a Városligetnek Erzsébet-li-
getté történő átnevezését. 1899 tavaszán a Losoncz és Vidéke az alábbi so-
rokkal hívta fel a figyelmet az Erzsébet-liget kialakítása körüli problémák-
ra: „A város nemes elhatározását nem követte kellő erély a kivitelben; […] Tudjuk, 
hogy bizonyos mértékben szegénységünk gátolt eddigelé abban, hogy a liget ügye na-
gyobb terjedelmű fejlődést nem vett, de kellő erélylyel bizonyára többre haladt volna, 
[…] első és főteendő, hogy a megvett malomterület mielőbb csatoltassék a liget területé-
hez. […]. A cikk írója ezt követően felhívja a figyelmet a malomtelek csa-

                                                             
24 Az Erzsébetliget. In: Nógrádi Hírlap. 1910. 02. 20. 2. p. 
25 Szepessyné Judik Dorottya 2008. „Más városnak büszkesége, Balassagyarmatnak 

hamupipőkéje” – Palóc-liget. Kézirat – „Együtt közösen a Palóc-liget természeti 
környezetének megóvásáért” – Ismeretterjesztő füzet. Balassagyarmat, 2008–
2009. Balassagyarmati Fegyház és Börtön. – Hausel Sándor: A városi táj szépí-
tői, a virágkertészek. In: Neograd. Dornyay Béla Múzeum Évkönyve. XXXVIII. 
köt. 32. p. – Fancsik János (szerk.) 1989. Nógrád megye védett természeti értékei. 
Salgótarján, 111. p. 

26 Városi közgyűlés. In: Losoncz és Vidéke. XIX. évf. 49. sz. 1898. 12. 05. 1. p. 
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tolását követő felszíni átalakításokra, a tervezett Erzsébet-sétány tölgy-
fákkal történő ültetését nem javasolja, szerinte „talajunk, levegőnk nagyon 
szereti a hársfát, mely fa szép is, kellemes is, tartós is.”27 Losonc 1910–1911-es 
leírása szerint az Erzsébet-liget „még nem régi keletű és így többnyire növendék-
fákkal beültetett park.”28 A liget kialakítását Wagner Sándor polgármester 
ideje (1896–1919) alatt fejezték be.29 A terület később visszavette a Vá-
rosliget elnevezést és a mai napig is megtalálható Losoncon, számos 
funkcióval bővülve.  

 
Salgótarján 

Salgótarján nagyközség képviselő-testületének 1900. október 11-én 
tartott rendkívüli közgyűlésén felolvasták a földművelésügyi miniszternek 
71588 I/1. szám alatt kiadott: a korábban ültetett Erzsébet-fák állapotá-
nak jelentéstételéről szóló felhívását. A közgyűlés határozatában olvasha-
tó, hogy az 1899. szeptember 7-én hozott, 30/1899. számú közgyűlési 
határozat szerint Salgótarjánban a „Kispiacz tér terebélyes hársfákkal ültettes-
sék be s az ültetett fák jelzésül a nevezett tér Erzsébet királyné emlékfái címmel ellá-
tott táblákkal jeleztessék. Hasonló kegyeletes eljárásra kérvén fel a község területén 
létező nagybirtokosokat, vállalatok igazgatóit, az iskola fenntartókat s mindazon la-
kósokat is, kiknek a községben, illetve a község határában alkalmas földterületei 
vannak.” A nevezett „Kispiacz téren” 13 darab terebélyes hársfa, 4 darab 
gömb akácfa, 3 darab rózsa akácfa és 9 darab terebélyes akácfa hirdette a 
királyné emlékét. A felhívás eredményeként Salgótarján területén össze-
sen 131 552 darab facsemete került kiültetésre, melyek nagy része „Er-
zsébet királyné emlékfái”, kisebb része pedig „Erzsébet királyné liget” el-
nevezéssel „gondosan ápoltatnak, fejlődnek”.30  

Az előzményeket tekintve látjuk, hogy Darányi Ignác 1898 novembe-
rében kelt felhívására Nagy Mihály, Nógrád vármegye alispánja 1899. ja-
nuár 31-én kelt, községekhez intézett körlevelében az Erzsébet-fák ülte-
téséről szóló jelentések határidejét 1899. május 10-éig szabta meg. Pap 

                                                             
27 Az Erzsébet-ligetről. In: Losoncz és Vidéke. XX. évf. 15. sz. 1899. 04. 09. 1. p. 
28 Borovszky Samu (szerk.) 1911. Nógrád vármegye. Magyarország vármegyéi és 

városai. Bp., 681. p. 
29 Puntigán József (összeáll.) 2015. A Városliget és környéke. In: Anziksz élőben – 

Városnéző séták 5. Phoenix Lutetia Polgári Társulása, Losonc, 12. 
30 MNL NML V. 171. c. Salgótarján nagyközség képviselő-testületének iratai. 

Elöljárósági iratok. 505/1900 ikt. sz. Lásd még: Cs. Sebestyén Kálmán 1998. – 
Szvircsek Ferenc (szerk.) 1998. A Salgótarján körüli erdőkről. In: Köszöntés. Sal-
gótarján, 27–28. p. 
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János, Salgótarján főjegyzője 1899. március 8-án kelt levelében a fentiek 
nyomán kérte a község nagyobb birtokosainak, vállalatainak és iskoláinak 
az Erzsébet-fák tárgyában tett intézkedéseikről szóló jelentéseket.  

1899. április 26-án kelt levelében az Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 
Népiskolái igazgatója, Gönczöl János szerint a bányatársulati iskola udva-
rán 1898. november 19-én, Erzsébet napon három darab (!) tölgyfát ül-
tettek. A Salgótarjáni Palackgyár – 1899. május 8-án kelt levele szerint – a 
gyártelepen lévő munkásházak elé és a palackgyári iskola kertjébe össze-
sen 60 akác- és 40 darab eperfát ültetett. A Rimamurány–Salgótarjáni 
Vasmű Rt. műszaki vezérigazgatósága levele szerint az Acélgyár területén 
– a társulat zagyvai rakodójához vezető vasúti vágány baloldalán 3600 
négyszögölnyi területet ültettek be 14 400 darab (!) erdei és lucfenyővel. 
Salgóbányán pedig a „régi hányóterületet, mely már kezdettől fogva par-
kírozva volt”, 10 000 darab vadgesztenye, 5000 darab hársfa, 8000 darab 
mogyoró- és egyéb cserjék ültetésével ligetté alakították át és „Erzsébet 
királyné liget”-nek nevezték el. A nagy számok tekintetében nem maradt 
el a Római Katolikus Plébánia sem, amikor a Sós Lápa-dűlőn 10 000 da-
rab akácfával, 5000 darab tölggyel adózott a királyné emlékének. A salgó-
tarjáni nagybirtokosok közül Szilárdy Ödön a Kovácshegy-dűlőben 5000 
darab amerikai diót, a salgói várnál 15 000 darab akácot, illetve Luby Gé-
za a Meszes-tetőn 5000 kocsányos tölgyet, 10 000 közönséges fenyőt és 
10 000 akácot ültettetett. Klein Jakab a Pécskő-laposon telepített 9000 
darab akáccsemetével csatlakozott a mozgalomhoz. A királyné emlékére 
a salgótarjáni volt úrbéresek a Szentgyümölcsi-dűlőben 25 000 darab aká-
cot telepítettek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kisebb emlékfa-ültetése-
ket, melyek közül özv. Rubint Károlyné gyógyszerész házának beltelkén 4 
darab hársfával, egy vadgesztenyével, 3 darab őszibarackkal, egy olajfával 
és egy ecetfával járult hozzá a királyné kultuszának fenntartásához. 

Aránytalanság figyelhető meg egyes ipari vállalatok facsemete-ültetési 
számadatait olvasva. Pap János a hozzá érkezett jelentéseket összesítette, 
és 1899. május 10-én kelt levelében továbbította a Salgótarjáni járás fő-
szolgabírájának. 

Az intenzív iparosodás következtében Salgótarján kopárrá tett kör-
nyékének újból történő betelepítéséhez jó alapot szolgáltattak ezek az ül-
tetések, de tekintettel arra, hogy az ültetett fafajok zömében nem a Ka-
rancs–Medves-vidéken őshonos fafajok (akác, ecetfa, erdei fenyő, lucfe-
nyő, amerikai dió, vadgesztenye) voltak, az emlékezés és az árvízvédelem 
kivételével természetvédelmi célt nem értek el. 
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Erzsébet királyné mellszobra Poltáron 
1898 késő őszén Báró Baratta Alajos indítványára Poltár község kép-

viselő-testülete egyhangúlag elhatározta, hogy Erzsébet királyné emlékére 
mellszobrot állít. A községi képviselő-testület tagjai „nyomban 110 forintot 
írtak alá”. Baratta Alajos is nagyobb összeget és azon kívül a községnek 
erre a célra telket, illetve erdejéből szobor körül ültetendő csemetéket 
ajánlott fel. A mellszobor létrehozása céljából végzett gyűjtéssel Grimm 
Imre körjegyzőt bízták meg.31 A gyűjtés és az adakozás sikerrel járt, 
ugyanis a Pesti Naplóban (!) is olvasható, hogy 1899. június 20-án az Er-
zsébet-mellszobrot leleplezték a „vidék értelmiségének és parasztságának” 
nagy érdeklődése mellett. A szoboravatáson a földművelésügyi miniszter 
képviseletében Soltz Gyula országos főerdőmester és Tavy Gusztáv főer-
dőtanácsos jelent meg. „Ünnepi beszédet Aleszy poltári evangélikus lelkész mon-
dott, Aleszy kisasszony pedig elszavalta Jakab Ödönnek ez alkalomra írt szép ódá-
ját. Közreműködött az ünnepen a poltári dalárda is”.32 Feltehetőleg az osztrák 
Victor Tilgner által készített mellszobrot Csehszlovákia létrejötte után el-
vitték az eredeti helyéről.33 1993-ban Ján Kováč, Michal Abelovský és 
Marián Balaj kutatták fel Ladislav Vytřísal gazdasági épületében. A szob-
rot a restaurálást követően 1994-ben kiállították az egyik poltári általános 
iskolában, majd néhány évvel később a poltári városháza előterében he-
lyezték el.34 
 
Zárszó 

Magyarországon Erzsébet királyné kultusza a rendszerváltást követő-
en ismét reneszánszát éli. A századforduló és az ezredforduló Magyaror-
szágának Erzsébet-kultusza más-más formában jelenik meg a média, a 
technika és az informatika világának gyors, robbanásszerű fejlődése mi-
att. Manapság számos róla szóló tudományos, ismeretterjesztő és populá-

                                                             
31 Losoncz és Vidéke. XX. évf., 14. sz. 1899. 04. 16. 2. p. – Borovszky Samu 

(szerk.) 1911. Nógrád vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Bp., 104. – 
Vér Eszter Virág i. m. I. köt. 156. p. 

32 Pesti Napló 50. évf., 182. sz. 1899. 07. 03. 4. p. 
33 Victor Tilgner nevéhez fűződik a Magyarországon elsőként, Nyírádon átadott 

bronz Erzsébet-mellszobor is. Vér Eszter Virág i. m. I. köt. 156. p. 
34 2009-es cikkben: https://mynovohrad.sme.sk/c/4985848/krasna-sisi-bola-

roky-v-slame-teraz-je-na-radnici.html (letöltés: 2018.01.16.) – Lásd még: Pun-
tigán József: Baratta Alajos és a poltári Erzsébet-szobor című, 2013-ban íródott 
cikkében: http://felvidek.ma/2013/10/baratta-alajos-es-a-poltari-erzsebet-
szobor/ (letöltés: 2018.01.13.) 

https://mynovohrad.sme.sk/c/4985848/krasna-sisi-bola-ro%1fky-v-slame-teraz-je-na-radnici.html
https://mynovohrad.sme.sk/c/4985848/krasna-sisi-bola-ro%1fky-v-slame-teraz-je-na-radnici.html
http://felvidek.ma/2013/10/baratta-alajos-es-a-poltari-erzsebet-szo%1f%1fbor/
http://felvidek.ma/2013/10/baratta-alajos-es-a-poltari-erzsebet-szo%1f%1fbor/


TÁRSADALOM 
 

 

84 

ris kiadvány, verseinek megjelenése mellett a filmek – köztük a történel-
mi hitelességet számos esetben nélkülöző, igen népszerű Romy Schnei-
der-féle Sissi-trilógia – is tovább „éltetik” alakját. A divat világa mellett a 
turizmus is felfedezte magának életét, gondolhatunk itt életútjának fonto-
sabb helyszíneire (Possenhofen, Bad Ischl, Bécs–Schönbrunn, Hermész-
villa–Hietzing, Laxenburg, Neuschwanstein, Achilleion Korfu szigetén, 
Gödöllő) mint rendkívül népszerű úticélokra. 
 

 

A poltári Erzsébet-szobor 
(Puntigán József fotója) 


