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„... költséges, de hasznos gyümölcsös- 
és mulatókertet építettem...”1

Egy nagykállói angolkert, az Elízium története

Lilinek

Bevezetés
Akik	jártak	már	Párizsban	–	ha	tehették	–	biztosan	végigsétáltak	a	Champs-Élysées-n.2	
A	sugárút	ma	is	használatos	nevét	1709-ben	nyerte	el.3	Jelentése:	elíziumi	mezők.	Ke-
véssé	ismert,	hogy	Nagykállóban	is	létezett	egy	Elízium,4	mely	egy	mára	már	nyom	nél-
kül	elpusztult	angolkert	neve	volt.	Hírneve	ugyan	nem	vetekedhetett	párizsi	rokonával,	
ám	ennek	ellenére	talán	nem	érdektelen	röviden	megismerkedni	a	történetével.	

Az Elízium alapítója: Kállay Miklós
Kállay	 Miklós	 Kállay	 György	 és	 muraniczi	 Horváth	 Mária5	 házasságából	 született	
1754-ben,	Kállósemjénben.6	Tanulmányait	Pesten,	Pozsonyban,	Bécsben	végezte,	s	
tett	egy	nagyobb	európai	körutat	is.	Az	1780-as	évek	közepéig	Kérsemjénben,	majd	
20	évig	Kállósemjénben	élt.	1803-ban	költözött	Nagykállóba.7	Elismertségét	jól	jelzi,	

	 1	 Az	idézet	forrása:	KuJbusné Mecsei éva:	Hagyatéki	 iratok.	(Szabolcsi	nemesek	és	nyíregyházi	mezővárosi	pol-
gárok	 végrendeletei,	 hagyatéki	 leltárai	 és	 árvagyámi	 számadásai	 a	XIX.	 század	 első	 feléből.)	 In:	Helytörténeti	
tanulmányok	 IX.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltár	Kiadványai.	 I.	Évkönyvek	9.	Szerk.	Dr.	Gyarmathy	
Zsigmond.	Nyíregyháza,	1993.	41‒108.	49.	[KuJbusné Mecsei,	1993.]

	 2	 Eredetileg	egy	sík	terület	volt,	melyet	1670-ben	szilfákkal	ültettek	be.	Később	ezeket	a	fákat	kivágták,	majd	a	terü-
letet	részben	legyalulva,	részben	megemelve	1765-ben	új	fasorokkal	telepítették	be,	mely	ettől	kezdve	jött	igazán	
divatba	a	párizsiak	körében.	éric hazan:	Párizs	felfedezése.	Kultúrtörténeti	útikalauz.	Budapest,	2015.	151‒152.	

	 3 Kis csaba:	Franciaország.	Budapest,	1995.	109.	(Panoráma	nagyútikönyvek)
	 4	 Az	említett	nevet	meglepően	változatosan	 írták	a	különböző	forrásokban.	 Így:	Elysium,	Elisium,	Elyzium	stb.	
Magam	a	továbbiakban	–	az	idézeteket	kivéve	–	a	címben	jelzett	módon	írom	a	nevet.

	 5 KUJbUsné MeCsei, 1993.	49.
	 6	 A	fentiektől	eltérő	születési	és	halálozási	évszám	(1747‒1821)	szerepel	a	Borovszky-féle	monográfiában:	Magyar-
ország	vármegyéi	 és	városai.	 Szabolcs	vármegye.	 Szerk.	Borovszky	Samu.	Budapest,	 [1900.]	 544.	 [borovszKy, 
[1900.]].	A	főszövegben	említett	dátumokat	azonban	több	forrás	is	megerősíti.	Halálának	idejét	(1820.	június	3.)	
feljegyezték	a	végrendeletének	végére,	így	abban	nem	kell	kételkednünk.	KUJbUsné MeCsei, 1993.	56.	Születésének	
pontos	dátumát	(1754.	január	7.)	a	Kállay	család	kutatójának,	Lakatos	Saroltának	a	cikkében	találjuk	meg.	Lakatos	
Sarolta:	Adatok	a	Kállay	családfához.	A	nyíregyházi	Jósa	András	Múzeum	Évkönyve	XLIV.	(2002.)	267‒281.	278.	
[laKatos,	2002.]

	 7  Borovszky, [1900.] 544., Lakatos	Sarolta:	A	település	és	a	Kállayak.	In:	Kállósemjén.	Szerk:	Németh	Péter.	Száz	
magyar	falu	könyvesháza.	Budapest,	[2002.],	118–141.	121.	
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hogy	a	világlátott,	tanult	főúr	16	éven	keresztül	volt	Szabolcs	vármegye	egyik	alis-
pánja	(1803‒1819).8	1807-ben	és	1808-ban	országgyűlési	követ.9	Utóbbi	országgyű-
lésen	döntöttek	 a	Ludovikának	 elnevezett	 katonai	 akadémia	 felállításáról,	melynek	
megalapításához	tekintélyes	összeget,	10	000	Ft-ot	ajánlott	fel.10	1809-ben	a	szabolcsi	
inszurrekciós	erőket	összeíró	bizottság	elnöke.	A	haderő	felállítása	után	a	csapatok	
ezredparancsnokává	nevezték	ki,	de	betegségére	hivatkozva	később	lemondott	tisz-
téről.11	Úgy	tartják,	hogy	jelentős	szerepe	volt	Szabolcs	megyében	a	burgonya	és	az	
akácfa	 elterjesztésében	 is.12	Egyes	 források	 szerint	 1804‒806	 között,13	 más	 adatok	
szerint	1806-tól	kezdve	 indította	el	azokat	a	nagyszabású	munkálatokat,	melyekkel	
az	ártalmas	nyírvizeket	kívánta	elvezettetni	és	mederbe	terelni.	A	fő	cél	az	volt,	hogy	
minél	nagyobb	területek	válhassanak	megművelhetővé.	Ennek	során	ásatta	ki	az	ún.	
„vármegyei	 árkokat”,	melyek	 segítségével	nagyobb	 területek	váltak	mezőgazdasági	
hasznosításra	alkalmassá.14	„Bokros	érdemeinek	elismeréséül”	nevezte	ki	I.	Ferenc15	
császári	és	királyi	tanácsossá.16	

Hosszan	tartó	betegség	után	halt	meg	Nagykállóban.17	Halála	után	a	családi	krip-
tában	temették	el,18	ám	sírhelye	ma	már	nem	fellelhető.19
Jósika	Miklós	 (1794-1865)	 –	 a	Kállay	 családba	 benősült	 író,	 katona	 –	 a	 követ-

kezőképpen	nyilatkozott	róla	találkozásuk	alkalmával:	„Kállay	Miklós	igen	szívesen	
és	nyájasan	fogadott,	s	reám	kellemes,	rokonszenves	benyomást	tőn.	Szép,	tekinté-

	 8	 1803–1805	között	másod-,	1805–1819	között	első	alispánként	szolgálta	a	megyét.	borovszKy, [1900.]	490.	Az	
említett	évek	alapján	„csak”	16	évet	szolgált,	míg	rövid	életrajzában	18	év	szolgálat	szerepel:	borovszKy,	[1900.]	
544.	

	 9 borovszKy, [1900.] 491. 
10	 1808.	évi	VII.	czikkely.	Corpus	Juris	Hungarici.	Magyar	Törvénytár.	1000‒1895.	1740‒1835.	évi	törvényczikkek.	
Fordította:	Csíky	Kálmán.	Budapest,	1901.	396‒397.

11 borovszKy,	 [1900.]	 544.,	Bene	 János:	Vitam	et	 sanguinem.	Adatok	 az	utolsó	nemesi	 felkelés	Szabolcs	megyei	
történetéhez.	Szabolcs-Szatmári	Szemle	1989/3	256‒263.	257.,	261.

12	 Keéky	István:	A	nagy	alispán.	Pesti	Hírlap	LXIV.	235.	szám	4.	(1942.	október	17.)	[KeéKy, 1942.]
13	 Kiss	Lajos:	Vízimalmok	a	Nyírségben.	A	Néprajzi	Múzeum	Értesítője.	XXX.	(1938.)		1.	szám.	85‒97.	85.	[Kiss,	
1938.]

14	 Imre	János:	A	Nyírvíz	Szabályozó	Társulat	története.	1879‒1929.	Nyíregyháza,	1929.	A	Nyírvíz	Szabályozó	Tár-
sulat	kiadása.	11‒13.	A	munkálatok	nyilván	több	éven	át	elhúzódhattak,	s	ezért	is	nehéz	annak	pontos	kezdetét	és	
végét	meghatározni.	Átfogó	szabályozás	hiányában	ugyan	a	fenti	munkák	nem	oldották	meg	véglegesen	a	prob-
lémát,	ám	egyes	területeken	kétségkívül	sokat	javult	a	helyzet.	Keéky	István	egyébként	azt	írta,	hogy	a	„szabolcsi	
lecsapoló	 és	 ármentesítési	 társulás	 (…)	 a	 legelső	 egyesülésben	 szervezett	 ilyen	 intézménye	 volt	 az	 országnak.	
KeéKy,	1942.	4.	

15 borovszKy,	[1900.]	544.
16 KUJbUsné MeCsei, 1993.	50.
17	 Magyar	Nemzeti	Levéltár	P1608.	3.d.	12.	tétel,	Gyászjelentések	és	esküvői	értesítők,	1820‒1946.	
18	 Végrendeletében	azt	kívánta,	hogy	halála	után	a	nagykállói	újonnan	felfogott	temetőben,	az	általa	építendő	ká-
polnában	temessék	el.	Amennyiben	az	nem	készülne	el	haláláig,	akkor	a	római	katolikus	templom	alatti	családi	
kriptába	kerüljön,	de	a	kápolna	elkészülte	után	–	az	apjával	együtt	–	vigyék	át	az	említett	kápolnába.	KUJbUsné, 
1993. 51–52. A	végrendelet	záradéka	szerint	a	családi	kriptába	temették	el	(KUJbUsné, 1993. 56.), ugyanakkor	a	
fiai	által	írt	gyászjelentés	szerint	eltemetésére	„itten	Nagy	Kállóban	a’	maga	által	rendelt	Sír-bóltozatbann	e’	fojó	
Hónapnak	6-ik	Napja	estvéjén…”	került	sor.	Magyar	Nemzeti	Levéltár	P1608.	3.d.	12.	tétel,	Gyászjelentések	és	
esküvői	értesítők,	1820–1946.	

19 laKaTos, 2002.	278.	Halála	után	fiai	így	foglalták	össze	gyászjelentésükben	apjuk	életútját:	„Ifjúságát	Tiszti	charac-
terrel	a	Katonaságnál	kezdette,	közép	idejét	Haza	Népének	gondviselésében	rendelte,	továbbit	éltének	tsak	nem	
végéig,	a	Felség	és	Haza	szolgálattyibann	majd	mint	Vice-Ispány,	majd	mint	Oberster,	majd	mint	Ország-Gyűlésire	
kűldött,	leg-hűségesebben	szentelte.”	Magyar	Nemzeti	Levéltár	P1608.	3.d.	12.	tétel,	Gyászjelentések	és	esküvői	
értesítők,	1820‒1946.	
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lyes	férfiú	volt.	Értelmes	vonásokkal,	s	külsejét tekintve, kissé	ízléstelen	öltözete	dacára	
odaillett	volna	akármely	palotába.	Ezen	imposant	
külső	már	magában	megfejtette	a	nagy	tekintélyt,	
mellyel	a	megyében	bírt.	Ami	a	valódi	műveltsé-
get	illeti,	miként azt most értjük, ez	kissé	biccentett,	
de	kevés	 embernek	volt	 annyi	 rutinja	 a	megye-
ügyekben,	mint	neki.”20	1. kép.

Az elnevezésről
Mit	 is	 jelent	 az	Elízium,	 elíziumi	mezők	kife-
jezés?	Erre	röviden	így	lehet	válaszolni:	„Élü-
szion,	Elysion, Elízium:	 a	 görög	 mitológiában	
az	alvilágnak	az	a	része,	ahová	az	istenek	ked-
veltjei	 kerülnek.	 És	 itt	 gondtalanul,	 fáradtság	
és	baj	nélkül	élnek.	Ált.	a	föld	Ny-i	peremvidé-
kére	lokalizálták,	s	olykor	a	boldogok	szigete-
inek	is	nevezték	az	~i (elíziumi) mezőket.”21	Az	
elnevezés	inspirálója	tehát	az	idézett	mitológiai	
helyszín	volt,	mellyel	az	alapító		egyben	utalni	
akart	a	hely	nagyszerűségére	is.	

Az alapítás ideje, helye és célja
A	kert	alapításának	pontos	 idejére	nem	találtam	adatot.	Kállay	András	1911-ben	a	
következőket	 írta	 ezzel	 kapcsolatban.	 „...	 a	 nyirvizszabályozást	még	 is	 részben	 az	
Elisium	létesítésének	köszönhetjük,	mert	az	elisiumi	halastavaknak,	fürdőknek	és	a	
mellette	felállított	alulcsapó	kettős	vizimalomnak	sok	vízre	volt	szüksége,	noha	két-
ségtelen,	hogy	Kállay	Miklóst	leginkább	közérdekü	tekintetek	vezették	akkor,	amidőn	
a	múlt	század	első	éveiben	a	felgyülemlett	nyirvizeket	közmunka	erővel	és	a	nagy-
kállói	várban	felszaporodott	rabok	segítségével	levezettette.”22	Szintén	a	múlt	század	
elejét	említi	az	alapítás	idejeként	egy	másik	írásában.23	Tekintve,	hogy	–	mint	fentebb	
olvashattuk	–	csak	1803-ban	költözött	Nagykállóba,	a	nyírvizek	elvezetéséhez	legko-

20 JósiKa MiKlós:	Emlékirat.	Helikon	kiadó.	Budapest,	1977.	308–309.	[JósiKa,	1977.].	Alakját	Vas	Gereben	is	meg-
örökítette	egyik	könyvében:	Vas	Gereben:	A	nemzet	napszámosai.	Magyar	korrajz.	Pest,	1857.

21	 Magyar	Nagylexikon	7.	Ed-Fe.	Magyar	Nagylexikon	Kiadó.	Budapest,	1998.	269.
22	 Kállay andrás: Vegyes	közlemények.	1882‒1911.	III.	rész.	Nyíregyháza,	1911.	61.	[Kállay, 1911.].	A	Szabolcs	
vármegye	rendjei	által	1810-ben	írt	levélből	tudjuk,	hogy	a	nagykállói	börtönben	lévő	rabok	száma	ekkoriban	száz	
fölött	volt,	tehát	viszonylag	nagyszámú	munkaerő	állt	rendelkezésre.	Igaz,	azt	is	megjegyzik,	hogy	az	őrizetükre	
rendelt	hajdúk	kevés	száma	miatt	közmunkára	nem	bocsáthatóak.	Idézi:	vaJna Károly:	Hazai	régi	büntetések	I.	
Budapest,	1906.	503‒504.	Rabok	azonban	később	is	dolgoztak	az	Elíziumban,	melyet	ők	„éhezőnek”	neveztek.	
JósiKa 1977.	308.	Az	érdekesség	kedvéért	jegyzem	meg,	hogy	az	Elíziummal	–	az	ott	dolgozó	rabok	kapcsán	–	még	
a	vármegyei	közgyűlés	is	foglalkozott.	A	rabok	munkájáért	ugyanis	fizetni	kellett,	ám	Kállay	Miklós	arra	hivatkoz-
va,	hogy	egy	vármegyei	gyűlésen	megszavazták,	hogy	„azon	Kertbe	a	Rabok	minden	jutalom	nélkül	dolgozzanak”,	
nem	fizetett,	 így	 tetemes	 tartozást	 halmozott	 fel.	Az	 említett	 határozatnak	 azonban	 a	 jegyzőkönyvekben	nem	
akadtak	a	nyomára,	így	a	tartozást	Kállay	halála	után	Kristóf 	nevű	fiának	kellett	kifizetnie.	Magyar	Nemzeti	Levél-
tár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára	IV.A.1.	Protocollum	XXIV.	Anno	1820.	fol.	163.	224.,	fol	31.	132.	

23 Kállay,	1911.	200.

1.	kép.	A	kert	megálmodója,
Kállay	Miklós
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rábban	1804-ben	foghatott	hozzá,	ezt	követően	kerülhetett	csak	sor	annak	kiépíté-
sének	megkezdéséhez.	Mint	Kállay	András	idézett	soraiból	kiderül,	a	vízszabályozás	
elvezetésével	 párhuzamosan	 már	 ekkor	 foglalkoztathatta	 az	 Elízium	 felállításának	
gondolata.	
Hol	állt	az	egykori	Elízium?	Kállay	András	egyértelműen	–	az	akkor	még	különálló	

–		Nagykálló	és	Kiskálló	közé	teszi,	s	ezt	támogatják	a	korabeli	iratok	is.24	Később	az	
elnevezést	már	mint	dűlő	nevet	használták	a	Kiskálló	határának	nyugati	részén	elhe-
lyezkedő	területre,	amint	azt	a	Kiskállóra	vonatkozó	térképi	adatok	is	megerősítik.25	
Nagykálló	esetében	azonban	az	elnevezést	nem	tüntették	fel	sem	a	térképeken,	sem	a	
dűlők	neveit	felsoroló,	1870-ben	készült	listán,	ám	a	kifejezést	a	közbeszédben	mégis	
alkalmaztak	a	területre.26	
Az	Elízium	 létesítésének	 célját	 egyértelműen	 fogalmazta	meg	 végrendeletében:	

„...én	azon	kertemet	leginkább	ezen	tekintetes	nemes	vármegye	itten	Nagykállóban	
gyakori	összejövetele	mulatságára	építettem...”27

24 Kállay, 1911.	60.	Egy	1822-ben	felvett	tanúvallatási	jegyzőkönyvben	világosan	leírják	az	Elízium	elhelyezkedését.	
„Az	Eliseumnak	egy	részét	tudják	é	a	Tanuk	hogy	mitsoda	földből	fogódott	fel?	A	4re	valják,	hogy	az	Eliseum	nevű	
kert	a	nagy	V(me)megye	árkán	nap	kelet	felől	való	része	a	Sequestrum	részhez	tartozó	Kiskállai	Kaszállóból,	a	nap	
nyugati	része	pedig	a	Nkállai	Pascuumból	fogódott	fel.”	Magyar	Nemzeti	Levéltár	P1605.	1.d.	17.	tétel	Kállay	(II.)	
György	iratai	1811‒1822.	No.	3.	Páskum,	páskom:	legelő,	de	jelent	zsombékos	helyet	is.	Előbbi	jelentésében	említik	
a	 területet	egy	másik,	ugyanebben	az	évben	 felvett	 tanúvallatási	 jegyzőkönyvben	 is.	Azon	kérdésre,	mely	 szerint:	
„Hát	az	úgy	neveztetett	Eliseum	nevű	Kert	helye	különös	szerzeménye	volt	e	a	néhai	Kir.	Tanácsos	Úrnak	vagy	az	
ősi	jószághoz	tartozott?”	a	tanúk	ezt	válaszolták:	„…	az	Eliseum	nevű	kert,	sőt	a	NagyKállai	szőlője	is	a	meg	holt	
Kir.	Tanácsos	Úrnak	a	Ladány	árkánn	lévő	vízi	malma	és	molnár	háza	is	a	közönséges	legelő	földből	fogódott	fel,	s	
nem	különös	szerzeményei	voltak	a	Tek.	Királyi	Tanácsos	Úrnak	kivévén	az	azokba	tett	javításokat	és	építéseket.”	
Magyar	Nemzeti	Levéltár	P1605.	Kállay	Miklós	(I.)	vagyonjogi	iratai	1782‒1821(!)	36.	tétel.	No.	30.	Ugyanakkor	az	
alábbi	idézendő,	osztrák	utazótól	származó	leírásból	kiderül,	hogy	a	kert	–	legalábbis	egy	része	–	eredetileg	valóban	
mocsaras,	vizenyős	rész	volt.	(A	Focipályától	nyugatra	eső	terület	napjainkig	megőrizte	lápos,	mocsaras	jellegét.)	Az	
említett	források	alapján	az	egykori	kert	helye	pontosan	meghatározható:	Nagykálló	keleti	és	Kiskálló	nyugati	része	
között	helyezkedett	el,	az	akkor	Vármegye	ároknak	nevezett	vízfolyás	a	két	oldalán.	Ezt	bizonyítja,	hogy	1820-ban	azt	
írják:	„..úgy	nevezett	Eliseum	Kertben	lévő	Vármegye	árka.”	Magyar	Nemzeti	Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Me-
gyei	Levéltára	IV.A.1.	Protocollum	XXIV.	Anno	1820.,	fol	31.	132.	Az	említett	vízfolyás	már	az	I.	katonai	felmérésen	
(1782‒1785)	is	feltűnik	név	nélkül.	Szabályozása	után	Vármegye	árka	néven	nevezték.	Kiss	Lajos	azt	írja,	hogy	azt	
korábban	Berettyó	érnek,	míg	könyvének	írásakor	kemecsei	csatornának	nevezték.	Kiss laJos:	A	Szabolcs	vármegyei	
Múzeum	története	I.	1868‒1918.	[Budapest],	1965.	90.	[Kiss,	1965.].	Jelenleg	használatos	neve:	Kállai	(VII.	számú)	
főfolyás.	Kállay	Miklós	végrendeletében	ugyanakkor	így	ír	a	kertről:	…	ismét	a	kiskállói,	és	némelyektől	állíttatik,	egy	
részén	nagykállói	határban	nagy	költséggel	épített	hasznos	és	mulató	Elizeumnak	nevezett	kertembe...”	KuJbusné 
MeCsei, 1993.	50.	Nem	kételkedve	Kállay	András	szavaiban,	hogy	ti.	az	alispánt	 leginkább	közérdekek	vezették	a	
nyírvízszabályozás	elindításakor,	az	adatok	alapján	egy	másik	kép	is	kirajzolódik.	Mégpedig	az,	hogy	Kállay	Miklós	a	
szabályozás	kapcsán	megragadta	az	alkalmat,	hogy	egyrészt	megvalósíthassa	az	angolkertről	szőtt	álmait,	ugyanakkor	
birtokait	is	növelje	a	munkálatok	örve	alatt,	nyilván	nem	teljesen	jogszerűen.	Ez	magyarázza	a	kert	helyzetére,	kelet-
kezésre	vonatkozó	kérdéseket,	s	a	Kállay	végrendeletben	olvasható	„bizonytalanságot”	is	a	helyét	illetően.							

25	 Lásd	erre	alább	az	„Ábrázolások	az	Elíziumról”	című	fejezetet!
26	 www.mapshungaricana.hu,	jelzete:	S	79	No	0896/004,	Nagykálló.	Ugyanakkor	az	itt	lévő	Strandfürdő	építésekor	
a	korabeli	híradásokban	az	Elízium	kifejezést	használják	a	területre.	Lásd	erre	a	„A	Kállayak	utáni	időszak”	című	
fejezetet!

27 KUJbUsné MeCsei, 1993.	50.	Olyannyira	szívén	viselte	a	sorsát,	hogy	kikötötte,	hogyha	az	említett	terület	örököse	
–	Kristóf 	nevű	fia	–	nem	viselné	gondját	a	kertnek,	akkor	a	vármegye	jogosult	a	vagyonának	egy	részét	zár	alá	
venni	addig,	míg	a	 fenntartásához	szükséges	munkálatokat	el	nem	végzi.	Uo.	50‒51.	A	kert,	 illetve	elnevezése	
egyébként	abban	az	időben	olyan	ismert	volt,	hogy	mikor	Kállay	Miklós	testvére,	József 	bekerített	egy	kis	tanyát,	
azt	„Kis	Elisiumnak”	nevezte	el.	Kállay, 1911.	62.
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Látnivalók, épületek28

A	kert	fénykorát	Kállay	Miklós	életében	élte.	Látnivalóiról	két	egykorú	visszaemléke-
zés	alapján	nyerhetünk	vázlatos	képet.	A	két	leírás	szemlélete	szöges	ellentétben	áll	
egymással.	A	kontraszt	miatt	érdemes	először	Jósika	Miklós	időben	későbbi,29	kissé	
fitymáló	leírását	idézni:	

„Útközben	az	öregúr	sokat	beszélt	a	kertnek	esztétikai	elrendezéséről,	s	nehány	ter-
vét	annak	további	szépítésére	nekünk	elmondta.	Mindjárt	láttam,	hogy	e	kert	kedvenc	
tárgya;	s	nagy	kívánccsal	vártam	–	mint	magam	is	szenvedélyes	kertész	–	a	sok	szépet,	
amit	majd	látandók.	Csalódások	csalódása!	–	A	kert	mindenféle	veteménnyel	beültetett	
négyszögekből	állt,	mint	a	mostani	potagerie-k.30	–	E	négyszegek	körül	valának	szép,	
karcsú	 jegenyékkel	 ültetve.	Ez	 volt	 az	 egész!	 (...)	Volt	 e	 kertben	nehány	 gödör,	 tele	
vízzel,	s	ezek	közepén	egy-egy	sziget	–	a	többi	közt	egyben	s	legnagyobban	magas	föld-
piramis	és	ennek	tetején	egy	kis	épületecske.	Ide	keskeny,	szédületes	meredek	hágcsón	
jutott	fel	az	ember,	s	fenn	a	kis	épület	egészen	tele	volt	hímzett képekkel,	melyeket	igen	
középszerűnek	találtam.	Volt	aztán	pár	asztal	apró	négyszegű	hazai	márványdarabokkal	
kirakva,	szép	kis	gyűjtemény	–	és	gondosan	tartva.	A	kertben	még	néhány	ilyen	épület	
volt,	s	ezek	közt	egy,	melyre	fel	volt	írva:	Bakatel – K betűvel.”31	
Jósika	tehát	nem	volt	nagy	véleménnyel	a	kertről.	Világlátottsága	folytán,	valamint	

más,	jóval	igényesebb	kialakítású	kertekhez	szokott	szemének	az	alispán	próbálkozá-
sa	meglehetősen	kezdetlegesnek	tetszhetett.	
A	másik	leírás	valamikor	1808‒1813	között	készült.32	Írója	egy	osztrák	utazó,	aki	a	

birodalmat	járva	élményeit	írásba	foglalta,	amely	nyomtatásban	is	megjelent.	A	Nagy-
kállóról	szóló	leírás	jelentős	része	az	Elíziumról	szól.	Erre	való	tekintettel	érdemes	a	
településről	szóló	részt	teljes	terjedelmében	idézni:

„Újfehértótól	egy	órányi	távolságra	fekszik	Nagy-Kálló,	a	legszebb	mezőváros	
Szabolcs	megyében,	 egy	nagy,	 kétemeletes	Vármegyeházával.	A	nagyobb	 termet	
régi	hadvezérek	és	hercegek	életnagyságú	portréi	díszítik.33	A	Vármegyei	Levéltár	
a	 legnagyobb	rendben	van.	A	 legrégebbi	Szabolcs	megyei	oklevél	1213-ból	való,	

28	 Ezek	építőanyagáról	–	vélhetőleg	nem	minden	épület	esetében	lehetett	azonban	így	–	Kállay	András	a	következő-
ket	írta:	„A	60-as	években	[a	várat]	a	család	Fazekas	Sándornak	adta	el.	A	vár	romjait	Kállay	Miklós	használta	fel	
az	Elízeum	mulatóhely	kiépítésére	a	múlt	század	elején.”	Kállay,	1911.	200.	

29	 Jósika	az	emlékiratában	azt	 írja,	hogy	1817-ben	volt	 először	Szabolcs	megyében	 (JósiKa,	 1977.	297.),	 ám	élet-
rajzírója,	Dézsi	Lajos	szerint	–	a	 Jósika	utazása	közben	megemlített	eseményeket	figyelembe	véve	–	erre	1818	
júliusában	került	sor.	dézsi laJos:	Báró	Jósika	Miklós.	1794–1865.	Magyar	Történeti	Életrajzok.	Budapest,	1916.	
132.	18.	lábjegyzet.	A	látogatásra	tehát	legkorábban	ekkor,	de	mindenképpen	1820	júniusa	–	Kállay	Miklós	halála	
–	között	került	sor.	

30  Jelentése: konyhakertek,	de	itt	nyilván	veteményes,	ágyás	értelemben	kell	értenünk.	
31 JósiKa,	1977.	309–310.	
32	 A	leírás	1813-ban	jelent	meg,	míg	a	szövegben	említés	történik	az	1808.	évi	országgyűlésről.
33	 A	képek	a	következő	személyeket	ábrázolták:	Attila,	Buda,	Árpád,	Szabolcs,	Kund,	Örs,	Lehel,	Bulcsú,	Béla,	Má-
tyás	király.	Ma	már	nem	lelhetőek	fel	a	fel	a	Géza	fejedelmet	és	Gyula	vezért	ábrázoló	festmények.	Alkotójuk	a	
Csehországban	született	Francisco	Wrabetz,	aki	1783‒84-ben	festette	azokat.	A	nagyméretű	képek	(130x225	cm)	
jelenleg	a	nyíregyházi	Jósa	András	Múzeum	Képzőművészeti	gyűjteményében	találhatóak.	Közülük	kettő	–	Buda	
és	Attila	–	a	múzeum	lépcsőházában	van	kiállítva.	A	fentiekre	összefoglalóan:	KoroKnay Gyula:	Francisco	Wra-
betz	képsorozata	Nyíregyházán.	A	Nyíregyházi	 Jósa	András	Múzeum	Évkönyve	VI‒VII.	 (1963‒1964.)	 [1965.]	
69‒72.,	 [Madár	Xiména]	Wrabetz	Franz.	Vármegyei	Ős-galéria	–	a	nyíregyházi	 Jósa	András	Múzeum	 időszaki	
kiállítása.	2005.	december	1.	–	2006.	január	31.	Múzeumi	hírlevél.	XXVII.	évfolyam	1.	szám	2006.	január.	7‒8.	
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és	a	Kállay	és	a	Lónyay[?]	családokra	vonatkozik.34	A	vármegye	épületében	talál-
ható	a	Kállay	család	levéltára,	melyben	sok	régi	és	különleges	oklevelet	őriznek.35	
Nagykállóból	egy	nyílegyenes	töltés	vezet	át	Kiskállóba,36	mely	egyike	a	legszebb	
és	legkellemesebb	településeknek	Nagykálló	környékén.	Ez	a	mocsaras	vidék	még	
3	 évvel	 ezelőtt	 is	 ludaknak	 és	 békáknak	 adott	 otthont.	Most	 ott	 áll	 az	 újonnan	
létesített	elbűvölő	kert	–	mely	teljes	joggal	viseli	az	Elysium	nevet	–	s	mely	nevét	
alapítójától,	Kállay	Miklós	udvari	 tanácsostól	és	Szabolcs	megye	első	alispánjától	
kapta.	Az	újonnan	telepített	kert	az	említett	községtől	5‒600	lépés	távolságra	he-
lyezkedik	el,	s	mindenki	számára	nyitva	áll.	A	bejáraton	ez	a	felirat	látható:	Amicis	
et	Quieti	(Barátoknak	és	a	Nyugalomnak	[szentelve]).	Bizony,	ez	valóban	egy	olyan	
hely,	ahol	az	ember	nagyon	kellemesen	társaloghat.	Kállay	tanácsos	úr	először	a	fái-
hoz	és	növényeihez	vezetett	engem,	melyeket	más	országokból	és	távoli	vidékekről	
hoztak	ide	és	ültettek	el,	ahol	az	itteni	enyhe	klímának	köszönhetően	virágzanak.	
Nem	tudtam	eléggé	csodálni	az	itteni	föld	termékenységét.	Minden	növény,	min-
den	fa	burjánzik;	ebben	a	zsíros	földben	3	év	alatt	úgy	megnőttek,	hogy	az	ember	
azt	hinné,	hogy	a	fákat	már	vagy	12	éve	ültették.	Bal	kéz	felől	az	obeliszk	látható,	
mely	 folyami	kagylók	héjaival	van	kirakva,	 szép	 látványt	nyújtva.	Megmásztam	a	
mesterséges	halmot	is,	mely	egy	tóból	emelkedik	a	síkság	fölé.	Ehhez	a	halomhoz	
–	mely	 inkább	egy	kis	erődítményhez	hasonlít	–	egy	csinos	kis	híd	vezet	át	a	 tó	
fölött.	 Innen	 az	 ember	 áttekintheti	 az	 egész	 kertet,	 az	 állatkerteket	 (Thiergärten),	
Nagy-	és	Kiskállót	a	környékével	együtt,	s	mint	egy	térkép,	kitárul	az	előtte	fekvő	
táj.	A	nagy	konyhakert	mellett,	melynek	minden	táblája	gyümölcstermő	bokrokkal	
van	 körülvéve,	 a	 vándor	 hosszú	 fasorokat,	 kellemes	 sétányokat,	 árnyas	 padokat,	
mesterségesen	kialakított	zöld	halmokat,	és	5	újonnan	létesített	tavat	talál.	Az	első-
ben	teknősök	százai	vannak.	A	másodikban	csupa	csuka	található.	A	harmadikban	
pontyok	és	tokhalak	vannak.	A	negyedikben	réti	csíkok.

34	 Az	eredeti	német	szövegben	egyértelműen	a	Longaysche	szó	olvasható.	Pető	Gergely	vetette	fel,	hogy	vélhetőleg	
a	Lonyaysche	szót	olvashatta	félre	az	utazó,	s	így	valójában	a	Lónyay	családról	lehet	szó.	Ez	a	feloldás	azonban	
némileg	problémás.	Ilyen	korai	–	s	főleg	a	Lónyayakat	említő	–	oklevél	ugyanis	ma	nem	ismert.	A	Magyar	Nem-
zeti	Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltárában	lévő	középkori	oklevelek	legrégibb	darabja	1300-ból	
származik.	Lásd	erre:	Középkori	oklevelek	a	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megyei	 levéltárában.	 (1300–1525).	Szerk.	
Érszegi	Géza.	Nyíregyháza,	2000.	21.	A	Lónyay	családdal	kapcsolatba	hozható	ős	először	1240	körül	tűnik	fel	
a	forrásokban,	míg	a	Lónyay	családnév	a	XIV.	században	jelenik	meg	az	oklevelekben	–	„de	Lonya”	formában.	
lónyay ferenc:	A	Lónyay-család	eredete.	Budapest,	1941.	9‒12.	Nem	lehet	kizárni,	hogy	az	osztrák	utazó	ol-
vasta	rosszul	a	nevet	vagy	a	dátumot	–	esetleg	mindkettőt	–,	s	így	jegyezte	le	az	adatot	hibásan.	Ugyanakkor	az	is	
felvethető,	hogy	esetleg	egy	olyan	oklevélről	van	szó,	mely	mára	megsemmisült.	A	Vármegyei	Levéltár	egyébként	
Nyíregyháza	megyeszékhellyé	válása	(1876)	után	két	részletben	került	Nagykállóból	Nyíregyházára.	Egyik	része	
még	1879-ben,	míg	a	másik	1895	folyamán.	Lásd	ezekre:	vácz eleMér:	Szabolcs	vármegye	levéltárnokai	a	XIX.	
században.	Szabolcsi	Szemle.	IX.	(1942.)	3-4.	szám.	131‒147.	138‒139.

35	 A	Kállay	család	levéltára	1876-ban	került	be	az	akkori	Magyar	Nemzeti	Múzeum	Levéltárába	(ma:	Magyar	Nemze-
ti	Levéltár,	Budapest):	A	nagykállói	Kállay	család	levéltára.	(Az	oklevelek	és	egyéb	iratok	kivonatai.)	I–II.	Budapest	
1943.	4.	A	nagykállói	Vármegyeházán	lévő	Kállay	család	levéltárának	elhelyezkedéséről,	az	iratok	tárolási	módjáról	
érdekes	leírást	közöl	Pesty	Frigyes,	aki	1872-ben	személyesen	is	tanulmányozta	az	iratanyagot.	PesTy Frigyes:	A	
Kállay-család	levéltára.	Századok.	1872.	387–394.,	388–389.	Az	általa	leírtakhoz	hasonlót	tapasztalhatott	az	oszt-
rák	utazó	is	a	XIX.	század	elején	a	családi	levéltár	megtekintése	során.	

36	 Ez	a	töltés	–	út	–	azonos	a	mai	Bátori	út	Nagykálló	és	Kiskálló	közötti	szakaszával.	A	II.	Katonai	felmérésen	ezt	
az	utat	még	egyértelműen	töltésként	jelenítik	meg,	s	helyenként	még	ma	is	magasabb,	mint	a	környező	térszint:	
A	térképre	lásd	a	www.mapire.eu	honlapon	a	II.	Katonai	felmérés	szelvényeit	Nagykállónál!	
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Az	ötödiket	csak	ekkoriban	alakították	ki	 rákoknak.	Ezekbe	a	 tavakba	eleinte	a	
vizet	 több	órán	át	vezették	 ide	egy	csatornán	keresztül,	de	ezek	a	költségkiadások	
később	szükségtelenné	váltak,	mivel	a	nagy	tavak	kiásásánál	valamivel	több,	mint	2	öl	
mélységben	kemény	kőzetet	fedeztek	fel,	melyből	a	legtisztább	víz	bugyogott	fel.	Ez	
a	kőzet	a	legnagyobb	hasonlóságot	mutatta	a	közönséges	„pesti	építőkővel”,	melyben	
világos	nyomait	és	lenyomatait	lehet	megfigyelni	az	apró	tengeri	kagylóknak	és	a	kü-
lönböző	tengeri	növényeknek.	Ez	a	geognosztikus37	felfedezés	annál	is	érdekesebb,	
mert	ez	a	tengeri	tufa	(tophus	marinus)	ugyanaz,	mint	ami	Pestnél	kezdődik,	és	a	ho-
mok	alatt	eltemetve	a	Nagy	Magyar	Alföld	déli	részéig	elnyúlik.	Beszédes	bizonyíték	
arra,	hogy	mind	a	kecskeméti	puszta,	mind	a	tiszántúli	alföld	nagy	része	évezredekkel	
ezelőtt	tengerfenék	volt.38	
A	Bagatelle-en	(egy	kis	pavilonon),	a	grottákon39	és	más	nyári	épületeken	túllépek,	

és	sietek	inkább	a	–	még	befejezetlen	–	Naptemplom	leírását	adni.	
Ezt	a	Naptemplomot	 (Sonnentempel)	egy	különálló,	mesterségesen	kialakított	ha-

lom	alá	építették	fel;	4	oszlopra	támaszkodik,	melyeket	a	4	oldalfallal	együtt	csillogó	
kövekkel,	 szép	 érc-	 és	 fémfajtákkal,	 különböző	 kristályokkal	 és	 csiszolt	márvány-,	
achát-	és	porfírfajtákkal	borítottak	be.	Az	oltár	(Altar)	–	amelyen	a	háttérben	a	Napot	
fogják	ábrázolni	–	különböző	színű	csiszolt	jáspis-,	ónix-,	achát	és	kalcedonfajtákkal	
és	egyéb	szép	kövekkel	mozaikosan	kirakott.	Ennek	a	Magyarországon	annyira	ritka	
munkának	a	befejezéséhez	már	teljesen	elő	van	készítve	a	szükséges	felszerelés,	és	
egy	ügyes	bécsi	művészt	már	fel	is	fogadtak	rá.	
Szép,	nagyon	eredeti	módon	kialakított	ásványgyűjtemény,	amely	mindenki	szá-

mára	nyitva	áll,	és	jó	ízlésű	kitalálójának	is	becsületére	válik.	Kállay	Miklós	egy	humá-
nus,	liberális,	vendégszerető	ember,	az	irodalom	és	a	szép	művészetek	barátja.
Műkincsei	közül	nekem	különösen	egy	szép	Raffaello	(Raphael)	festmény	tűnt	fel.	

Kállay	Miklós	tanácsos	kétségkívül	azon	patrióták	közé	tartozik,	melyek	szép	szám-
mal	vannak	Magyarországon.	Hazafias	érzelmeit	különösen	azáltal	bizonyította	be,	

37  geológiai
38	 Erről	a	kemény	rétegről	egy	alispáni	levélből	is	értesülünk.	Ezt	az	említett	okon	kívül	azért	is	érdemes	közölni,	
mert	–	mint	a	dátumból	kiderül	–	már	Kállay	Miklós	fellépését	megelőzően	történtek	kísérletek	a	vízelvezető	árkok	
tisztítására	és	mélyítésre:	

	 „A	Kállai	Bíráknak
	 A	Kálló	alatt	a	T.N.	Vármegye	készítettet	víz	árkot	a	múlt	napokba	már	majd	szinte	a	Kis	Kállóba	vezető	töltésig	
ki	tisztittatván,	már	most	egész	a	vízi	malomig	szükséges	azon	árkot	a	Nemes	Vármegye	geometrája,	Sexty	András	
Úr	meg	vizsgálata	szerént	nem	csak	tisztítani;	hanem	méllyíteni	is;	mellyre	való	nézve	a	Kállaiak,	Napkoriak,	és	
K.	Kállóiak	már	a	múlt	napokba	némely	részben	ezen	munkára	kint	lévén,	ezennel	az	alább	megnevezendő	Hely-
ségek	Bíráinak	parancsoltatik,	hogy	az	itt	ki	fej[t]endő	számú	munka(sic!)	tehető	embereket,	nem	Asszonyokat,	
Leányokat	vagy	gyermekeket	jövő	Hetfőn,	az	az	e	folyó	Hólnap	17ik	napján	kezdvén	három	egymás	után	követke-
zendő	napokra,	vagy	a	meddig	a	munka	tart,	fele	az	embereknek	ásókkal	és	osztó	kapákkal,	fele	lapos	kapákkal	és	
kosarakkal	fel	készülve	lévén	űk	a	KKállai	Töltéshez	jókor	reggel	a	munkájukra	vigyázandó	emberekkel	kirendelni	
büntetés	terhe	alatt	el	ne	mulasszák,	úgy	minden	napra	Kálló	25	embert,	Napkor	15	embert,	Kis	Kálló	5	embert,	
Oross	30	embert,	K.Semjény	25	embert,	Biri	10	embert,	mivel	pedig	ezen	ároknak	az	allya	olyan	kemény,	hogy	
csákány	kívántatik	hozzá,	tehát	ezennel	parancsoltatik,	csákányt	is	hozzanak	a	munka	és	a	maguk	könnyebségére,	
a	Biri	Bíró	pedig	múlhatatlanul	 a	Meczenzéfeket,	ha	másutt	dolgoznának,	 ezennel	kemény	büntetés	 alatt	haza	
parancsoltatni,	csákányokkal	okvetlen	ezen	munkára	ki	rendelni	ezen	munkára	el	nem	mulassza	külömben	sem	
tselekedvén.	NKálló	15.	 febr.	1800.	Szatthmáry	Király	 József 	viceispán”.	 (A	 levél	 fénymásolatát	Szabó	László	
/Nagykálló/	juttatta	el	hozzám,	akinek	segítségét	ezúton	is	köszönöm!)

39  grotta:	műbarlang
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hogy	a	legutóbbit	megelőző	nemesi	felkelés	idején,	mint	Szabolcs	vármegye	ezrede-
se,	a	három	fiával	együtt	vonult	a	harctérre.	Ez	egy	érdekes	példája	az	odaadásnak	
a	királya	és	a	hazája	iránt.	Patriotizmusának	és	nemes	gondolkodásának	egy	további	
bizonyítékát	a	legutóbbi	budai	és	pozsonyi	1807.	és	1808.	évi	országgyűlések	törté-
netében	jegyezték	fel,	ahol	a	váci	katonai	Nemzeti	Akadémia	(az	úgynevezett	Ludo-
vika)	felállításához	10	000	Ft-tal	önként	járult	hozzá.”	40
Látható,	hogy	a	leírás	jóval	alaposabb	és	részletesebb	a	Jósika	Miklósénál,	s	írója	

egyértelmű	lelkesedéssel	ír	mind	Kállayról,	mind	a	kertről.
Több,	hasonlóan	részletes	nem	találtam,41	 ám	 így	 is	némi	képet	nyerhettünk	az	

egykori	Elízium	látnivalóiról.	További	néhány	szétszórt	adat	összegyűjtésével	egyéb	
épületeiről,	létesítményeiről	többet	is	megtudhatunk.

 
Vízimalom

Az	idézett	leírások	ugyan	nem	említik,	ennek	ellenére	a	legtöbbet	talán	az	egykor	itt	
álló	vízimalomról	tudunk.	Ez	vélhetőleg	nem	a	kert	szerves	részét	képezte,	hanem	
az	azon	keresztül	folyó	víz	erejét	hasznosították	gazdasági	megfontolásból,	ám	nem	
érdektelen	megismerkednünk	vele.	Az	első	adat	Kállay	Miklóstól	származik,	aki	vég-
rendeletében	a	kiskállói42	és	nagykállói	vízimalmáról	 is	megemlékezett.43	Utóbbiról	
megjegyzi,	hogy	tetemes	költséggel	állíttatta	fel,	amihez	az	is	hozzájárult,	hogy	jelen-
tős	összegért	csatornát	is	ásatott,	s	ennek	révén	nagyobb	területek	váltak	megművel-
hetővé.44		Ez	lehetett	az	a	malom,	amely	a	Pesty	Frigyes-féle	gyűjtésben	is	szerepel.45	

40	 Erneuerte	vaterlälandische	Blätter	für	den	österreichischen	Kaiserstaat.	Herausgegeben	vom	mehreren	Geschäfts-
männern	und	Gelehrten.	Jahrgang	1813.	Erster	Band.	Wien.	Gedruckt	und	im	Verlage	den	Anton	Strauß.	37‒38.	
A	gót	betűs	német	nyelvű	szöveg	átírásában	Takács	Melinda	(SZTE)	volt	a	segítségemre.	A	fordítást	szakmailag	el-
lenőrizte,	kiegészítette	és	javította	dr.	Pethő	Gergely	egyetemi	adjunktus,	a	Debreceni	Egyetem	Német	Nyelvészeti	
Tanszékének	oktatója.	Mindkettőjük	segítségét	ezúton	is	köszönöm!	A	kötet	az	alábbi	helyen	online	is	elérhető:
https://books.google.hu/books?id=B7VCAQAAMAAJ&pg=PA37&lpg=PA37&dq=elysium+k%C3%A1llo&s
ource=bl&ots=VtGi19ml2e&sig=HhFhU3e1yXCvEpebvfnjzYId1jY&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwit7Myw2r
fRAhUWNlAKHfFmC8UQ6AEIXzAJ#v=onepage&q=elysium%20k%C3%A1llo&f=false

41	 Kállay	kortársai	közül	még	Balogh	István	(1790‒1873)	színészt,	rendezőt,	színdarabfordítót	érdemes	megemlíteni.	
Életpályájának	néhány	emlékezetes	eseményét	írásban	is	megörökítette,	melyet	később	ki	is	adtak:	Balogh	István:	
Egy	agg	magyar	színész	életéből.	Sajtó	alá	rendezte	és	kiadta:	Barna	János.	Makó,	1927.	[balogH, 1927.]	Ebben	
egy	egész	fejezetet	szentelt	a	Kállay	Miklós	udvarában	töltött	időkre.	balogH, 1927. 152‒167. Történt	ugyanis,	
hogy	 Balogh	 és	 társulata	Nagykárolyból	 Tokajba	 tartván	 1815-ben	megállt	Nagykállóban.	 A	 társulatot	Kállay	
Miklós	a	saját	házában	marasztalta.	Az	itt	töltött	idő	érdekesebb	eseményeit	is	feljegyezte	a	Kállay	Miklóst	említő	
fejezetben.	Ebben	megemlékezik	az	Elíziumról	is,	ám	arról	sajnos	csak	következő	mondatot	jegyezte	fel:	„Volt	egy	
szép	angol	kertje,	melyet	méltán	neveztek	Elízeumnak.”	I.m.,	157‒158.

42	 Ezt	a	malmot	már	az	I.	Katonai	felmérés	készítése	során	is	megemlítik	Kiskálló	leírásánál:	„A	Mosolygóvíz	patak,	
amelyen	a	malomnál	egy	híd	van,	egy	öl	széles,	4-5	láb	mély	árok	kíséri.”	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megye	(1782‒
1785).	Szerkesztette,	a	bevezető	tanulmányt	írt	és	fordította:	Pók	Judit.	Nyíregyháza,	2000.	39.	Pesty	Frigyes	1864.	
évi	gyűjtésében	a	Ladány	folyása	nevű	vízfolyáson	is	említenek	egy,	akkorra	már	megszűnt	malmot.	Említenek	
egy	ún.	Batamalma	folyását	is,	melyen	egykor	szintén	állt	egy	vízimalom.	A	leírás	alapján	az	említett	helyszínek	két	
különböző	–	ekkorra	már	megszűnt	–	malomhelyet	jelölnek.	Szabolcs	megye	Pesty	Frigyes	1864.	helynévtárában.	
A	szöveget	gondozta	és	a	mutatót	készítette:	Mizser laJos.	A	nyíregyházi	Jósa	András	Múzeum	Évkönyve	XLII.	
(2000.)	227‒372.	310.	[PesTy,	1864.]	

43	 Azt,	hogy	egymás	közelében	két	vízimalom	is	működött,	már	Kiss	Lajos	is	megállapította	Sexty	András	egyik	térképé-
re	hivatkozva.	Az	egymás	közelében	lévő	két	malmot	kisgáti,	illetve	nagygáti	malomként	emlegették.	Kiss,	1938.	89.

44 KUJbUsné MeCsei, 1993.	50.
45	 „Elizium	kertet	(…)	keresztül	folya	azon	ér,	mely	a	görényből	a	Nagy	és	kis	gáton	keresztül	foly,	itt	a	kertben	egy	
kőre	épült	vízi	Malmot	hajt.”	PesTy,	1864.	310.	

Egy	nagykállói	angolkert,	az	Elízium	története
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Részletesebben	is	megemlékezik	róla	Kiss	Lajos	egykori	múzeumigazgató	a	Nyírség	
vízimalmairól	szóló	cikkében.	Ebből	kiderül,	hogy	az	az	Elízium	déli	részén,	nagykál-
lói	területen	állt.	A	4–5	m	hosszú,	3–4	m	széles	molnárháznak	mintegy	egyharmada	
támaszkodott	–	két	nagyméretű	cölöpön	–	az	itt	folyó	víz	fölé.	Itt	helyezkedett	el	a	
mintegy	3	m	átmérőjű,	nyolc	küllős	kerék,	mely	–	csakúgy	mint	a	többi	vízimalom	
a	Nyírségben	–	alulcsapós	volt.46	Az	épülettől	délre	helyezkedett	el	a	zsilip,	illetve	a	
víztárolásra	szolgáló	gyűjtőmedence.	Keletre	helyezkedett	a	komplexumhoz	tartozó	
Kis	és	Nagy	gát.	A	vízimalomban	főként	a	szegények	őröltettek,	alapvetően	tavasszal	
és	ősszel.	Kiss	Lajos	adatközlője	szerint	a	malom	1877-ben	szűnt	meg.47	Ez	utóbbi	
állításnak	ellentmond	a	Nyírvidék	egy	1880-ban	megjelent	hirdetménye.	Eszerint	az	
Elízium	területén	–	Elek	Emil,	demecseri	tulajdonostól	–	haszonbérbe	kiadó	egy	mű-
ködő	vízimalom.48	1880-ban	tehát	a	malom	még	működött.	Bezárására	valószínűleg	
nem	sokkal	ezután	kerülhetett	sor.	

Fürdők
Szintén	nem	szerepelnek	a	 fürdők	a	 látogatók	 leírásában;	valószínűleg	nem	 is	vol-
tak	még	meg	ekkoriban.49	Kállay	András	„nyilvános	fürdők”-ről	ír,	tehát	több	fürdő	
–	nyilván	medence	–	volt.50	Tudjuk	azt	is,	hogy	voltak	hideg,51	valamint,	melegített,	
salétromos	fürdők	is.52	1877-ben	a	fürdő	kapcsán	megjegyzik,	hogy	az	3	fürdőszo-
bás,	közömbös	vízzel.53	Az	utolsó	–	általam	ismert	–	adat,	amikor	a	működő	fürdőt	
említik,	1880-ból	származik.	Ezt	a	korábban	már	idézett	Elek	Emil-féle	hirdetmény	
szövegében	olvashatjuk.	54	

46	 Így	említi	Kállay	András	is. Kállay,	1911.	61.	
47 Kiss,	1938.	90–91.	
48	 A	hirdetmény	minket	érdeklő	része	így	hangzik:	„Szabolcsmegye	területén,	Nagy-	és	Kis-Kálló	határában	mintegy	
400	holdnyi	kiterjedésű	belső-külső	 tagos	birtok,	„elyziumi	fürdő”	–	mulató	kerttel	egy	ugyanott	működő	vízi	
malommal,	gazdasági	épületekkel	úri	lak-	és	kerttel.	Különösen	alkalmas	juhtenyésztésre,	Nyíregyházához	˝	órányi	
távolságra,	melylyel	a	legkitűnőbb	kő-út	köt	össze.	(…)	Bővebb	felvilágosítást	ad	alólírt	tulajdonos,	Demecseren.	
(Szabolcsmegyében).	Elek	Emil.”	Nyírvidék	I.	évfolyam	7.	szám.	(1880.	május	13.)

49	 Ugyanakkor	Kállay	András	a	nyírvízszabályozást	okaként	részben	a	vízimalom,	a	halastavak,	illetve	a	fürdők	vízel-
látását	jelölte	meg.	Azaz	fürdőket	már	a	kert	létesítésekor	is	kialakítottak	volna.	Kállay,	1911.	61.	Kérdés,	hogy	ez	
valóban	így	volt-e	vagy	csak	a	későbbi	viszonyokat	vetítette	vissza	a	kert	korai	szakaszába?

50 Kállay,	1911.	61.	
51  „Ezen	kertbe	Mulató	és	Sétáló	helyek	is,	valamint	meleg	és	hideg	fürdő	is.”	PesTy,	1864.	310.	
52  „...	Városban	vezető	út	mentébe	a	 töltésen	van	Mulató	hej	 sürü	Nyárfák	között	és	meleggitett,	de	 salétromos	
fördők.”	PesTy,	1864.	307.	

53	 Mindennapok	Szabolcs	és	Szatmár	megyében	a	XIX.	században.	(Forrás	és	szemelvénygyűjtemény.)	A	forrásokat,	
a	szemelvényeket	és	a	képeket	vál.,	a	jegyz.,		szerk.	Fazekas	Rózsa	–	Kujbusné	Mecsei	Éva.	Szabolcs-Szatmár-Be-
reg	Megyei	Levéltár	Kiadványai	II.	Közlemények	18.	Nyíregyháza,	2000.	334.

54	 Ugyanakkor	Jósa	András	egyik,	1904-ben	megjelent	cikkében	megemlíti,	hogy	Ujhelyi	István,	a	„nagykállói	 té-
bolyda	gépésze”	középkori	lópatkót	és	sarkantyút	adományozott	a	múzeumnak,	melyeket	a	kertben	ásott	uszoda	
területén	talált.	Nyírvidék	XV.	évfolyam	33.	szám.	(1904.	augusztus	14.)	Az	azonban	nem	világos,	hogy	az	uszodát	
pontosan	mikor	ásták?	Mindenesetre	az	egykori	fürdőnek	később	az	emléke	is	elenyészhetett.	1935-ben	ugyanis	
–	az	akkoriban	tervbe	vett	strandfürdő	építése	kapcsán	–	a	következőket	olvashatjuk:	„Régi	kívánság,	nagy	szük-
séglet	 pótlása	 lesz	 az,	 szociális,	 közegészségügyi,	 tanuló	 nevelési,	 testnevelési	 szempontból.”	Magyar	Nemzeti	
Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára,	V.165.	Nagykálló	nagyközség	iratai.	Rendkívüli	képviselő	tes-
tületi	jegyzőkönyv,	1935.	január	25.	
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Könyvtár
Kállay	Miklóst	igencsak	foglalkoztatta	egy,	az	Elíziumon	belül	felállítandó	könyvtár	
gondolata.	Olyannyira,	hogy	az	eredeti	végrendeletéhez	csatolt	Codicillus	–	Pótlás	
–	egy	jelentős	része	éppen	erről	szól.	Ebben	egy	„biblioteca”	nevű	hely	kialakítását	
vette	tervbe.	Mint	írja:	„Hogy	mivel	én	nagy	költséggel	számos	és	hasznos	könyve-
ket	összeszerzettem,	kivált	 azon	végre,	hogy	 akik	olvasni	kívánnák	olvashassák.”55	
Akkora	jelentőséget	tulajdonít	a	tervezett	a	könyvtárnak,	hogy	végrendeletében	Kris-
tóf 	nevű	fiának	részletes	utasításokat	ad	annak	megszervezésére	vonatkozólag.	Ezek	
lényegében	megfelelnek	 egy	mai,	modern	 könyvtár	 kritériumának.	 A	 könyvek	 re-
gisztrálása	után	a	könyvtárat	a	Rudera	(Rom)	nevű	épületben	kell	felállítani,	majd	a	
„biblioteca	gondviselésére	fogadjon	a	fiam	egy	jó	erkölcsű,	igaz	embert.	Olyat,	aki	a	
könyvekhez	értsen.”56	A	könyvtáros	fizetése	évente	100	váltóforintot	lenne,	cserébe	
tartson	rendet	és	vigyázzon	a	könyvekre.	A	könyvtárba	mindenkinek	szabad	bejárása	
kell,	hogy	legyen.	Ott	–	pénzért	–	olvashatnak	is.	Kölcsönzésre	is	nyílna	lehetőség;	
ekkor	kauciót	kell	letenni	a	kivett	könyvért,	melyet	–	a	könyv	visszavételezése	után	
–	a	könyvtáros	visszaad.	A	vissza	nem	hozott	könyvek	helyett	Kállay	Miklós	örököse,	
Kristóf,	köteles	„más	könyveket,	hasonlókat	venni.”	A	könyvtárhasználatért	befolyt	
összeget	a	könyvtáros	fizetésére	és	új	könyvek	vételére	kell	majd	fordítani.57	
Nem	tudni,	hogy	ezen	nemes	gondolatok	és	tervek	megvalósultak-e,	mindeneset-

re	 a	 későbbi	 forrásokban	 egyszer	 sem	 említenek	 könyvtárat	 az	 Elízium	 kapcsán.	
Könnyen	lehet,	hogy	az	örökösök	a	végrendelet	eme	része	fölött	könnyedén	átsik-
lottak...

 
Egyebek

Kállay	András	már	 sokszor	 idézett	 leírásában	 így	 foglalja	össze	 röviden	az	 egyko-
ri	látnivalókat:	„Nyilvános	fürdők,	táncterem,	örökös	cigányzenéről,	vas	rostélyzatu	
kőbarlangokban	medve	és	farkasokról,	halastavak	és	a	 legnagyobbiknak	a	közepén	
kiemelkedő	magas	domb,	mint	’bellevue’-ről,	exotikus	fák	és	sétányokról	elragadta-
tással	beszéltek	apáink.”58
A	fürdőkről	már	ejtettem	szót,	míg	a	szigeten	álló	kilátóról	már	a	kortársak	beszá-

molóiban	is	olvashattunk.59	Az	említett	tavaknak	nemcsak	esztétikai	szerepük,	hanem	

55 KuJbusné Mecsei,	1993.	53.	
56 KUJbUsné MeCsei, 1993.	53.
57 KuJbusné Mecsei,	1993.	54.	
58 Kállay,	1911.60.	
59	 Hangsúlyoznom	kell	ugyanakkor,	hogy	ez	nem	azonos	az	egykori	Kiskálló	területén	mai	is	álló	ún.	Ínségdombbal.	
Ez	egyes	adatok	szerint	1780-ban	(A	Nagykállói	járás	múltja	és	jelene.	Szerk.	Csepelyi	Tamás	–	Orosz	Gézáné	
–	Ratkó	József 	–	Szücs	Imre.	Nagykálló,	1970.	390.,	[nagyKálló, 1970],	szűCs sándor:	Alföldi	utakon.	Alföld	
könyvek	6.	Karcag	–	Túrkeve,	2006.	162.),	más	adatok	szerint	az	1830-as	években,	 illetve	a	„jobbágyság	utol-
só	 éveiben”	 készült	 (Borovszky,	 [Budapest],	 [1900.],	 36.,	Mesél	 a	Nyírség	 földje.	 Szabolcsi	 nevelők	 könyvtára	
II.	[Nyíregyháza.],	1956.	41‒43.).	Az	előbbi	esetben	Kállay	Ferenchez,	az	utóbbiban	Kállay	Bertalanhoz	kötik	a	
domb	kialakítását.	A	történet	eredeti	forrására	nem	sikerült	rábukkannom.	Amennyiben	az	első	adatot	fogadjuk	
el	hitelesnek,	úgy	két	Ferenc	is	számításba	jöhet:	az	első	1727‒1797,	azonos	nevű	fia	1756‒1818;	Kállay	Bertalan	
1799‒1875	között	élt.	laKatos sarolta:	A	Kállay	család	genealógiája	a	18.	századtól.	A	napkori	és	orosi	főágak.	
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltár,	Adattár,	653.		[laKaTos,	Adattár]
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–	csakúgy	mint	a	vízimalmot	működtető	csatornának60	–	gazdasági	haszna	 is	volt;	
halászatra	 és	 haltenyésztésre	 használták	 őket.	Az	 „exotikus”	 fák	 kapcsán	 érdemes	
megjegyezni,	hogy	míg	Jósika	csak	jegenyékről	ír,	az	osztrák	utazó	leírásából	egyér-
telműen	kiderül,	hogy	korábban	már	igen	sokféle	fajta	fát	ültettek	a	kertbe.
Kállay	leírása	alapján	egyfajta	állatkertként	is	szolgált	az	Elízium,	ahol	különleges	

és	veszélyes	állatokat	is	bemutattak	a	látogatóknak,	természetesen	rácsok	mögött.61
A	mulatság	céljait	szolgálta	a	táncterem,	s	minden	bizonnyal	itt	húzták	a	cigány-

zenészek	is	a	talpalávalót.	Sőt,	az	is	előfordult,	hogy	külföldi	–	olasz	–	énekeseket,	
énekesnőket	is	szerződtetett	Kállay	Miklós.62	Tekintettel	témánkra	érdemes	felidézni	
egy,	az	énekesekkel	és	az	Elíziummal	kapcsolatos	anekdotát,	melyet	Kállay	András	írt	
meg,	akinek	Farkas	Ignác	–	az	1830-as	évek	elején	I.	aljegyző	–	mesélte	el.63

„Egy	 izben	 aztán,	 nagy	meglepetésben	 részesültek	 a	 vármegye	 gyüléseire	 egy-
besereglett	Kk	és	RR.,	mert	megtudták,	hogy	a	mükedvelő	alispán	olasz	énekest,	s	
ami	azon	időben	és	vonzóbb	lehetett:	olasz	énekesnőket	szerződtetett	az	Elisiumba.	
Nagy	volt	tehát	az	érdeklődés	az	első	előadás	iránt	és	mindenki	türelmetlenül	várta	
az	alispán	megjelenését.	A	lelkesitő	„éljen”	akkor	még	nem	lehetett	divatban,	mert	
(…)	az	öreg	urat	megjelenésekor	zajos	„vivát”-okkal	fogadták.	Meglátszott	azonban	
mindjárt	 az	 öreg	 alispán	 arcvonásain,	 hogy	neki	 valami	nem	 tetszik.	 S	 csakugyan,	
mielőtt	leült	és	a	kortinát64	felhúzták	volna,	a	vendégek	felé	fordulva	igy	szólt:	„ked-
ves	barátaim	és	atyámfiai!	Ha	itt	mindenki	pipázik,	oly	nagy	füst	fog	kerekedni,	hogy	
a	„cantatricsék”	nem	fognak	énekelhetni.”	Ezzel	 leült.	Hátrafordult	a	huszárjához,	
mondván:	„Gyújtsd	meg	a	pipám	szógám,	mert	hát	meg	vagyon	irva,	hogy:	Quod	
licet	Jóvi,	non	licet	bovi!”	És	pipázott	tovább	nyugodtan	és	egyedül.”65

Az Elízium sorsa Kállay Miklós halála után
Kállay Kristóf és Kállay Kálmán

Az	alapító	halála	utáni	időszakból	kevés	információval	rendelkezünk	a	kert	történe-
téről.	E	tekintetben	a	források	meglehetősen	szűkösek.	Amit	biztosan	tudunk:	Kállay	
Miklós	végrendeletében	három	fia	közül	a	legfiatalabbra,	Kristófra	hagyta	az	Elízi-
umot.	Meghagyta	 továbbá,	 hogy	 amennyiben	Kristófnak	nem	 lenne	örököse,	 úgy	
60 Kiss, 1938.	91.	
61	 Az	„állatkertek”	–	melyek	vélhetőleg	inkább	ketrecek	lehettek	–	már	az	osztrák	utazó	leírásában	is	szerepelnek.	
Azt,	hogy	valóban	lehettek	medvék	az	Elíziumban,	Balogh	István	elbeszélése	is	alátámasztja.	Ebben	egy	a	Kállay	
udvarában	élő	medvebocsról	ír,	melyet	néhány	egyszerűbb	mutatványra	be	is	tanítottak.	balogH, 1927.	161–162.

62	 Balogh	István	erről	így	ír:	„Volt	az	udvarában	egy	zongoramester,	egy	tallián	énekesnő,	egy	tenorista,	egy	bassista,	
kik	zenészek	is	voltak	hegedűn	és	gordonkán.”	(…)	Volt	azonkívül	az	udvarában	9	kótás	[kottából	játszó],	idegen	
zenész,	többnyire	fúvószerekkel,	és	ugyanannyi	magyar	cigány	zenész,	kik	fölváltva	koronként	működtek.”	ba-
logH, 1927.	156‒157.	Hasonlóképpen	ír	Jósika	is:	„Volt	egy	zenekara	is	pár	énekesnével,	Bräuer	vezetése	alatt,	kit	
később	Pesten	is	láttam.	Hallottam	e	kintornyát,	de	rendén	túl	gyengének	és	rokokónak	találtam.”	JósiKa,	1977.	
308.	

63	 Az	anekdotát	 röviden	 leírja	Bevilaqua	Borsody	Béla	 is:	Magyar	 történelem	anekdotákban.	Elbeszéli:	Bevilaqua	
Borsody	Béla.	Budapest,	1943.	245.	[bevilaqUa,	1943.]

64  függönyt
65 Kállay,	1911.	60–61.	A	kert	egyéb	alkalmi	rendezvények	színtere	is	volt.	Így	1816-ban,	mikor	Kállayt	újból	meg-
választották	alispánná,	az	Elíziumban	ünnepelte	meg	újraválasztását.	KeéKy,	1942.	4.	Kállay	végrendelete	alapján	
egyébként	a	kertben	lévő	épületekben	különféle	gyűjtemények	is	elhelyezésre	kerültek,	de	ezek	sajnos	nem	kerül-
tek	részletezésre.	KUJbUsné MeCsei,	1993.	50.
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Imre	fiának	nagyobbik	fia	 legyen	az	örököse,	majd	annak	 is	a	nagyobbik	fia,	s	 így	
tovább.66
Kállay	Kristóf 	(1788‒1855) sokra	vitte	élete	során.	1830-ban	császári	és	királyi	ka-

marási	címet	kapott	az	uralkodótól,	később	Kraszna	vármegye	adminisztrátora,	majd	
főispánja	lett.67	Bevilaqua	Borsody	Béla	azt	írta	róla,	hogy	erőteljesen	érdeklődött	az	
alkímia	iránt,	s	egyben	igen	nagy	könyv-	és	kéziratgyűjtő	volt.	Úgy	említi,	hogy	„az	
övé	volt	az	Alföld	legszebb	könyvtára.”68	Kristóf 	utód	nélkül	halt	meg.	Kállay	Miklós	
végrendeletének	értelmében	Imre	legidősebb	fiának,	Györgynek	(1811‒1883)	kellett	
volna	örökölni	az	Elíziumot,	ám	az	valószínűleg	soha	nem	volt	a	tulajdonában,	leg-
alábbis	nem	találtam	erre	vonatkozó	adatot.69	Ennek	lehetséges	okát	Kállay	Kristóf 	
végrendeletében	találhatjuk	meg.	Ő	ugyanis	egyebek	mellett	a	kiskállói	részen	lévő	
birtokait	–	ahová	az	Elízium	is	kiterjedt	–	hagyta	Kálmánra,	Imre	második	legidősebb	
fiára. Ennek	indoklásául	hivatkozik	annak	sok	gyermekére.70	Kálmán	(1816‒1875)71	
birtoklására	az	első	általam	ismert	adat	1868-ból	származik.	Ekkor	egy	újsághirde-
tésből	 arról	 értesülünk,	 hogy	 az	Elízium	 tulajdonosa,	Kállay	Kálmán	 három	 évre	
birtokba	kívánja	azt	adni.72	
Itt	érdemes	idézni	azokat	a	forrásokat,	melyek	a	kert	Kállay	Miklós	halála	utáni	

korszakáról	tudósítanak.	Így	elsőként	Vári	Szabó	Sámuel	rövid	megjegyzését	1836-
ból,	aki	így	ír	a	kertről:	„Érdemli	a	megnézést	az	Eliseum	nevet	viselő,	szép	épüle-
tetskékkel,	meglehetős	sétákkal,	virágokkal	piperézett	Kállói	Uraság	kertje.”73	Csatáry	
Ottó	1845-ben	 látogatott	 el	Nagykállóba,	 s	 ekként	 írt	 a	 kertről:	 „A	városon	kívül	
fekvő	Elyseum	nevű	 hajdan	 híres	Kállay-féle	 kert	 azért	 érdemel	megnézést,	 hogy	

66  „Hogyha	pedig	Kristóf 	fiamnak	férfi	maradéka	nem	lenne,	azon	esetben	az	ő	successora	[örököse]	legyen	Imre	
fiamnak	nagyobb	fia,	és	annak	ismét	csak	a	nagyobbik	fia	és	így	tovább,	míg	az	Isten	azt	fenntartja,	mely	által	ezen	
történetbe	Imre	fiaim	fiaira	nézve	seniorátust	rendelek	a	Kristóf 	fiamnak	hagyottakban.”	KUJbUsné MeCsei,	1993.	
50.	Kállay	Miklós	további	két	másik	fia:	Imre	(1777	k.–1832),	és	Albert	(1783–1833)	volt.	[laKaTos,	Adattár]

67	 Magyar	 császári	 és	 királyi	 kamarások	ősfái	 1740–1918.	 II	H-P.	Összeáll.	Vásárhelyi	Miklós	 és	 Szluha	Márton.	
Budapest,	2012.	128.	Kállay	Kristóf 	1836–1840	között,	mint	helyettes	–	adminisztrátor	–,	míg	1840–1847	között	
mint	főispán	állt	Kraszna	vármegye	élén.	Lásd	erre:	fallenbüchl zoltán:	Magyarország	főispánjai	1526–1848.	
Budapest,	1994.	151.	Jósika	Miklós	ugyan,	mint	későbbi	középszolnoki	főispánként	említi	művében	(JósiKa,	1977.	
311.),	ez	azonban	tévedés.	Az	említett	vármegye	élén	a	XIX.	század	első	felében	a	Wesselényi,	Wass,	Degenfeld	
családok	képviselői	álltak	főispánként,	illetve	adminisztrátorként.	I.	m.,150.

68 bevilaqua,	1943.	245.	Halála	után	a	kállósemjéni	kúriájában	474	kötetet	 írtak	össze.	Ebből	254-nek	a	címét	 is	
feljegyezték.	Magyar	Nemzeti	Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára.	IV.B.413.	Kállay	Kristóf 	hagya-
téka.	Kállay	Kristóf 	halála	után	Kállay	András	örökölte	könyvtárát,	melyből	igen	sok	darab	már	a	Napkorra	való	
szállítás	közben	elveszett. Kállay, 1911.	89. 

69	 Kállay	Györgynek	 a	negyedik	 gyermeke	volt	Kállay	András	 (1839‒1919),	 akinek	 írásaiból	bőven	merítettem	a	
dolgozat	megírása	során.	(Azaz	Kállay	Miklósnak	dédunokája	volt	Kállay	András,	aki	1889‒1887	között	Szabolcs	
vármegye	főispánja	volt).	Életére	vonatkozólag:	MarGócsy József:	Kállay	András	(1839‒1919).	Pályaképvázlat.	A	
Nyíregyházi	Jósa	András	Múzeum	Évkönyve	XLI.	(1999)	343‒351.	

70  „Kálmán	kedves	eötsém	sok	gyermekkel	megáldatván,	hagyom	néki	a	Kis-Kálló	határában	lévő	minden	néven	
nevezhető	birtokomat,	és	a	Nkállói	házamat,	boltjaimat,	szőllőimet	és	a	határban	lévő	minden	birtokomat.”	Kál-
lay	 Kristóf 	 1854-ben	 kelt	 végrendelete.	 Magyar	 Nemzeti	 Levéltár	 Szabolcs-Szatmár-Bereg	 Megyei	 Levéltára.	
IV.B.413.	Kállay	Kristóf 	hagyatéka.

71 laKatos,	Adattár
72	 A	 hirdetmény	minket	 érdeklő	 szövege	 így	 hangzik:	 „Nagy	 és	Kis-Kálló	 közt	 levő	 „Elysium”	 czimü	 fürdőház	
vendéglői	joggal	és	kerttel,	hozzá	való	épületekkel	együtt	három	évre	bérbe	kiadó.	Értekezni	a	tulajdonosnál	Kis-
Kállóban.	Kállay	Kálmán.”	Nyír.	II.	évfolyam,	3.	szám	(1868.	január	18.)	

73	 Ifjabb	vári szabó sáMuel:	Honi	részleges	rajzolatok.	Tudományos	Gyűjtemény	1836.	III.	100‒112.	110‒111.
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lássa	 az	ember	egy	magyar	 földesurnak	millyen	vala	kertalkotási	 izlése.”74	További	
részletekkel	azonban	sajnos	nem	szolgál.	1852-ben	egy	rövid	tudósítás	jelent	meg	a	
Pesti	Naplóban	Nagykálló	kulturális	életéről.	Ebben	a	következőket	olvashatjuk:	„Mi	
parányi	éldeletet	látszik	nyujtani	városunk	népének,	az	az	úgynevezett Elyseum,	hol	a	
hét	bizonyos	napjaiban,	de	különösen	szombat-	és	vasárnapokon,	egy	zenésztársaság	
majdnem	kizárólag	nemzeti	darabokkal	mulattatja	a	közönséget.	Csakhogy	ez	is	fáj-
dalom!	rövid	ideig	tartónak	mutatkozik,	szinte	mint	az	egynapos	virág;	s	ha	a	deres	
őszi	napok	beköszöntenek:	e	felett	is	el	lehet	énekelni	a	carmen	lugubrét.”75

Az	Elízium	1870-es,	1880-as	éveket	tükröző	állapotáról	Kiss	Lajos	írt	1965-ben	
megjelent	könyvében.	Eszerint:	„Özv.	Dr.	Bolits	Józsefné,	89	éves	volt	nagykállói	la-
kos	közlése	szerint	az	Elízium	a	Nagykállótól	kivezető	kiskállói	út	délnyugati	oldalán	
elterülő	nagy	park,	kerti	mulatóhely	volt	nyír,	tölgy,	fenyőfákkal,	bokrokkal	beültetve.	
A	Berettyó	ér	(ma	kemecsei	főcsatorna)	folyt	mellette,	amely	az	ott	felállított	alulcsa-
pó	vizimalmot	hajtotta;	fürödtek	is	benne.	A	bejárattól	nem	messze,	balról	volt	a	park	
gondozójának	a	lakása,	a	park	közepe	táján	két	szobás,	földszintes	manzárdtetős	szép	
épület.	Hátrább	nagy	füves	tér,	amit	ha	eljött	a	tél,	a	csatornából	locsoltak,	ez	volt	
a	korcsolyapálya.76	A	kiskállói	 jól	gondozott	köves	út	melletti	 lugasban	sokat	ültek	
tavasszal	és	ősszel,	mert	a	máriapócsi	búcsúsok	százával,	ezrével	jártak	ott	el.”77

A Kállayak utáni időszak
Az	Elízium	Kállay	Kálmán	halálának	évében	került	Elek	Emil	(1837‒1900)78	deme-
cseri	földbirtokos	tulajdonába.79	Erről	a	tényről	a	Szabolcs	című	újság	egyik	hirdetmé-

74 csatáry ottó:	Uti	emléklapok	1845-ből	I.	Nagykálló.	Életképek.	1846.	5.	kötet,	23.	szám,	723‒726.	725.	
75	 Pesti	Napló	3.	évfolyam	756.	szám	(1852.	szeptember	16.).	Carmen	lugubre:	gyászének,	gyászdal.	Az	Elízium	a	
későbbiek	folyamán	is	helyet	adott	különféle	kulturális	eseményeknek.	1870-ben	például	a	következőről	értesülhe-
tünk:	„A	n.-kállói	dalárda	folyó	hó	21-kén	tánczvigalommal	összekötött	kirándulást	rendez,	Ez	igen	kedvelt	nyári	
mulatság	színhelye	az	Elizium	név	alatt	ismeretes	mulató	kert	leend.”	Tiszavidék.	IV.	évfolyam	24.	szám.	(1870.	
június	13.).	De	itt	tartottak	fogadást	Pulszky	Ferencnek,	a	Nemzeti	Múzeum	akkori	igazgatójának	a	tiszteletére	is,	
aki	1875-ben	látogatott	Nagykállóba.	Kiss, 1965. 18.	A	város	lakói	azonban	nemcsak	különleges	alkalmakkor,	ha-
nem	máskor	is	igénybe	vették	a	területet,	legalábbis	erre	lehet	gondolni	a	Nyírvidék	egyik	cikke	alapján:	„Sétakertül	
kínálkozik	ez	épülettől	szinte	nem	messze	eső	s	hajdan	hasonlag	a	hires	Kállay	Miklós	tulajdonában	volt	»elizeum-
kert«,	most	a	városi	közönség	mulató-helye.”	Nyírvidék	II.	évfolyam	20.	szám.	(1881.	május	19.)

76	 A	XIX–XX.	század	fordulóján	Nagykállóban	még	„korcsolyázók	egylete”	is	volt.	borovszKy, [1900.]	156.	
77 Kiss, 1965.	90.	Az	említett	Bolits	Józsefné	Jósa	András	húgának,	Jósa	Vincénének,	született	Jósa	Charlotte/Karoli-
na	(1851‒1934)	azonos	nevű	gyermekével	lehet	azonos.	Születési	adatait	nem	ismerjük,	de	az	1860-as	évek	végénél	
korábban	nemigen	születhetett.	Így	csak	sejteni	lehet,	hogy	az	említett	visszaemlékezés	az	1870-es,	1880-as	évekre	
vonatkozhat.	Mint	olvasható,	Bolitsné	megemlítette	a	vízimalmot	is,	melyről	tudjuk,	hogy	valamikor	1880	után	
zárták	be.	

78	 Nyírvidék	XXI.	évfolyam	8.	szám	(1900.	február	25.).
79	 Erre	minden	bizonnyal	anyagi	okok	késztették	a	családot.	Kálmánnak	egyébként	7	gyermeke	született,	köztük	öt	
lány.	Egy	fia	még	a	születése	évében	meghalt,	míg	Miklós	nevű	fia	1875-ben,	26	éves	korában	halt	meg.	Lásd	erre:	
laKaTos,	Adattár,	Országos	Széchényi	Könyvtár,	Gyászjelentések	gyűjteménye	FEM	35797.
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nyéből	 értesülhetünk.80	 A	 Nyír-
vidékből	 tudjuk,	 hogy	 Elek	 Emil	
1889	végén	hirdetést	adott	fel	a	te-
rület	haszonbérletére	vonatkozólag,	
melyet	 1890	 szeptemberétől	 lehet	
bérelni.81	 A	 hirdetés	 szövege	 alap-
ján	 a	 területen	már	 egy	 termelésre	
berendezkedett	 gazdaságot	 kell	 el-
képzelnünk.	Mint	a	következő	feje-
zetből	kiderül,	1895-ben	még	min-
dig	 Elek	 Emil	 a	 terület	 birtokosa.	
Bár	erre	vonatkozólag	nem	találtam	
adatokat,	feltételezhető,	hogy	a	bir-
tokot	Elek	Emil	halála	után	eladták.	
Legkésőbb	 a	 századforduló	 után	 a	
kert	utolsó	maradványai	 is	megsemmisültek. A	növényeket	kiirtották,	 s	 a	 területet	
szántóföldként	használták	tovább.82	
Nem	világos	a	terület	sorsa	a	későbbiek	folyamán.	A	legközelebbi	adatom	1935-

ből	származik,	amikor	is	a	nagykállói	Strandfürdő	építése	kerül	a	település	fejlesztésé-
80  „A	kis-kállai	határban	mintegy	300	holdat	tevő,	jóminőségű	szántó-	és	kaszáló-föld,	továbbá	a	nyíregyházi	–	bá-
thori	 kőut	mentében	N-Kálló	városhoz	6	percnyi	 távolságban	 fekvő	 jókarban	 lévő	 fürdő-helyiség	 (Elysium)	a	
szükséges	 épületekkel	 egy	 igen	 jövedelmező	 vízi	malommal	 a	 faluban	 lévő	 cselédházakkal	 –	 kitűnő	 pinczével	
együtt	–	3-6	évre	a	legjobb	feltételek	mellett	minden	perczben	szabadkézből	kiadó.	Bővebb	tudomást	szerezhetni	
alólírt	 tulajdonostól	Demecseren	Szabolcsmegye	 és	Kis-Kállóban.	Elek	Emil.	 Szabolcs	 IV.	 évfolyam	40.	 szám	
(1875.	október	3.)	Eleinte	nemigen	válthatta	be	a	hozzá	fűzött	reményeket,	mert	1877-ben	mint	„eladó,	esetleg	
több	évre	haszonbérbe	kiadó”	birtokot	hirdette	meg	Elek	Emil.	Szabolcsmegyei	Közlöny	IV.	évfolyam	50.	(1877.	
december	6.)	Az	idők	folyamán	a	birtok	területe	fokozatosan	növekedett.	Ugyanebben	a	hirdetményben	ugyanis	
ekkorra	már	„mintegy	340	holdat	tevő	tágas	birtok”	kifejezés	jelenik	meg,	s	mint	fentebb	olvashattuk,	1880-ban	
már	400	holdként	hirdetik.	Ez	magába	foglalhatta	már	a	kiskállói	és	nagykállói	határba	eső	eredeti	Elízium	terü-
letét,	de	ekkoriban	dűlőként	már	egy	nagyobb	területre	alkalmazhatták	az	elnevezést.	Később	további	területek	is	
a	birtokhoz	csatolódhattak.	Egy	évszám	nélküli,	de	minden	bizonnyal	az	1870‒1895	közötti	kiskállói	birtokrész-
letezési	vázlaton	feltüntetik	a	falu	határába	eső	dűlők	kiterjedését	és	területét.	Ez	alapján	az	Elízium	–	kiskállói	
–	területe	23	hold	82	öl	volt.	(A	térkép	másolata	Szabó	László	/Nagykálló/	birtokában	van.)	A	XIX.	század	máso-
dik	felétől	elterjedt	kataszteri	holddal	számítva	a	terület	nagysága	–	átszámítva	–	13,3	hektár	körül	volt	az	említett	
területen.	Ezt	ebben	az	esetben	nyilván	mint	a	dűlő	területére,	s	nem	a	kertre	kell	érteni.	Egy	később	említendő,	
1873-ban	készült	térkép	alapján	az	Elíziumot	ugyanitt,	egy	nagyjából	90x150	m-es	területként	ábrázolták.	Ez	alap-
ján	–	ha	az	ábrázolás	valós	–	az	említett	rész	kiterjedése	jóval	kisebb,	13	500	m2,	azaz	nem	volt	sokkal	nagyobb	mint	
egy	hektár.	A	teljes,	400	holdas	birtok	területe	valamivel	több	mint	230	hektár	lehetett.	Az	átváltásra	lásd:	boGdán 
istván:	Magyarországi	hossz-	és	földmértékek	1601–1874.	Budapest,	1990.	174.,	317.	2. kép

81	 A	hirdetés	szövege	a	következő:	„Haszonbéri	hirdetmény.	Nagy	és	Kis-Kálló	határában	fekvő	mintegy	400	holdat	
képező,	gazdasági	épületekkel	fölszerelt,	földes	uri	birtok	jövő	1890.	év	szeptember	29-től	bérbe	kiadó.	Feltételek	
alulirott	tulajdonostól	megtudhatók.	Elek	Emil,	Demecser.”	Nyírvidék,	X.	évfolyam	52.	szám.	(1889.	december	
29.)	 (Azt,	 hogy	 az	 említett	 rész	 valóban	 az	Elízium	 területét	 jelenti	 –	 annak	megnevezése	nélkül	 –	 egyrészt	 a	
földrajzi	meghatározás,	másrészt	a	földbirtok	nagysága	teszi	kétségtelenné,	mely	azonos	a	korábban	már	idézett,	
1880-ban	feladott	hirdetmény	400	holdjával.)			

82	 Ez	Dudinszky	Emil	 egykori	 nagykállói	 gimnáziumi	 igazgató	 egyik	 cikkéből	 derül	 ki.	 1905-ben	 tartott	 előadá-
sában	a	nagykállói	flóra	változásának	egyik	okaként	a	következőt	 jelöli	meg:	„Egy	nagy,	úgynevezett	Elyseumi	
kert	fáinak	és	egyéb	növényeinek	kiirtása.”	dudinszKy eMil:	Huszonöt	év	alatt	tapasztalt	változások	Nagykálló	
környékének	flórájában.	In:	A	magyar	Orvosok	és	Természetvizsgálók	1905.	augusztus	27–30-ig	Szegeden	tartott	
XXXIII.	vándorgyűlésének	történeti	vázlata	és	munkálatai.	Szerkesztették	a	Központi	Választmány	megbízásából	
Dr.	Prochnov	József,	Bíró	Lajos	és	Csiki	Ernő.	Budapest,	1906.	291‒295.	291.	Az	Elízeum	területén	néhány	nö-
vény	kipusztulásának	oka	„…	az	egész	terület	szántás	alá	vétele.”	I.	m.,	292.

2.	kép.	Vázlat	a	kiskállói	dűlőkről.	C	betűvel	jelezve	az	
Elízium
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nek	középpontjába.	Ekkor	azt	írják	hogy	„az	építendő	strandfürdő	céljára	mindenféle	
tekintetben	 legjobban	megfelelő	a	Kalmár	 testvérek	közös	 tulajdonát	képező,	Nk.	
határában	fekvő	(…)	ingatlan”,83	mely	azonos	az	Elízium	nyugati	részével.	A	terület	
északi	részén	azóta	is	a	Strandfürdő	–	mai	nevén	–	Nap	strand,	míg	a	déli	részén	a	
városi	Focipálya	(Városi	Sporttelep)	helyezkedik	el.84	A	későbbiek	folyamán	a	kiskál-
lói	részt	–	a	mai	Kállai	főfolyás	keleti	oldalát	–	felparcellázták,	s	beépített	belterületté	
alakult	át.	Ma	már	semmi	nem	őrzi	az	emlékét	az	egykor	szebb	napokat	látott	Elíze-
umnak,	csak	a	terület	tartotta	meg	–	egyre	ritkábban	használt	–	elnevezését.	

Ábrázolások a kertről
Az	írott	források	számbavétele	után	nézzük	meg,	hogy	milyen	ábrázolásai	maradtak	fenn	
a	kertnek.	A	kert	létesítésének	gondolata	Kállay	Miklós	fejében	született	meg.	A	kérdés	az,	
hogy	vajon	ő	is	tervezte-e	meg	vagy	esetleg	megbízott	ezzel	egy	kertépítésben	járatos	szak-
embert.	A	kérdésre	nem	tudunk	egyértelmű	választ	adni,	ám	az	biztos,	hogy	nagy	gondot	
fordított	a	részletekre,	ami	abból	is	kitűnik,	hogy	–	mint	ahogy	olvashattuk	–	a	Naptemplom	
dekorációja	kapcsán	Bécsből	hívatott	mesterembert.	Bárhogy	is	legyen,	feltételezhető,	hogy	
a	kert	építéséhez	kellett	valamiféle	tervet	készíteni,	hiszen	éveket	vett	igénybe	a	kialakítása,	
amelyet	jól	kidolgozott	koncepció	nélkül	nem	lehetett	volna	megvalósítani.	Kellett,	hogy	ké-
szüljenek	tervek,	leírások	az	egyes	épületekről,	s	azok	funkciójával	kapcsolatban	is.	Ilyenekre	
azonban	nem	akadtam,	s	annak	sem	találtam	nyomát,	hogy	akvarell,	rajz	vagy	egyéb	ábrázo-
lás	készült	volna	valaha	a	kertről,	bár	kizárni	természetesen	nem	lehet.	Így	az	ábrázolások	
keresése	kapcsán	nem	támaszkodhattam	másra,	mint	a	régi	térképek	adataira.	
Témánk	 szempontjából	 a	 legérdekesebb	 ábrázolást	Kiskálló	 1870-ben	 felvett	 –	

majd	1895-ben	újra	helyszínelt,	 javított	–	felvételi	előrajzi	térképén	találjuk.	Itt	egy	
ovális	körvonalú	sétányt	jelenítettek	meg,	melyen	belül	kisebb	ösvények	figyelhetőek	
meg.	Ennek	a	résznek	az	északi	oldalán	még	fákat	is	jeleznek,	ellentétben	a	déli	oldal-
lal.	Ez	utóbbi	területet	1895-ben	már	szántóként	van	jelölik.	A	területnek	az	északi,	
illetve	keleti	oldalán	egy-egy	téglalap	alakú	épületet	ábrázoltak,	melyek	1895-ben	már	
nem	álltak.	Az	újrafelmérés	idejére	természetesen	már	a	tulajdonos	neve	is	megválto-
zott	Kállay	Kálmánról	Elek	Emilre.85	

83	 Magyar	Nemzeti	Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára	V.165.	1935.	évi	képviselő-testületi	jegyző-
könyv	Ld.	még	erre:	lénárt béla:	Nagykálló:	(1930‒1944)	13‒14.	Internetes	elérhetőség:

	 http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/L%C3%A9n%C3%A1rt_B%C3%A9la2.pdf.	Az	építkezés	
során	egyébként	–	a	neolitikum	időszakából	származó	–	régészeti	kerámiaanyagot,	valamint	ugyanebből	az	idő-
szakból	 származó	 sírt	 is	 találtak.	Ennek	 leletmentését	Kiss	Lajos	 végezte	 el.	 Lásd	 erre:	 „Nagy	 feltűnést	 keltő	
kőkori	leletet	találtak	az	egykori	„Elizeum”	helyén	Nagykállóban.”	Nyírvidék	–	Szabolcsi	Hírlap	III.	évfolyam	235.	
szám.	(1935.	október	13.)	4.	A	bükki	kultúrához	tartozó	anyagról	bővebben:	KoreK József:	A	vadnai	neolitikus	
sírlelet.	A	Herman	Ottó	Múzeum	Évkönyve	I.	(1957)	14‒30.	17‒18.,	KoreK JózseF – PaTay Pál:	A	Bükki	kultúra	
elterjedése	Magyarországon.	Ser.	II.	2.	szám.	Magyar	Nemzeti	Múzeum	–	Történeti	Múzeum.	1958.	47.	

84	 A	hírekben	sportuszoda	néven	szereplő	létesítményt	1937-ben	adták	át,	melyet	ifj.	Horthy	Miklós	avatott	fel:	„Ifj.	Horthy	
Miklós	szombaton	délben	ünnepélyesen	felavatta	a	nagykállói	sportuszodát.”	Nyírvidék	–	Szabolcsi	Hírlap	V.	évfolyam	167.	
szám.	(1937.	július	27.)	3.	A	sportpályát	1949-ben	adták	át:	Mező lászló:	90	éves	a	Nagykállói	SE.	1921–2011.	H.	n.	É.	
n.	[Nagykálló,	2011.]	11.	A	pálya	építésnek	gondolata	egyébként	már	nem	sokkal	a	háború	után,	1947-ben	felmerült.	Mint	
arról	egy	fennmaradt	„Felhívás”	tájékoztat,	építésekor	számítottak	a	település	lakosságának,	intézményeinek	dolgozóinak	
munkájára	is.	„A	földmunkákat	a	nagyközönség	önzetlen	s	önkéntes	közreműködésével	tudjuk	csak	elvégezni.”	Magyar	
Nemzeti	Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára,	Nagykálló	község	iratai	V.B.	165.	Nagykálló,	1949.	24.d.

85	 www.	maps.hungaricana.hu,	jelzete:	S	79	No	0881/005.	
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Nagykálló	területéről	is	ismert	a	kiskál-
lóihoz	hasonló	korú	felvételi	előrajz. Ezen	
a	községhatárt	képező	csatorna	nyugati	ol-
dalán	két	épületet	jeleznek	melyek	közül	az	
egyik	északon	az	út	mellett,	a	másik	ettől	
jóval	távolabb,	déli	irányba	van	feltüntetve.	
Egy	fából	készült,	harmadikat	építményt	is	
ábrázolnak	közvetlenül	a	csatorna	partján.	
Ez	vélhetőleg	 azonos	 a	 forrásokban	em-
legetett	vízimalommal.	1895-ben	a	három	
épületet	már	nem	létezőnek	ábrázolták.86	
A	 térképen	 itt	 is	 jelzik	 a	 terület	 új	 tulaj-
donosát.	A	csatorna	két	oldala	egy	birtok,	
így	nem	meglepő,	hogy	 itt	 is	Elek	Emilt	
tüntetik	fel	tulajdonosként.87	3. kép.

Az	 Elízium	 ábrázolásai	 kapcsán	 még	
egy	 térképet	 érdemes	 megemlíteni.	 Az	
1873-ban	 felvett	 –	 fordított,	 dél-észak	
tájolású	–	 térképen	a	kertet	 jól	 láthatóan	
lehatárolva	 jelezték.	A	 sétányokkal	 tagolt	
terület	 keleti	 részén	 jól	 láthatóan	 ábrá-
zoltak	egy	épületet,	mely	azonos	lehet	az	
1870-es	kataszteri	térképen	ábrázolt	egyik	
épülettel.88		4. kép.

Ki	kell	még	 térnem	a	 III.	katonai	 fel-
mérésre	 is,	melyet	1869‒1887	készítettek	
el.	 A	 minket	 érdeklő	 terület	 szelvényeit	
1884-ben	vették	fel.89	Ezen	a	ma	is	meglé-
vő	hídtól	délre,	a	csatorna	két	oldalán	két	
téglalap	 alakú	 épület	 figyelhető	meg.	 Az	

épületek	környékén	fákat	ábrázoltak	a	felmérő	mérnökök,	kérdés	ugyanakkor,	hogy	
ezek	 elrendezése	 az	 egykori	 valóságot	mutatja	 vagy	 csak	 sematikus	 rajzot	 jelent?90	
5–6. kép.
Összegzésképp	elmondható,	hogy	a	bemutatott	térképek	ábrázolásai	nem	alkal-

masak	az	egykori	kert	XIX.	század	második	 felének	állapotát	 tükröző	rekonstruk-
ciójára.	Az	épületek	megléte	bizonyos,	ám	a	sétányok,	fás	területek	jelzése	esetében	
86	 Ugyanakkor	a	nagykállói	terület	északi	részén	lévő	épületet	–	esetleg	az	annak	helyén	épült	másikat	–	az	egyik	kis-
kállóival	együtt	–	még	az	1941-ben	kiadott	katonai	felmérésen	is	ábrázolják,	gyakorlatilag	a	III.	katonai	felmérésen	
ábrázolttal	megegyezően.	Lásd	erre	a	www.mapire.eu	oldalon	az	1941-es	katonai	felmérés	szelvényeit!

87	 www.mapshungaricana.hu,	jelzete:	S	79	No	0896/009.	
88	 A	térkép	címe:	„Fekrajz	Tokaj	Kolozsvári	épitendő	országút	egy	részéről	Nagy	és	Kiskállón	keresztül.”	Magyar	
Nemzeti	Levéltár	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára.	T	045.

89 JanKó annaMária:	Magyarország	katonai	felmérései.	1763‒1950.	[Budapest],	2007.	190.	[JanKó,	2007.]
90	 www.mapire.eu/hu,	III.	katonai	felmérés.

3.	kép.	Az	Elízium	elhelyezkedése	Nagykálló	és	
Kiskálló	határában

4.	kép.	A	kert	ábrázolása	1873-ban
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meglehetősen	 bizonytalan,	 hogy	mennyire	 sematikusak	 az	 ábrázolások,	 azaz	 hogy	
mennyire	tükrözik	a	valóságot.	Annyi	biztosnak	tűnik,	hogy	valamiféle	sétányok	még	
valóban	léteztek	az	1870-es	években,	ám	a	századforduló	környékére	azok	is	fokoza-
tosan	eltűntek,	s	helyettük	szántók	létesültek.	

A kert kontinuitásának kérdése
A	Kállay	Miklós	 által	 alapított	 kert	 történetét	 az	 írott	 források	 segítségével	 1845-
ig	 lehetett	biztosan	követni.	Mint	 láttuk,	ekkor	Csatáry	Ottó	„egy	magyar	földesúr	
kertalkotási	ízléséről”	ír	a	kert	kapcsán.	Ez	a	megjegyzése	Kállay	Miklósra	utalhat.	Az	
1852-ben	megjelent	tudósítás	sajnos	nem	szolgál	további	adatokkal	a	kertre	vonatko-
zólag,	csak	annyi	derül	ki,	hogy	időnként	hangversenyeket	tartanak	a	területen.	Ezt	
követően	azonban	 legközelebb	csak	1864-ben	említik	a	források	az	Elíziumot,	ám	
akkor	lényegében	már	csak	mint	fürdőhelyet,	„mulatóhelyet”.91
A	két	időszak	közötti	állapot	megismerését	segíthetnék	az	alább	említendő	térké-

pek.	
Az	első	Kiskálló	1851-ben	készített	kataszteri	térképe.92	Ezen	az	„Elyzium”	nevű	

dűlőt	egy	nagyobb,	Füves	kertnek	nevezett	dűlő	részeként	ábrázolja,	de	semmilyen	
jelölés	nincs	arra	vonatkozólag,	hogy	bármilyen	épület,	fasor,	sétány	stb.	lenne	a	te-
rületen.	Ez	 talán	magyarázható	azzal,	hogy	a	kataszteri	 térkép	 felvételekor	 inkább	
csak	 a	 dűlők	 elhatárolása,	mintsem	 az	 azok	 területén	 lévő	 tereptárgyak	 felmérése	
volt	a	cél.	Jóval	problémásabbak	viszont	a	II.	katonai	felmérés	(1806‒1869)	szelvé-
nyei.	A	minket	érdeklő	terület	felmérése	1858-ból	származik.93	Ezen	azonban	nincs	
a	kertnek	semmilyen	nyoma,	mindössze	a	kiskállói	részen	tüntetnek	fel	egy	épületet.	
A	 terület	 jelentős	 részét	 vízjárta	helyként	 ábrázolják.94	7. kép. Azt,	 hogy	 az	 erede-

91 PesTy,	1864.	307.,	310.
92	 www.maps.hungaricana.hu/hu,	jelzete:	S	78	216.	téka	Kiskálló	001-002					
93	 JanKó,	2007.	186.
94	 www.	mapire.eu/hu,	II.	katonai	felmérés

															5.	kép.	Az	Elízium		1883-ban																																		6.	kép.	Az	Elízium	az	1941-ben	kiadott	térképen	
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ti	 kert	 Kállay	 Miklós	 halála	 után	 fokoza-
tosan	 eljelentéktelenedett,	 illetve	 ekkora	
már	 (részben)	meg	 is	megsemmisülhetett,	
más	megfontolások	 is	 támogatják.	Fényes	
Elek	 1839-ben	 megjelent	 munkájában	 a	
Szabolcs	megyét	leíró	résznél	a	következőt	
olvashatjuk:	„Izlést	és	müveltséget	mutató	
uri	kertek	több	helyeken	vannak,	de	külö-
nösen	említésre	méltóak	a	Bekk	Pál	k.	taná-
csos	özvegyéé	Tégláson,	Eördögh	Alajosé	
Sz.	György	Ábrányban,	gr.	Vay	Ábrahámé	
Berkeszen,	Eördögh	Péteré	Acsádon.”95	A	
megyére	vonatkozó	adatokat	Fényes	Elek	
nem	kisebb	embertől,	mint	Márczy	László	
táblabírótól,	a	megyét	jól	ismerő	embertől	
szerezte.96	 Azaz,	 hogyha	 említésre	 méltó	
kert	lett	volna	Nagykállóban	–	a	vármegye	
ekkori	székhelyén	–	azt	a	táblabíró	biztosan	feljegyezte	volna.97		Ráadásul	az	említett	
kerteket	 az	 acsádi	kivételével	–	mely	 talán	el	 is	pusztult	 ekkorra	–	mindet	gondo-
san	 ábrázolják	 jól	 felismerhető	 alaprajzzal	 az	 említett	 időszakban	 készült	 felmérés	
szelvényein.98	Itt	kell	szót	ejteni	Kállay	András	sokszor	idézett	cikkéről	is,	melyben	
a	kert	fénykoráról,	látnivalóiról	már	ő	is	csak	„apáink”	elbeszéléséből	értesülhetett.	
Tekintve,	hogy	1839-ben	született,	s	már	ő	sem	látta	a	nevezetes	látnivalókat,	arra	kell	
gondolnunk,	hogy	azok	Kállay	András	ifjúkorára	már	eltűntek.	Végül	Kállay	Kristóf 	
végrendeletét	érdemes	még	megemlítenem,	melyben	semmilyen	konkrét	utalás	nincs	
az	Elíziumra,	noha	mint	Kállay	Miklós	végrendeletében	olvashattuk,	az	egyfajta	„hit-
bizományként”	szállt	volna	családtagról	családtagra.	
A	leírtak	miatt	valószínűsítem,	hogy	az	eredeti	–	Kállay	Miklós	koncepciója	alap-

ján	létrejött	–		angolkert	az	1840-es	évek	végére,	1850-es	évekre	lényegében	eltűnt,	
majd	ezt	követően	kerülhetett	sor	a	terület	fürdőhelyként	és	„mulatóhelyként”	való	
„újrahasznosítására”.	

Az Elízium helye a korabeli kertművészetben
A	források	között	 fentebb	már	említettem	Balogh	István	adatát,	aki	–	a	kortársak	
közül	egyedüliként	–	angolkertként	emlékezett	meg	a	kertről.99	A	kerttípus	magyar-

95 fényes eleK:	Magyarországnak	s	a	hozzá	kapcsolt	tartományoknak	mostani	állapotja	statistikai	és	geographiai	te-
kintetben.	Negyedik	kötet.	Pest	1839.	214‒215.	Téglás,	Sz.	György	Ábrány	(Nyírábrány),	illetve	Acsád	(Nyíracsád)	
ekkoriban	még	Szabolcs	vármegyéhez	tartozott.	

96	 I.	m.,	220.
97	 Semmilyen	említés	nem	esik	a	kertről	sem	a	Nagykálló,	sem	a	Kiskálló	címszónál	a	kötetben.	I.	m.,	229.,	233.
98	 Az	igen	kevéssé	valószínű,	hogy	a	felmérők	egyszerűen	„elfelejtették”	volna	feltérképezni	a	kertet.
99	 Ezt	a	megnevezést	ezután	már	csak	egy	alkalommal	találjuk	meg	a	forrásokban.	Elek	Emil	1877-ben	az	eladásra	
vagy	haszonbérbe	kiadó	birtokot,	mint	olyan	helyet	hirdeti,	amely	„angol	és	gyümölcs	kerttel”	bír.	Szabolcsmegyei	
Közlöny	IV.	évfolyam	50.	(1877.	december	6.).

7.	kép.	A	kert	területe	a	1858-ban
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országi	feltűnése	az	1770-es	évektől	datálható,100	de	igazából	az	1800-as	évek	elejétől	
terjed	el,	ekkortól	már	csak	ilyenek	születtek.101	Ez	egyben	a	korábban	egyeduralkodó	
franciakertek	eltűnését	is	jelentette.
Az	angolkertek	XVIII.	század	végi	elterjedésében	nagy	szerepet	játszott	–	töb-

bek	 között	 –	 a	művelt,	 világot	 látott	 nemesség.	A	 kertek	 kialakítása,	 fenntartása	
nagy	anyagi	áldozatokkal	járt,	így	nem	véletlen,	hogy	csak	a	jobb	módúak	enged-
hették	meg	maguknak.102	Az	említett	kitételeknek	jól	megfelel	Kállay	Miklós.	Mint	
rövid	 életrajzából	 is	 kitűnt,	 olyan	 ember	 volt,	 aki	 fiatalkorában	 sok	helyen	meg-
fordult,	sok	mindent	látott.	Nyilván	a	későbbiek	folyamán	is	tett	kisebb-nagyobb	
utazásokat,	ha	külföldön	nem	is,	belföldön	bizonyára.	Ennek	során	láthatott	olyan	
kerteket,	melyek	arra	inspirálták,	hogy	maga	is	kialakítson	egyet,	nemcsak	a	maga,	
hanem	 az	 akkori	megyeszékhely	Nagykállóban	megforduló	megyei	 előkelőségek	
és	érdeklődők	gyönyörűségére.	Ami	az	anyagi	lehetőségeit	illeti,	–	alispánról	lévén	
szó,	no	meg	a	családi	örökséget	is	figyelembe	véve	–	azzal	sem	lehetett	sok	gond-
ja.103	A	fentieken	túl	a	kert	tervezésénél,	kialakításánál	hatással	lehettek	rá	a	korban	
divatos	mintakönyvek,	folyóiratok,	melyek	hasznos	tanácsokat	és	mintákat	közvetí-
tettek.	A	magyarországi	angolkerteknél	Zádor	Anna	számol	még	egy	itáliai	hatással	
is;	ám	esetünkben	ez	kevéssé	tűnik	valószínűnek.104
A	fentiek	miatt	szükséges	kitérni	arra,	hogy	melyek	azok	az	angolkerteknél	szinte	

nélkülözhetetlen	elemek,	melyek	megtalálhatóak	voltak	Nagykállóban	is?	Ennek	kap-
csán	azt	is	érdemes	megvizsgálni,	hogy	milyen	konkrét	példák	hathattak	Kállayra,	míg	
kialakult	a	saját	kertje?

„… bár	a	Paradicsomra,	mint	„kertművészeti	alkotásra”	vonatkozó	elképzelé-
seink	stíluskorszakonként	változnak	ugyan,	mindig	az	adott	korban	elképzelhető	
legszebb	kertet	rendeljük	hozzá.”105	Minden	bizonnyal	hasonló	gondolatok	jártak	
Kállay	Miklós	 fejében,	mikor	 kertjét	Elízium	 névre	 keresztelte	 el.106	 Az	 elíziumi	
mezők	kifejezés	Magyarországon	már	Eszterháza	kertjében	is	megjelenik,	igaz	ott	
–	mai	 fogalmaink	 szerint	 –	 inkább	 egy	 játszótér	 elnevezése	 volt.107	A	 kertek,	 il-
letve	később	fürdők,	„mulatóhelyek”	 ily	néven	való	elnevezéséhez	–	a	mitológiai	
háttéren	kívül	–	minden	bizonnyal	Rousseau	munkássága	is	hozzájárult,	aki	1761-

100 zádor anna:	 Az	 angolkert	Magyarországon.	 Építés-Építészettudomány.	 V.	 kötet	 (1974.)	 3‒53.	 17.	 [zádor,	
1974.]

101 zádor,	1974.	22.
102 zádor,	1974.	10.,	12.
103	 Ugyanakkor	fia,	Kristóf 	végrendeletében	a	következőket	írja	az	apjával	kapcsolatban:	„…	erőm	felett	teljesítettem	
–	temérdek	ezerekben	adósságait	fizettem...”	Kállay	Kristóf 	1854-ben	kelt	végrendelete.	Magyar	Nemzeti	Levéltár	
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Megyei	Levéltára.	IV.B.413.	Kállay	Kristóf 	hagyatéka.	Ez	egyébként	összhangban	Kállay	
Miklós	végrendeletével,	aki	adósságai	kifizetését	Kristóf 	fiára	bízta:	KuJbusné Mecsei,	1993.	50.	

104 zádor,	1974.	30.	
105 fatsar Kristóf:	Magyarországi	barokk	kertművészet.	[Budapest],	2008.	7.	[FaTsar, 2008.]
106	 Az	elnevezés	a	későbbiek	folyamán	sem	számított	ritkaságnak.	Egy	1889-es	tudósítás	szerint	„Legujabb	fürdője	
Máramarosnak	az	„Elizeum”,	melyet	az	idén	építtetett	Pável	Mihály	nagyváradi	görög	kath.	püspök.”	Fővárosi	
Lapok	XXVI.	évfolyam	171.	(1889.	június	24.)	

107 FaTsar, 2008. 30., 104., 108. „Ezentúl	a	fasorok	két,	egymás	mellett	fekvő	négyszögű	térre	vezetnek,	melyeket	
kereszt-fasorok	vágnak	keresztül,	hol	mindenféle	testgyakorló	játékokat,	u.	m.	gyürűbökést	(Ringelstechen),	mes-
terséges	hintákat,	stb.	találhatni.	E	tájat	elyzeumi	mezőknek	nevezik.”	Eszterháza	fénykorában.	Közli	Vahot	Imre.	
In.	Kubinyi	Ferencz	és	Vahot	Imre	(szerk.):	Magyarország	és	Erdély	képekben	II.	Pest,	1853.	25.	(Reprint)	
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ben	megjelent	regényében	egy	Elysiumnak	nevezett	vadregényes	angolkert	leírását	
adja.108 
A	leírásokból	világosan	kiderül,	hogy	a	kert	alapvetően	két	részre	tagolódott,	me-

lyek	ugyanakkor	szerves	egységet	is	alkottak.	Egyik	részét	a	haszonkert	alkotta.	Ez	
magába	foglalta	a	konyhakertet,	a	gyümölcsöst,	a	tavakat,	s	vélhetőleg	a	vízimalmot	
is.	A	kertnek	ily	módon	történő	felosztása	a	franciakertek	esetében	is	megszokott	do-
log	volt,	így	annak	örökségeként	élt	tovább.	A	két	korabeli	leírás	nagy	konyhakertről	
számol	be,	különféle	veteményekkel,	körülöttük	gyümölcstermő	bokrokkal.	Sajnos	
a	 termesztett	 növények	 közül	 egyedül	 csak	 a	 káposztát	 ismerjük	 név	 szerint.109	 A	
haszonkert	részét	képezte	a	„teknősbékás	tó”	a	mesterséges	szigettel.110	Esetünkben	
ez	annyival	egészül	ki,	hogy	a	különféle	halfajoknak,	illetve	rákoknak	is	külön	tavat	
alakítottak	ki,	bővítve	ezzel	a	gazdaságilag	hasznosítható	fajok	számát.111	A	vízimalom	
is	egyértelműen	gazdasági	célokra	szolgálhatott,	ugyanakkor	–	másodlagosan	–	tájké-
pi	szerepe	is	lehetett.
A	kert	másik	 része	 a	 gyönyörködtetést,	 pihenést	 szolgálta.	Látnivalói,	 jellemzői	

közül	sok,	más	angolkertek	esetében	is	felbukkan.	Így	rögtön	meg	kell	hogy	említsük	
az	angolkertek	bejáratánál	olykor	meglévő	feliratokat.	Ezek	a	kert	látogatóinak	épü-
lését	szolgálták,	egyben	kifejezték	az	építtető	személyiségét	műveltségét	is.	Másrészt	
felerősítik	azokat	a	hangulatokat	és	érzéseket,	melyeket	a	kertépítészek	a	maguk	esz-
közeivel	valósítottak	meg	a	kertben.112	Magyarországról	is	több	helyről	is	ismerünk	
ilyen	 feliratot;	 ilyet	 jegyeztek	 fel	például	 a	–	 részben	még	 a	 franciakertek	vonásait	
viselő	–	lágymányosi	Nádor-kert113	vagy	a	rovnyei	angolpark	esetében.114	Az	Elízium	
bejárata	fölötti	felirat	szövege	a	következő	volt:	Amicis	et	Quieti.	Ugyanez	olvasható	
egy	másik	angolkertben	is;	méghozzá	a	Hamburgban	lévő	ún.	Jenisch	Ház	parkjában.	
Ezt	Caspar	Voght	(1752‒1839)	filantróp	hamburgi	üzletember	létesítette	az	1800-as	
évek	környékén.	Ennek	 egyik	 épülete	 volt	 a	 kisméretű,	 fából	 készült,	 nyeregtetős,	
ún.	Eierhütte	 („Tojáskunyhó”),	mely	nevét	 tojásdad	alakú	ablakairól	kapta.	Ennek	
oromfalán	volt	olvasható	az	említett	szöveg.	Ez	egyben	utalt	a	kunyhó	funkciójára	
is,	hiszen	az	tulajdonképpen	a	korabeli	angolkertek	megszokott	épülettípusánál,	az	
ún.	Remeteségnek	a	funkcióját	töltötte	be.	A	feliratról	az	olvasható,	hogy	az	magától	
Voghttól	származik.115	Az	ugyanakkor	nem	világos,	hogy	azt	a	kert	építtetője	találta-
e	ki,	esetleg	olvasta	valahol.	Jómagam	ugyan	ez	utóbbit	tartom	valószínűbbnek,	ám	

108	 Magyarul:	Júlia,	a	második	Heloïse.	Írta:	Rousseau,	János,	Jakab	(sic!).	Francziából	fordítva	Mihálkovics	Árpád	
által.	Pécs,	1882.	488-497.	Angliában,	Stoweban,	már	az	egyik	legkorábbi	és	legismertebb	angolkert	kialakításakor	
–	az	1730-as	évek	elején	–	megalkották	az	eliziumi	mezőket,	ami	egy	16	hektáros	terület	volt.	Adrian	von	Butt-
lar:	Az	angolkert.	A	klasszicizmus	és	a	romantika	kertművészete.	Budapest,	1999.	43.,	[bUTTlar, 1999.]	https://
en.wikipedia.org/wiki/Stowe_House

109 JósiKa,	1977.	310.
110	 Ilyen	volt	például	Edelényben,	Eszterházán,	Gyulán	stb.	fatsar,	2008.	60.
111	 A	kialakított	tavak	ugyanakkor	nem	lehettek	túl	nagy	méretűek,	hiszen	mint	olvashattuk,	Jósika	egyszerűen	csak	

gödröknek	titulálta	azokat.	
112	 galaviCs géza: Magyarországi	angolkertek.	Budapest,	1999.	16.	
113 GoMbos zoltán:	Régi	kertek	Pesten	és	Budán.	Budapest,	1974.	91.,	96.,	98.	[goMbos, 1974.]
114 Galavics Géza:	Egy	elfeledett	angolkert	–	Rovnye	Trencsén	megyében.	Ars	Hungarica	34.	évfolyam	1.	szám	
(2006.)	119‒166.	136.	

115	 https://de.wikipedia.org/wiki/Jenisch-Haus_%28Hamburg%29
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az	eredeti	 forrást	nem	sikerült	 fellelnem.116	Az	angolkertek	 szerves	 részét	 alkották	
az	obeliszkek	is,	s	ez	a	kállói	kertből	sem	hiányozhatott.	Ismertek	obeliszkek	például	
a	 lágymányosi	Nádor-kertből,	a	pesti	Orczy-kertből	vagy	a	Nagyszombat	környéki	
Vedrődröl	is.117	
Már	a	franciakertek	esetében	is	megfigyelhető,	hogy	különféle	épületeket	alakíta-

nak	ki	a	kertben,	melyek	általában	nevet	is	kaptak.	Ez	a	hagyomány	az	angolkertek	
esetében	is	tovább	él.	Kállay	Miklós	kertjében	három	–	névvel	ellátott	–	épület	nevét	
ismerjük.	Az	egyik	a	már	említett	Rudera	–	Rom	–	névre	hallgatott.	Ez	neve	alapján	
valamiféle	műrom	lehetett,	melyet	–	mint	fentebb	olvashattuk	–	az	alispán	könyvtár-
ként	szándékozott	berendezni.118	
A	másik	 építményről	mind	 Jósika,	mind	 az	 ismeretlen	osztrák	utazó	megemlé-

kezett.	 Ez	 volt	 az	 ún.	 Bagatelle.	Kinézetéről	 sajnos	 nem	 adtak	 leírást,	mindössze	
annyit	tudunk	róla	a	leírások	alapján,	hogy	„egy	kis	pavilon”	volt.	A	Bagatelle	elneve-
zést	nem	Kállay	találta	ki,	ennek	már	korábbi	előzményei	is	vannak.	Az	alábbiakban	
ezeket	mutatom	be	röviden	Bartos	György	munkája	nyomán.119	Herceg	Esterházy	
Miklós	(1714‒1790)	Süttörön,	a	később	Eszterházának	nevezett	helyen	–	ma	Fertőd	
–	alakította	ki	híres	barokk	kertjét,	melyet	a	korabeli	 források	a	„magyar	Versália”	
néven	emlegettek.	A	kert	egyik	látványossága	volt	a	Bagatelle	vagy	más	néven	kínai	
mulatóház,	mely	1783-ban	épült	fel.	A	fából	készült	építmény	1824-re	már	el	is	pusz-
tult,	ám	szerencsés	módon	egy	1784-ben	megjelent	leírásban	szerepel	az	ábrázolása	
és	az	alaprajza	is.	Az	épületnek	már	volt	egy	előzménye,	az	ún.	„kínai	táncoló-ház”,	
melyet	1773-ban	építettek	fel	Mária	Terézia	látogatásának	tiszteletére.	Ez	1779-ben	
égett	le	egy	tűzvész	során,	s	ennek	a	pótlására	készült	a	már	említett	Bagatelle.	Elne-
vezéshez	egy	anekdota	is	fűződik.120	Ugyanakkor	ismert	egy	másik	Bagatelle	is,	mely	
Párizsban	található,	s	a	mai	napig	áll.	Ez	utóbbi	egy	fogadás	eredményeképp	készült	
el	igen	rövid	idő	alatt.121	Érdekes	kérdés,	hogy	melyik	elnevezés	inspirálta	a	másikat?	
Egy,	a	francia	királyi	udvarban	szolgáló,	s	Magyarországon	is	megforduló	Esterházy	
leszármazott,	Esterházy	Bálint	László	kapcsán	merült	fel,	hogy	esetleg	ő	lehetett	a	

116	 Az	ugyanis	nehezen	elképzelhető,	hogy	a	két	kertalapító	egymástól	függetlenül	találta	volna	ki	az	említett	szö-
veget.	

117 GoMbos,	1974.	98.,	79.,	Rapaics,	[1940.]	160–161.
118	 Hasonló	kezdeményezésre	nem	találtam	adatot	a	magyarországi	angolkertek	esetében.	Külföldről	is	csak	egy	pél-
dát	ismerek	arra,	hogy	könyvtárat	létesítettek	volna	az	angolkert	egyik	épületében.	Igaz	ez	magán-,	s	nem	nyilvános	
könyvtár	volt.	Ezt	a	Stuttgart	melletti	Hohenheimben	alakították	ki.	bUTTlar, 1999. 165.

119 bartos GyörGy:	Eszterházi	Bagatelle-k.	In:	Kő	kövön.	Stein	auf 	Stein.	Dávid	Ferenc	73.	születésnapjára.	Festsch-
rift	für	Ferenc	Dávid.	II.	Szerkesztette:	Szentesi	Edit	–	Mentényi	Klára	–	Simon	Anna.	[Budapest],	2013.	129–137.	
[barTos, 2013.]

120  „A	királynő	 [Mária	Terézia]	 látogatása	 és	 a	 fényes	 eszterházai	 ünnepségek	híre	 rendkívül	 gyorsan	 elterjedt	 az	
országban,	 számtalan	 anekdota	 és	 legenda	kapcsolódott	hozzá.	Az	egyik	 ilyen	 történet	 szerint	 a	parkban	–	 az	
uralkodó	látogatására	–	felépített	Bagatelle	(„kínai	ház”)	onnan	kapta	a	nevét,	hogy	amikor	Mária	Terézia	megcso-
dálta	a	kis	palotát,	megkérdezte	Esterházyt,	hogy	mennyibe	került	az	épület	felépítése.	Amikor	a	herceg	elárulta,	
hogy	80	000	forintba,	a	királynő	így	válaszolt:	„O	das	ist	für	einen	Fürsten	Esterházy	eine	Bagatelle!”	(Ó,	ez	egy	
Esterházy	hercegnek	igazán	semmiség.	(Az	eszterházai	Bagatelle	valójában	Mária	Terézia	látogatása	után	10	évvel	
készült	el.)”	Idézi: bartos,	2013.	132–133.

121	 Mária	Antoinette	és	sógora,	Károly	Fülöp	kötötte	a	fogadást	1777-ben.	Ennek	tétje	100	000	livre	volt,	s	arról	
szólt,	hogy	egy	megadott,	igen	rövid	idő	alatt	fel	tud-e	építtetni	Károly	Fülöp	egy	épületet.	Ez	64	nap	alatt,	900	
ember	munkájával	sikerült	is	–	igaz	kétmillió	livre	összegért.	A	királynő	sógora	így	megnyerte	a	fogadást,	ám	az	
számára	a	tét	többszörösébe	került.	bartos,	2013.	136.
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közvetítő.	Bár	források	nem	szólnak	
róla,	 a	Mária	Terézia	 látogatása	kap-
csán	 említett	 anekdota	 akár	 meg	 is	
történhetett,	még	ha	nem	is	feltétlenül	
az	 akkor	 épült	 kínai	mulatóház	kap-
csán.	 Így	 az	 elsőség	 kérdése	 –	 azaz,	
hogy	melyik	Bagatelle	vette	a	nevét	a	
másikról	–	biztosan	nem	válaszolható	
meg.122		Az	említett	történeteket	bizo-
nyára	Kállay	Miklós	is	ismerte,	s	talán	
látta	is	valamelyik	Bagatelle-t,	esetleg	
mindkettőt.	Bár	ez	utóbbi	állításokra	
nincs	 bizonyíték,	 biztosak	 lehetünk	
benne,	 hogy	 ezek	 inspirálhatták	 a	
nagykállói	Bagatelle	megépítésére.	Az	
osztrák	utazó	megnevezése	alapján	–	pavilon	–	minden	bizonnyal	itt	is	egy	fából	ké-
szült	építményre	kell	gondolnunk.123	8. kép.
A	harmadik	név	szerint	ismert	építmény	az	ún.	Naptemplom	volt.	Ilyen	nevű	épü-

let	Esterházy	Miklós	kertjében	is	volt.	Talán	több	egyszerű	véletlennél,	hogy	Nagy-
kállóban	is	feltűnik	ez	az	elnevezés.	Az	eszterházai	már	1783-ban	is	állt,	de	1824-re	
ez	is	enyészeté	lett.124	Az	épületről	–	mely	egy	tér	közepén	állt	–	egy	viszonylag	rész-
letes	 leírást	 is	 ismerünk,	mely	 így	 szól:	 „Négy	 lépcsőn	 lépünk	be.	Belseje	 táblásan	
van	burkolva	és	teljesen	aranyozott.	Az	öt	táblán	természetesen	festett	virágfüzérek,	
képei	láthatók	aranyozott	alapon.	Öt	trumeaux125	is	van	itt,	mindegyik	alatt	egy-egy	
asztalka,	fehér	karrarai	márványból,	gazdagon	aranyozva.	Az	első	asztalon	két	japán	
porcellánalak,	két	porcellán	madár	egy	nagy	japán	pagoda;	a	másodikon	négy	majom	
és	egy	madár;	a	harmadikon	két	barna	porcellánpalack,	világos	kék	virágokkal	és	egy	
mókus;	a	negyediken	kínai	alakok,	az	ötödiken	egy	porcellán	hajó.	A	kandalló	barna	
márványból	készült,	rajta	gazdagon	aranyozott	és	a	napot	ábrázoló	bronzóra,	az	óra	
mellett	két	nagy	kínai	porcellánalak.	A	mennyezet	fehér,	rajta	a	Nap	aranyozott	képe;	
a	padló	diófával	van	kirakva.	A	templom	közepén	nagy	achátból	és	csiszolt	lávából	
készült	asztal	áll,	amelynek	lapját	mózesi	módra	rakták	ki,	s	körülötte	nyolc	karosszék	
aranyozva	és	zöld	atlasszal	bevonva,	meg	egy	díván.”126	A	két	épületet	nyilván	nem	
lehet	összevetni,	ám	a	napszimbólumok	alkalmazása	és	a	színes	ásványok	felhaszná-
lása	dekoráció	céljaira	sok	hasonlóságot	mutat.
Ami	az	„állatkerteket”	illeti,	azoknak	is	megtaláljuk	előzményeit	–	ha	nem	is	nagy	

számban	–	franciakertekben.	Esetünkben	azonban	bizonyára	nem	a	barokk	kertek-

122	 Ugyanakkor	Bartos	György	valószínűsíti,	hogy	az	eszterházi	építkezés	híre	inspirálhatta	a	Bois	de	Boulogne-ban	
felépült	francia	Bagatelle-t.	A	leírtakra:	bartos,	2013.	132–136.	

123	 A	franciakertekben	pavilonoknak	az	önálló	kerti	díszépületeteket	nevezték,	melyek	épülhettek	kőből,	téglából,	de		
leginkább	fából	ácsolták	azokat. FaTsar,	2008.	57‒58.	

124 bartos,	2013.	133‒134
125	 ablakközi	tükör
126 raPaiCs,	[1940.]	127‒128.

8.	kép.	Az	Eszterházai	Bagatelle	(1784)

Egy	nagykállói	angolkert,	az	Elízium	története
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ben	megszokott	vadasparkról	van	szó.	Kállay	leírása	alapján	inkább	a	jóval	ritkább	
valódi	 állatkertre	 gyanakodhatunk,	mely	 a	magyarországi	 franciakertek	 esetében	 is	
csak	néhány	helyről	ismert,127	s	az	angolkertek	esetében	sem	túl	gyakori.
A	kert	 növényeiről	 sokkal	 kevesebb	 információval	 rendelkezünk,	mint	 az	 épít-

ményekről	vagy	a	látnivalóiról.	Mint	láttuk	Jósika	Miklós	lekicsinylően	írt	a	kertben	
található	jegenyefákról.	Kritikáját	óvatosan	kell	kezelnünk,	hiszen,	mint	Zádor	Anna	
megállapította,	a	hazai	angolkertek	legkedveltebb	fája	–	a	hársat,	a	tölgyet,	vadgesz-
tenyét	és	az	akácot	megelőzve	–	a	 jegenye	volt.128	 	Minden	bizonnyal	ezek	a	 fák	 is	
megtalálhatóak	voltak	a	kertben.	Ezeket	egészíthették	ki	a	távoli	helyekről	hozatott	
egzotikus	fák.	Ez	utóbbiakról	mind	az	osztrák	utazó,	mind	Kállay	András	megemlé-
kezett	írásában.	
Érdekes	még	témánk	szempontjából	az	az	osztrák	utazó	által	feljegyzett	megfigye-

lés,	miszerint	a	kert	mindenki	által	látogatható,	azaz	nyilvános	volt.	Ez	korántsem	volt	
megszokott	dolog	a	korban.	Az	első	magyarországi	magánkert,	mely	már	átmenetet	
képezett	a	mai	közparkok	irányába,	a	XVIII.	század	legvégén	létesített	pesti	Orczy	
kert	volt.	Ezt	Orczy	László	(1750‒1807)	nyittatta	meg	a	nagyközönség	előtt.129	Így	
Kállay	Miklós	kertjének	koncepciója	kortársai	egy	részénél	előremutatóbb	irányt	kép-
viselt.	

Befejezés
Magyarországon	 közel	 200	 angolkertről	 rendelkezünk	 több-kevesebb	 információ-
val.130	Az	általam	átnézett	szakirodalomban	viszont	nem	találtam	említését	a	nagy-
kállói	kertnek.	Ezért	is	tartottam	érdemesnek	összegyűjteni	róla	azokat	az	adatokat,	
melyek	itt-ott	szétszórva	fellelhetőek.	Ma	már	semmi	nyoma	az	idézett	leírásokban	
szereplő	sétányoknak,	halastavaknak,	kerti	építményeknek.	Az	egykori	Elízeumnak	
ma	már	csak	a	neve	él,	de	valószínűleg	kevesen	 ismerik	a	név	eredetét,	 illetve	azt,	
hogy	 a	 területen	 egykor	 egy	 angolkert	 létezett.	Ezzel	 a	 dolgozattal	 szerettem	vol-
na	emléket	állítani	Kállay	Miklósnak,	és	az	ő	„hasznos	és	mulató	Elizeumnak	neve-
zett”131	kertjének.132					

1.	kép	forrása: borovszKy, [1900.] 483.
8.	kép	forrása:	Bartos,	2013.	135.	5.	kép
A	többi	kép	forrása	a	szövegben	jelezve	van

127  Például	Kismartonban,	Cseklészen	emlékeznek	meg	ilyenekről. FaTsar,	2008.	60.	
128 zádor,	1974.	12.	A	kert	későbbi	 időszakát	 jellemző	növényzetről	 a	már	 idézett	Pesty	Frigyes-féle	gyűjtésből,	
valamint	özvegy	Bolits	Józsefné	visszaemlékezéseiből	nyerhetünk	vázlatos	képet.	Az	említetteknél	bizonyára	több	
információt	 kaphatnánk	 a	 témára	 vonatkozólag	Dudinszky	Emil	 kéziratából,	melynek	 azonban	 nem	 akadtam	
nyomára.	dudinszKy eMil:	Nagykálló	flórája	és	faunája.	Említik:	nagyKálló, 1970. 385.

129 zádor,	 1974.	32‒33.,	GoMbos,	 1974.	80.	Az	első,	kimondottan	közcélokat	 szolgáló	parkok	közé	 tartozott	 az	
1775-ben	megnyílt	Pozsony	melletti	Bruckenau	(fatsar,	2008.	33.),	és	a	budai	Városmajor,	melyet	1785-ben	nyil-
vánított	közkertté	a	Helytartótanács	(GoMbos,	1974.	143.).

130 zádor,	1974.	3.
131 KUJbUsné MeCsei, 1993.	50.
132	 Ezúton	is	köszönetemet	a	dolgozat	megírása	során	nyújtott	segítségéért	Harsányi	Gézánénak	és	Szabó	László-
nak,	valamint	Kulcsár	Valériának	és	Alföldy	Gábornak	a	dolgozat	átolvasásáért,	s	az	ennek	során	adott	hasznos	
tanácsaikért!
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