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Perczel-évforduló Bonyhádon 
A Bonyhádra érkezőket a határban egy Perczel-címeres tábla igazítja el: Perczelek városa". Igaz 

nem él már napjainkban itt egyetlen családtag sem, de a település életében több mint két évszázadig, 
1743-tól 1945-ig meghatározó volt a német eredetű, de a reformkorra elmagyarosodó földbirtokos ne-
mesi család. Nyolc kúria, illetve nemesi udvarház, több utcanév (József, Sándor, Ignác, Béla) - amiből 
ma Perczel Móré maradt meg - utal arra, hogy a község-mezőváros egyik fele, a volt katolikus negyed 
birtokukban volt. Ipari üzemek (malom, szeszfőzde, zománcgyár), birtoknév (István major) mutatják, 
hogy a gazdaság életét is formálták. Az elaprózódó nemesi középbirtok a megyei és országos politiká-
ban való szerepvállalásra késztette a harmadik-negyedik generáció tagjait. A megyei hivatalok és vá-
lasztott tisztségek (főispán, alispán, főszolgabíró stb.) mellett az ország irányítói (képviselők, miniszte-
rek, kúriai és országgyűlési elnökök) is kerültek ki közülük, így a Perczelek nemcsak a túlnyomórészt 
németek lakta Völgység, hanem a német-zsidó-magyar mezőváros-nagyközség, Bonyhád szellemi-lel-
ki vezetői voltak. 

Perczel Sándor I. és Kajdacsy Erzsébet házasságából 21 gyermek született. Móric 1811. november 
11-ikén hetedikként született Bonyhádon és 1899. május 23-án hunyt el szülőhelyén. A bonyhádi Kál-
vária temetőjében nyugszik. Bonyhád hős fia, Perczel Mór 1848-as honvédtábornok testvérei Miklós, 
Sándor, Pál, Béla, László és István; oldalági rokonai Oszkár, Antal és Gyula Tolna-Baranya hősei. Fe-
renc öccse Budavár ostromában hősi halált halt. Perczel Mór és Miklós az ozorai, pákozdi és délvidéki 
harcokban vezéregyéniségek voltak. 

Perczel Mór, 1848 első kinevezett honvédtábornoka, nem volt képzett katona, a forradalmi hadvezé-
rek típusához tartozott. A kezdeményezések, gyors elhatározások embere, vakmerőség és bátorság jel-
lemezte. Váratlan támadásaival nemegyszer meglepte ellenfeleit. Csapatait fel tudta lelkesíteni, a csa-
tákban személyes bátorságával mutatott példát. 24 csatát vívott, ebből csak 6 volt vesztes küzdelem. A 
legkövetkezetesebb védője a forradalmi vívmányoknak, a 48-as törvényeknek. A táblabírák világában 
szokatlan radikalizmusa, lobbanékony, rámenős, kíméletlenül szó-
kimondó természete miatt többször ellentétbe került a forradalom 
és a szabadságharc vezetőivel, Görgeivel, Kossuthtal. 

A bicentenáriumi évforduló megünneplése az utókor kötelessé-
ge, a Liszt-év számunkra Perczel Mór éve is. Ha híre nem is járta 
be olyan mértékben Európát, mint a nagy zeneszerzőé, az ozorai, 
muraközi, délvidéki és alföldi hadjáratai országos ismertséget, 
emigrációs évei európai hírt hoztak számára. III. Napóleon francia 
császár és Cavour piemonti miniszterelnök diplomáciájának része 
volt Perczel Mór megnyerése. Jersey-szigeti tartózkodása alatt 
Victor Hugo-val került személyes kapcsolatba. Karl Marx az 
„egyetlen megvesztegethetetlen" forradalmárnak tartotta. 1867-s 
hazatérése után Deák-párti képviselő. A nagypolitikától való 
visszavonulása után hexameterekben alkotta meg önéletírását. 
1899-ben bekövetkezett halálát követően 110 nemzetközi sajtóor-
gánum emlékezett meg róla, többségük tisztelettel szólt az életé-
ben hőssé vált tábornokról. 

Perczel Mór élete összeforrt a független polgári Magyarország-
ért folytatott küzdelemmel. Nem volt tévedhetetlen, követett el hi-
bákat, de a haza függetlenségének, a köznép javának, a polgári ha-
ladásnak tántoríthatatlan harcosa volt. Bátorsága és önzetlensége, 
haladásba vetett hite, szándékai és áldozatos honszeretete ma is 
példakép előttünk. Perczel Mór 
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Halála után nemcsak szülőhelye tartotta számon, hanem sikeres csatáinak és politizálásának helyszí-
nei is a kultusz megteremtői Zalától Szegedig, Ceglédtől Pesten át Veszprémig. Bonyhádon az 1989-es 
rendszerváltástól kezdve újra a március 15-kei és október 6-kai rendezvények helyszíne a Kálvárián a 
tábornok sírhelye. A nevét viselő szakközépiskola születésnapján minden évben a Perczel Napokon ün-
nepel. Perczel emléktúrát szerveznek évente a helyi turisták. A Völgységi Múzeum Jsten, Haza, Csa-
lád' - Perczel Mór 1811-2011 című kiállítása a városi rendezvénysorozat része, amely méltatja az itt 
született államférfit 200. születésnapján. Akiállítás közvetlen előzményeihez tartozik az 1998/99 évi, a 
forradalom és szabadságharc 150. évfordulóját megünneplő Perczel Mór és katonái című időszaki, és 
ennek részbeni megtartásával készült szerény állandó tárlat, a Perczel Mór Emlékszoba a tábornok szü-
lőházában. A Perczel-kultusz, a 48-as szellemiség a tábornok öccse, Perczel Miklós ezredes 200. szüle-
tésnapjának a megünneplésével folytatódik 2012-ben. 

Szőts Zoltán 

A reformkori politikusok új almanachja 
Beszélgetés Pálmány Bélával 

2011 nyarán az Argumentum Kiadó gondozásában monumentális és látványos mű jelent meg A re-
formkori magyar országgyűlések történeti almanachja 1825-1848 címmel. Szerzője, Pálmány Béla ne-
ve már jól ismert a tudományos körökben, hiszen - sok egyéb, a magyar fő- és köznemesség rétegződé-
sét tárgyaló tanulmánya mellett - ő volt a szerkesztője és jelentős részben szerzője „Az 1848/49-évi el-
ső népképviseleti országgyűlés történeti almanachjának" is. Ez a 2002-ben - ugyancsak az Országgyű-
lés támogatásával - kiadott mű azóta a korszak alapvető kézikönyvei közé tartozik. A két vaskos kötet 
lapjain szinte hihetetlen adatmennyiség van összegyűjtve, melynek a forrásai pontosan meg vannak je-
lölve, precízen kiemelve a magánszemélyek, kutatók által nyújtott segítség is. 

A mű az almanach műfajhoz híven nem korlátozza a reformkor „nagyjaira" a kutatásait, mert min-
den szelekció szükségképpen önkényes kell, hogy legyen, hanem a diétákon megjelent teljes korabeli 
politikai elitet szerepelteti, az ifjú joggyakornok „absentium ablegatus"-októl az uralkodóig bezárólag. 
Nincsenek benne szubjektív elemek, értékelések, vagy a jól ismert „Széchenyi vagy Kossuth" vitában 
való állásfoglalás. A könyv szigorú tudományossággal szolgáltat adatokat a korszak vezetőiről. A kiad-
vány nem kevesebb, mint 3100 személy életútját követi nyomon. A bonyolult, de annál fontosabb gene-
alógiai adatok közlése után nemcsak a korszakban betöltött közéleti szerepüket taglalja részletesen, ha-
nem az illetők teljes életútját is bemutatja az iskolázástól és gyakornokságtól a nyugdíjazásig. 

Ami igazi kuriózum, hogy a korabeli német nyelvű és rendkívül bonyolult, nehezen fordítható tit-
kosrendőrijelentések is szerepelnek az adott személyeknél, ami a szerepük akkori megítélését ismerteti 
a császári rendőrség aspektusából, tele objektív tényekkel és szubjektív megjegyzésekkel. A szerző ed-
dig is méltán ismert szakmai reputációja nem hagyhat kétséget afelől, hogy egy olyan mű született, 
amelynek megismerését a korszak kutatói nem kerülhetik el. Szakzsargonnal élve a reformkori magyar 
történelemnek e mű egy olyan sarkköve, mint a genealógiának a „Nagyiván". 

Pálmány Bélát az utóbbi években sokszor kerestem fel albertfalvai panellakásában, ahol genealógiai 
adatokat cseréltünk, a hosszú beszélgetések alatt pedig nem keveset tanulhattam a korabeli különféle 
célú nemesi összeírások keletkezésének hátteréről és forráskritikai elemzésük, értékelésük kevéssé is-
mert módszertani problémaköréről. Most új könyvéről faggatom az Országgyűlés Irattára és Levéltára 
három éve nyugdíjas vezetőjét, aki 1996 és 2004 között az UNESCO Nemzetközi Levéltári Tanácsa 
Parlamenti és Pártlevéltári Szekciójának alelnöki tisztét is betöltötte. 

-Ez a mű nyilván egy élet kutató- és gyűjtőmunkája, de meg lehet-e határozni, hogy hány éves mun-
ka eredményét tarthatjuk a kezünkben ? Mi inspirálta ennek kutatására ? Mert személyes jó viszonyunk -
ha hízeleghetek ezzel magamnak - alapján jól tudom, hogy Ön nógrádi gyökerű ember lévén, Szécsény 
és környékének legelismertebb kutatója és több kiadványa is jelent meg ebben a témában. Nincs ebben 
törés? 

Túlzás lenne azt mondanom, hogy negyvenéves levéltárosi pályám során csak erre a műre készül-
tem, kutattam volna, hiszen alapjában véve agrártörténésznek és helytörténésznek tartom magam. Csa-
ládi gyökereim - bár a Józsefvárosban születtem és ott is végeztem iskoláimat - elsősorban Nógrádba, 
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Palócország közepébe kötődnek. Elég volt gyerekként egy-két nyáron lelátogatni Szécsénybe és a kö-
zeli falvakba - így Hollókőbe, és máris a szívemhez nőtt ez a mélyen katolikus és hagyománytisztelő 
vidék. így amikor történelem és levéltár szakos egyetemistaként szakdolgozati témát kellett választa-
nom, magától értetődő volt, hogy a reformkor és az 1848/49-es szabadságharc hőseiről élményszerű 
előadásokat tartó professzoromhoz, Szabad Györgyhöz fordultam, ő pedig mindig hangsúlyozta az 
egyszerű parasztnép élete, munkája megismerésének a fontosságát. 

Az 1970-es, 1980-as években a rendi társadalom polgárosodásban elől járó főbb rétegei, a közne-
messég, a mezővárosi iparosok és kereskedők életviszonyai érdekeltek, és ekkor világosodott meg, 
hogy a magyarországi köznemesek zöme paraszti életet élt. Ezek genealógusok által addig figyelmen 
kívül hagyott, igen nagyszámú „kisnemesi" családok vezettek el „a mágnások, birtokosok, címerlevele-
sek" rendjei tagolódásának alaposabb kutatásához, amit 1991-1994 között OTKA támogatással műkö-
dött nemesség-kutatócsoport szervezőjeként valósíthattam meg és tanulmányaink meg is jelentek. 

1991-ben az Országgyűlés irattárának és levéltárának vezetője lettem, így 1995-től munkahelyem 
vezetőinek állandó támogatásával hozzákezdtem az 1848/49-es forradalom és szabadságharc népfel-
ségből eredő legitimitását megtestesítő első népképviseleti országgyűlés követeinek és felsőházi tagjai-
nak az életrajzait feltáró almanach összeállításához. Büszke vagyok arra, hogy a 48 szerzőtárs az egész 
magyar történész társadalmat reprezentálta, így aradi, nagyváradi, marosvásárhelyi, galántai, kassai és 
persze hazai vidéki levéltárosok és történészek is gazdagították eredményeikkel a kötetet. 

- A '48-as kötet után magától értetődő volt Ön számára, hogy ezt meg kell írni? A korszak tudatos 
választás eredménye volt Ón részéről? 

- Igen! Amikor 2002. március idusa előestéjén a 48 szerzős „48-as könyv" országházi bemutatójára 
sor került, Áder János házelnök és Soltész István főtitkár úr megkérdezték, hogyan folytatom? Magától 
értetődően válaszoltam, hogy a reformkori pozsonyi diéták résztvevőinek életrajzait is alig ismerjük. 
Most érvényesülhetett professzorom, Szabad György szellemi hatása, aki velem és sok más ma már ne-
ves történész növendékével (a névsor túl hosszú lenne) is egy életre megszerettette a reformkort. Kivé-
teles korszak ez, hiszen a Haza és Haladás ügye ekkor kapcsolódott össze végérvényesen. A polgároso-
dás, a szellemileg szabad, vagyonilag önálló, öntudatos, hazafias, erkölcsös polgárok alkotta köztársa-
ság megvalósítása Magyarországon Kölcsey, Széchenyi és Kossuth kora óta a legfőbb nemzetpolitikai 
célkitűzés. Külső és belső okok miatt máig nem valósult meg teljesen ez hazánkban, de az bizonyos, 
hogy a legtöbbet a reformkor és a szabadságharc neves és névtelen hősei tettek a szabad, önálló, fejlő-
désre képes hazáért. Az csak munka közben derült ki, hogy a kutatás akkor lehet eredményes, ha zöm-
mel egymagam végzem, mivel a levéltári és könyvtári források minden személy esetében több, távoli 
levéltárban kutatandók, elegendő csak a jogakadémiák, kollégiumok fél országból származó hallgatóira 
gondolni. 

- Ma is történészi vita tárgyát képezi, hogy a ,,reformkor" alatt mit érthetünk. Ön szerint erre lehet 
eg}'általán adni egy adekvát választ? 

- A kortárs történész, Horváth Mihály nyomán sokáig 1825. szeptember 15-ét tekintették a modern 
Magyarország születésnapjának, amikor az uralkodó 13 év abszolutisztikus kormányzás után ismét 
összehívta a törvényhozó testületet. Horváth, a forradalmár püspök a magyar nyelvet művelő tudós tár-
saság - az Akadémia - alapítását tekintette a nemzeti mozgalom szimbolikus kezdetének. Újabban az a 
nézet terjed, hogy mivel az ország elavult berendezkedését modernizálni, reformálni törekvő 1827-ben 
kiküldött „rendszeres bizottságok" 1791 óta halasztódó ügye csak az 1832/36-os diétán került érdemi 
tárgyalásra, csak ekkortól beszélhetünk reformkorról. Valóban csak az 1832 és 1848 közötti négy po-
zsonyi országgyűlésen tárgyalták e kérdéseket - kevés sikerrel. (Áttörést csak az 1848. márciusi bécsi 
és pesti forradalmak óriási hatása eredményezett.) 

Véleményem szerint azonban a reformkor és a reformországgyűlés két fogalom, az előbbi jóval szé-
lesebb és mélyebb hatású, mivel a nemesség vezette nemzeti, kulturális, intézményrendszeri, társadal-
mi és gazdasági reformtörekvések nem csupán és nem is elsősorban a diétákon kerültek napirendre, ha-
nem vármegyei közgyűléseken, a Széchenyi kezdeményezésére országszerte alakult kaszinókban, gaz-
dasági egyesületekben is. Ezek pedig már 1832 előtt megalakultak, sőt az említett rendszeres munkála-
tokat is már 1827-1829 között tárgyalták Pesten a diéta által kiküldött bizottságok. Úgy vélem, ez ele-
gendő érv a hagyományos 1825-1848-as korszakhatár mellett. 

- Tehát a reformkor eredményeit nem lehet,,csupán " Széchenyi, Kossuth. Deák, Kölcsey és a ,,na-
g\'ok " nevével fémjelezni, nem tagadva persze valódi nagyságukat. 
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- így van, hiszen „helyi hősök" tömege támogatta a legnagyobb reformereket. Ők a maguk addig 
rendi ellenzéki vagy konzervatív vármegyéjében, illetve szabad királyi városa törvényhatóságaiban áll-
tak bátran a változások hívei táborának élére. 

- Lehet, hogy laikus kérdésnek tűnik, de ezek az akkori politikusok vajon tisztában voltak-e azzal, 
hogy a magyar történelem sok évszázados korszakát zárják le és egy új országot építenek? 

- A válasz egyértelmű igen - ezt néha ki is mondták, többnyire csak magukban gondolták. Azonban 
mindenkiben - mindkét oldalon - nagy volt az aggodalom, vajon a békés reformok nem vezetnek-e 
egyfajta „világvégéhez". Elegendő beleolvasni Széchenyi István Naplójába. 

- Közismert, hogy a jobbágyfelszabadítás előtt csak a kiváltságosok élveztek szabad birtoklási és 
politikai képviseleti jogokat, de hogyan tükröződött ez a diéták összetételén? Kik vehettek részt az 1848 
előtti rendi országgyűléseken? Mi is volt a valódi szerepük? 

- A magyar országgyűlések szervezetét és működését 1608 és 1848 között törvények és szokások 
sokasága határozta meg. A kötet bevezetőjében ezt a lehetőségek szűk keretei között összefoglaltam. 
Szerencsére ma már olyan kitűnő új monográfiák olvashatók erről, mint Jean Bérenger és Kecskeméti 
Károly Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon 1608-1918, illetve Szíjártó M. István A diéta 
- A magyar rendek és az országgyűlés 1708-1792 c. művei. A törvényhozó testület két kamarában mű-
ködött. A felsőtáblára minden uralkodóilag kinevezett „zászlósúr", vármegyei főispán, katolikus és or-
todox főpap továbbá születése alapján valamennyi 21 év feletti magyar vagy honosított mágnás királyi 
meghívást kapott. (A számszerű adatokat a tisztelt Olvasók megtudhatják a könyv bevezetőjéből.) E ta-
gok mindegyike felszólalhatott és szavazata volt a vitákban. 

A ma is álló, de nem látogatható pozsonyi országház másik nagytermében az alsótábla ülésezett. Ide 
egyes 1608 és 1802 között hozott alapvető törvényekben megnevezett „törvényhatóságok" és testületek 
delegálhattak két-két - politikai utasításokkal ellátott - követet. A 46 magyarországi és 3 szlavóniai 
vármegye mellett Horvátország követei, továbbá a szabadalmas kerületek (Jászkunság, Hajdúvárosok, 
a Zágráb közeli Túrmező) mindegyike egy szavazattal bírt. Ellenben a közel 50 szabad királyi város -
nagy tiltakozásuk ellenére - összesen egy vokssal bírt, a meghívott, de távol maradt főrendek által meg-
bízott képviselők - összesen 1241 ilyen absentium ablegatus vett részt a korszak diétáin, 98%-ban leen-
dő vagy kezdő ügyvédek - pedig nem is szavazhattak, ők közeli nézői voltak a vitáknak. Az alsótáblán 
is képviselve volt a katolikus papság, az érsekségek, püspökségek melletti káptalanok követei által. Az 
igazi főszereplők tehát az alsótáblán a vármegyék voltak, az ő erőviszonyaik döntöttek a törvényjavas-
latok sorsa felett. A felsőtáblán a meghívott főrendeknek csak a kisebbik fele vett részt és mindig a ki-
rály pártján. A kisszámú ellenzék itt - br. Batthyány Lajos vezetésével - csak az 1839/40-es diétán szer-
veződött „párttá". 

- Szluha Mártonnal e folyóirat hasábjain, 2007-ben megjelent beszélgetésében a családtörténet je-
lentőségéről és új módszereiről beszélt. Ön milyen új módszereket használt az almanach névcikkeinek 
összeállítása során? 

- A genealógia - származástan, leszármazási rend - az emberiség egyik legrégebbi ismeretanyaga. 
Már az Ószövetségben Mózes I. könyve, a Genezis az ősszülőktől, Ádámtól, Évától és fiaiktól, Káintól 
és Ábeltől sok nemzedéken át vezeti a zsidó nemzetségek leszármazását. Más ázsiai, amerikai, sőt afri-
kai törzsi kultúrákban is szent volt az ősök ismerete és tisztelete. A marxistának nevezett történelem in-
terpretációnak kevés károsabb diktátuma volt, mint a családtörténeti kutatások reakciósnak bélyegzése 
és betiltása. Az 1980-as évek elején ez csendben megváltozott, megtarthattuk pl. a Praznovszky Mihály 
által a Nógrád megye múzeumaiban szervezett első nemességtörténeti konferenciákat. Büszke vagyok 
rá, hogy ezeken tevékenykedhettem. 

A hagyományos genealógiai módszerek azonban a XX. század utolsó harmadában megújultak. A 
szociológia módszerei közvetve inspirálták, hogy a puszta életadatokon kívül az egyes családtagok pá-
lyáját teljesebben megismerjük, mert így jobban elhelyezhető a család és tagjai az országos vagy helyi 
társadalomban, közösségben. A másik oldalról más történeti forrástudományok, így az országos és he-
lyi hivatalviselők neveit időrendben bemutató archontológia, vagy a közép- és felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatóinak névsorait feldolgozó kiadványokat összeállító történészek (ki kell emelni Szögi 
László és munkatársai csapatát), illetve az e könyveket forgató olvasók maguk is kíváncsiak arra, mi 
volt az illető méltóság, kormányzati, vármegyei, városi tisztviselő életpályája. Csak ritkán kaptak vá-
laszt erre, hiszen a fáradságos munkával dolgozó történészek számára csak még nagyobb terhet ró ezen 
ismeretlen „metaadatok" feltárása. 

Angolhonban már négy évtizede kidolgozták a komplex genealógia-archontológiai stb. kutatás 
módszereit és elnevezték prozopográfiának, ami magyarul személyi adattár egy pontosan megállapított 
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társadalmi csoport minden tagjára. A prozopográfia meghatározása a Cambridge Enciklopédia szerint 
emberi viselkedés tanulmányozása összegyűjtött életrajzok segítségével, amelyek révén az emberi 

cselekedetekre olyan személyes háttér ismeretében kívánnak választ adni, mint a nem, iskolázottság, 
életkor, jólét, társadalmi és családi helyzet". Sir Lewis Narnier professzor a XVIII. századi brit történe-
lemre alkalmazta, választ keresve és sokszor találva pl. arra, miért szavaztak egyes választókerületek-
ben mindig a torykra, míg másokban folyton a későbbi whigek nyertek. Ez a módszer alkalmas lehet ar-
ra, hogy akár statisztikailag kimutassa a közös vallási, iskolázási, hasonló vagyoni társadalmi rétegbe 
tartozást, amivel remélhetően - magyarázatot kaphatunk arra, miért volt valamelyik vármegye ne-
mességének többsége királyhü vagy éppen ellenzéki. 

A hagyományos narratív életrajzoknak az antik görög-római kultúrába visszanyúló hagyományai 
vannak, és nálunk is talán Bonftnival és Mátyás királlyal kezdődnek. Ezek középpontjában egy-egy 
„nagy ember" nagy tettei állnak és a szerző erkölcsi tanulságokat közvetít. Az elmúlt másfélszáz évben 
összeállított kollektív életrajzoknál ez azonban nem alkalmazható tovább, mivel mindenkiről meg kell 
keresni az azonos típust (család, iskolázás, közpálya, irodalmi munkásság). A lexikonok készítői ezt 
már régen így csinálják, de nálunk a történettudomány még sokáig „felparcellázta" a genealógiát, az 
archontológiát stb. Az úttörő historikus szerintem Bona Gábor volt, aki életműként „lexikálisan" tárta 
fel az 1848/49-es szabadságharc honvédtisztjeinek életét a hadnagyoktól a tábornokokig. 

Nem kell feltétlenül a nyugati szakirodalom alapján keresni az újabb, „csalhatatlan" társadalomtör-
téneti kutatási módszereket. Meggyőződésem, hogy a kutató, ha elszánt az alapos életút feltárásra, a sok 
száz vagy több ezer személyre kiterjedő munka során magától is rájön arra a feldolgozási metódusra, 
amely a legeredményesebb. Jómagam már évek óta gyűjtöttem az adatokat a sok ezer személyre, így 
„menet közben" ki kellett találnom, hogy a korabeli rendi csoportokat figyelembe kell venni, a szemé-
lyeknek azonosító számot kell adni, az adatokat azonos című fejezetekbe (család, birtokai, tanulmá-
nyai, közpályája, müvei, méltatásai) kell gyűjteni. Amikor úgy 2006-ban szembesültem a 
prozopográfia hazai ismertetésével, örömmel konstatáltam, hogy a nyugati kollégák is hasonlóan dol-
goznak. A jó munka maga adja az eredményre vezető jó módszereket. 

- Miután egy fiatalos és energikus történészről beszélünk dr. Pálmány Béla esetében, így a kérdés 
adja magát, hogy melyik követező müve kapcsán hallhatunk róla újra? 

Köszönöm! Már évek óta tervezem, hogy egy kötetbe gyűjtve újra kiadom Szécsény és környéke 
történetéről évtizedekkel írt 15 tanulmányomat. Témáik pl. a Kacsik nemzetség XIII. századi nógrádi 
várépítéseinek az uradalomszervezésekkel összefüggő motívumai, a Szécsény mezővárosi fejlődésé-
nek hat évszázada, a török kori végvárak társadalma, a magyarok ós törökök viszonya a hódoltság béké-
sebb évtizedeiben, a környék „kisnemesi" családjai, a Forgách majd Pulszky uradalom gazdálkodásá-
nak „okszerüsítése" a reformkorban. A könyv anyaga - az újabb szakirodalom eredményeivel és saját 
kutatásaim adataival kiegészítve - már összeállt, de a kiadáshoz anyagi támogatás is kellene. A mai sú-
lyos válságos világban még az is csoda, hogy az igen terjedelmes reformkori almanach az Országgyű-
lés, a Nemzeti Kulturális Alap és Sólyom László korábbi köztársasági elnök úr alapjai kivételesen bő-
kezű támogatásával megjelenhetett. Bízom az újabb „csodában". 

Kereskényi Dávid 

Emlékezés Sebők Zsigmondra, 
„Mackó úr" megteremtőjére 

A százötven esztendeje született Sebők Zsigmond, napjainkban a csaknem teljesen elfeledett ma-
gyar írók egyike. Sem ifjúsági íróként, sem a gyermekirodalom müvelőjeként nem tartják számon. Csu-
pán a már megszűnt DÖRMÖGÖ DÖMÖTÖR gyermeklap emlékezett címével az egykor ismert, sőt 
kedvelt íróra. 

Sebők (eredeti nevén Sternfcld) Zsigmond 1861. szeptember 22-én született Párkánynánán. Édesap-
ját korán elvesztette, édesanyja egy kis falusi bolt jövedelméből tartotta el a családot. Sok volt a gyerek, 
szűkösen eltek, ezért Zsigmondnak hamar a saját erejére kellett támaszkodnia. Mivel eszes gyerek volt, 
nem érte be a nánai iskolában szerzett tudományokkal tovább tanult. A középiskolát a szomszédos 
Esztergomban végezte, majd Pestre került. Mindig jó tanuló volt: tanítványokat vállalt, hogy meg tud-
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jon élni. Tizenkilenc évesen a pesti tudományegyetem természettudományi szakára iratkozott, de tanul-
mányait csakhamar abbahagyta, s újságírással kezdett foglalkozni. A Pesti Hírlap tárcaírója lett, majd 
Szegedre került, s ott vált igazi íróvá. Barátságot kötött Pósa Lajossal, a magyar gyermekirodalom ak-
kor legnépszerűbb alakjával. Sebők írói tehetségét Mikszáth Kálmán fedezte fel, ő ösztönözte további 
munkálkodásra. Szegeden fogant novelláskötetét „a nagy palóc" ekképp méltatta a Pesti Hírlapban: ,^4z 
Alakok írója olyan tehetség, hogy számúra a fővárosi írók közt is kiváló hely jut. Figyelmet már eddig is 
keltett, de csak a kollégák közt, kik nagy várakozással nézték fejlődését. Amit vártunk, beváltotta. Szép, 
becses könyvet irt, olyan szépet, hogy bizonyosan ír ő majd még szebbeket is." 

Az 1880-as évektől foglalkozott gyermekirodalommal. Több mint harminc, az iljúság számára írt 
könyve jelent meg, de legnagyobb sikert a Mackó-történetekke\ ért el Az ügyetlen, jószándékú, kissé 
bátortalan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerez az emberek között, miközben jelleme változik, 
fejlődik. Zebulonnal és Dorkával elképzelt utazásai során bejárják az akkori Magyarország minden vi-
dékét, és Sebők valódi honismereti szemlélettel mutatja be a gyermekolvasóknak a legszebb hazai tája-
kat. Mackó úr később Dörmögő Dömötör néven folytatja kalandjait. 

A szülőföld megbecsülését jelzi, hogy 1998-ban Párkányban emléktáblát helyeztek el tiszteletére, 
Nánán pedig 1999-től minden év januárjában megrendezik a Sebők Zsigmond Regionális Mesemondó 
Találkozói. Az időpont szorosan kötődik a magyar iskolákba való beiratkozás időpontjához, a meghí-
vott mesemondókat a párkányi régió 22 magyar óvodájából az a korosztály alkotja, akik a beiratkozás 
előtt vannak. A találkozó fő célja, hogy a gyerekek anyanyelvükön mondják el a magyar mesevilág leg-
szebb darabjait az előadásmód legtermészetesebb módján: ösztöneikre, érzelmeikre, képzeletvilágukra 
hagyatkozva. Ugyanis még nem hat a gyerekekre az óvónő irányítása, hanem a mese hatása a maga tel-
jességében érvényesül. Valami csodálatos élményt nyújtó eseménynek lehetnek tanúi szülők, nagyszü-
lők, pedagógusok ezeken az apróságoknak rendezett vetélkedőkön, ahol rendszeresen megemlítik Se-
bők Zsigmond írói munkásságát, és az emléklapon, melyet megkapnak a mesemondók, a Dörmögő Ma-
ci alakja szerepel. A népszerű mesemondó találkozón minden évben 20-25 kis nebuló szerepel, köztük 
a nánai kisiskolások, de fontos találkozó ez a rendezvény a magyar óvónők számára is. 

A mesemondó találkozó részt\'evői 2011-ben 

Amit azonban kevesen tudnak: Sebők Zsigmond emlékére 1936-ban szobrot emeltek Budapesten, 
amelyet eredetileg a Lukács-fürdőnél állítottak fel. 1970-ben átvitték a Vár alatt lévő Európa-ligetbe, 
ahol most is látható „Párkány írófejedelmének" legendás szüleménye, művészi formába öntve. 
Maugsch Gyula alkotása Mackó úrfit ábrázolja Róka Miskával, a talapzaton pedig a következő felirat 
fut körbe: Emlékezésül Sebők Zsigmondra, Mackó úrnak a gyermekek barátjának megteremtőjére". 

Sebők Zsigmond 1916. június 4-én halt meg Budapesten. 
Dániel Erzsébet 
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Honismereti nap és kistérségi 
néprajzi konferencia Kiszomboron 

Szeptember 18-án rendeztük meg Kiszomboron a kistérségi néprajzi konferenciát a Rónay-
kúriában. A Makó kistérségében található helytörténeti-honismereti gyűjtemények vezetőit hívta meg a 
Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör, ismerkedésre, együttgondolkodásra, eszmecserére. 

A program reggel 9 órakor kezdődött egy zombori sétával. A vendégek és a község lakói a nap folya-
mán a helyi honismereti kör tagjainak és pártolóinak idegenvezetésével megismerhették a rotunda, a 
kastély, a magtár, a Helytörténeti Gyűjtemény, a József Attila-ház és az Aladár-kúria történetét. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy több százan voltak kíváncsiak a műemlékeinkre. A közös séta után került sor 
a konferenciára, ahol a szépszámú érdeklődő számára a vendégelőadók bemutatták a csanádpalotai, az 
óföldeáki, a pitvarosi, a mezőhegyesi és a kiszombori gyűjteményeket, amelyek létrehozásában, gondo-
zásában maguk is fontos szerepet játszanak. 

Érdekes volt hallgatni a csanádpalotai Adók Istvánt, aki az Asztalos R Kálmán Helytörténeti Gyűj-
temény és Tájház létrejöttéről beszélt és ma is látogatható gazdag néprajzi anyagáról tartott vetítettké-
pes bemutatót. A fiatal Tarkó Gábor tanár Mezőhegyesen fantasztikus lelkesedéssel gondozza az általa 
2003-ban létrehozott, rendszeresen bővülő gyűjteményt, amely tíz állandó kiállításával Békés megye 
egyik legjelentősebb helytörténeti múzeuma. Sokat tanulhattunk Vass József óföldeáki amatőr törté-
nésztől, aki apró falujában 2004-ben teremtette meg a Helytörténeti Emlékházat, megmentve az eltű-
néstől a környék régi tárgyi kultúrájának emlékeit. Tószegi Gyula vetítettképes összeállításával édes-
anyjának pitvarosi, több évtizedes szlovák néprajzi magángyűjteményét ismertette, amely családjuk 
gondozásában hamarosan a helyi régi szlovák népdalok gyűjteményével is bővül. Endrész Erzsébet ta-
nárnő, a kiszombori Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vezetője a konferencia résztvevői által 
megtekintett, 1985-ben megnyitott, az idén bővített és felújított helyi gyűjteményről és a kör munkájá-
ról beszélt. 

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel: Szegvári Ernőné kiszombori polgármesterasszony, Bog-
dán Lajos és Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület elnökségének 
tagjai, valamint Szilágyi Sándorné és Mátó Erzsébet, a Marosvidék folyóirat szerkesztő bizottságának 
vezetői. A nap közös ebéddel, hasznos beszélgetésekkel zárult. A honismereti nap és a konferencia 
megszervezése szép hagyományként folytatásra vár. 

Badicsné Szikszai Zsuzsa 

Gubicz András emléktábla a Váci utcában 
A jászjákóhalmi Horváth Péter Honismereti Szakkör régi dedelgetett álma volt, hogy kinyomozza, 

hol is volt a Lipót u. 41-es szám Pesten, ahol Gubicz András gépgyára épült a XIX. század közepén. 
Annál inkább sürgető volt a feladat, mert 2010-ben volt 
születésének a 190. évfordulója és én, mint szakkörve-
zető - a Gubicz-eke feltalálójáról elnevezett - gazdakör 
elnöke is vagyok. A kitűzött cél Gábriel Tibor segítségé-
vel valósult meg, aki a Budapesti Honismereti Társaság 
titkáraként ismerte azt a térképet, amelyről kiderült, 
hogy a hajdani Lipót utca a mai Belváros Váci utcájának 
déli része. A Gubicz család - a neves ős iránti tisztelettel 
és büszkeséggel felvállalta a készítendő tábla teljes 
költségét. A főváros legforgalmasabb pontján, a Váci ut-
ca 74. számú házra elhelyezett emléktábla engedélyezte-
tése azonban csak 201 l-re valósulhatott meg. Szeptem-
ber végen a gazdakör és a község több polgári civil szer-
vezete helyezte el koszorúját az emléktáblánál, megem-
lékezve arról a házaspárról, akinek (gyermeke nem lé-
vén) alapítványából nyílhatott óvoda 1876-ban 

, r I í ' i . ' u i i • • Jákóhalmán a szülőfaluban. A Gubicz emlektahla megkoszorúzása 
(Nagy Dezsőné felvétele) Fodor István Ferenc 
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Hatvanéves a füleki múzeum 
Észak-Nógrádban a tudatos múzeumi dokumentálásra való törekvés csak nagyon későn jelent meg. 

Néhány losonci próbálkozás után a térség első - hatévnyi megszakítással - máig működő honismereti 
múzeuma 1951-ben született meg Füleken. Az eredetileg járási múzeumként megalapított intézmény, 
mely később városivá minősült vissza, majd vármúzeummá transzformálódott, idén ünnepelte alapítá-
sának 60. évfordulóját. 

Egy vármúzeum létesítésének ötlete már 1941-ben felmerült Füleken. König Kelemen ferences 
szerzetes ekkor kezdeményezte a vár régészeti feltárását. A munkát Kalmár János, a Magyar Nemzeti 
Múzeum régésze 1944-ben kezdte meg, de a közelgő front hosszú évekre megszakította a múzeumala-
pítás folyamatát is. Amikor Fülek 1951-ben újra járási székhellyé lépett elő, a helybéliek dr. Molnár 
Zoltán és id. Drenko József vezetésével nekiláttak egy járási múzeum megalapításának, mely a ferences 
kolostorban 1953-ban nyitotta meg kapuit. Régészeti, történeti, néprajzi és természettudományi gyűjte-
ményeit a következő tíz évben folyamatosan gyarapította, míg 1960-ban - az akkori közigazgatási re-
form következményeként - visszaminősítették Városi Múzeummá, melyet 1971-ben az időközben 
Gácsról Fülekre áttelepült Losonci Járási Múzeumhoz csatoltak. Az intézmény 1984-ben a járási szék-
helyre költözött, majd 1988-ban a vezetés - a kolostor termeinek nem megfelelő állapotára hivatkozva 
- a részlegként működő füleki Városi Múzeum állandó kiállítását is szétszedette és a tárgyakat őrizetlen 
raktárakba záratta. A város tehát, melynek lakói 1967 és 1984 közt két múzeum állandó kiállításaira is 
büszkék lehettek, a rendszerváltás évére múzeumi intézmény nélkül maradt. A kolostor épületét a rend 
visszakapta, a Vigadó megüresedett termeit pedig a Városi Könyvtár foglalta el. 1994-ben a múzeum 
történetének új fejezete kezdődött. A város kezdeményezésére a parlagon heverő gyűjtemények na-
gyobb részét a Kulturális Minisztérium Füleknek ajándékozta, így megnyílhatott a Városi Művelődési 
Központ részlegeként működő múzeum a Vigadó századfordulós épületében. A mintegy négyezer mű-
tárgy mellé azonban csak ritkán kerültek tudatos gyűjteménygyarapítással újabbak. Minimális állo-
mányvédelmi feladatok elvégzése mellett stagnált a dokumentációs tevékenység és a kiállításrendezés 
is. A raktárak a Vigadó udvarán álló - időközben életveszélyessé vált - iskolai épületekben kaptak elhe-
lyezést. A múzeum „galériájában" Nógrád, Gömör és Heves megyei képzőművészek kiállításai váltot-
ták egymást. Félő volt, hogy a regionális múzeumok szintje alatt tengődő intézmény csak az örökölt 
„vagyon" felélésére lesz képes. 

Részlet a vármúzeum kiállításából 
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A „vármúzeum" egykori gondolata 2005-ben újra felmerült az önkormányzat fejlesztési tervei kö-
zött. 2006-ban lezajlott a város tulajdonában lévő vár Bebek tornyának műemléki felújítása és az új 
funkcióhoz való adaptálása. Az ötemeletes ágyútorony már a következő évben készen állt az alakuló in-
tézmény befogadására. Ma a Füleki Vármúzeum kezeli a tüleki várat és részlegeként működik a Városi 
Honismereti Múzeum. A füleki vár évszázadai című állandó kiállítás 2008-ban nyílt meg a Bebek-
toronyban. Központi témája a vár és az alatta elterülő mezőváros története a település első írásos emlí-
tésétől (1242) a vár 1682-es török, kuruc és erdélyi hadak általi lerombolásáig. A vármúzeum gyűjte-
ményeiből a vár eredeti kulcsai, középkori fehér kerámia, a török hadi és civil kultúra tárgyai, mellvér-
tek és sisakok, kovás vadászfegyverek és mozsárágyúk, valamint II. Koháry István fogságban szerzett 
verseit bibliai képekkel illusztráló olajfestmények kerültek itt kiállításra. Mindezeket a Kalmár-féle fel-
tárás leletanyagának reprezentatív darabjai egészítik ki, melyeket a kiállításra a Szlovák Nemzeti Mú-
zeum pozsonyi Régészeti Múzeuma kölcsönzött. A füleki kötődésű anyag mellett a környék legjelentő-
sebb régészeti lelőhelyeit bemutató darabok - a várgedei bronzkincs, az úrnamezők népének ragyolci 
temetőjéből származó kerámia, valamint persei avar kori leletek - színesítik a tárlatot. A torony legalsó 
szintjén 201 l-ben A megkövült élet emlékei Fülek környékén címmel őslénytani állandó kiállítás nyílt. 
A Városi Honismereti Múzeum felújított Fő utcai épületének ünnepélyes átadására 2011 szeptemberé-
ben került sor a múzeumalapítás 60. évfordulója kapcsán megszervezett ünnepségsorozat keretén belül. 
A kiállítóterek rekonstrukcióját az Európai Unió Regionális Operációs Programja támogatta. Bennük 
jövőre nyílik meg a város helytörténetének az újratelepítést követő szakaszát bemutató állandó kiállítás, 
melyben hangsúlyos szerepet kap majd a helyi zománc- és tűzhelygyár évszázados ipartörténeti hagyo-
mányait bemutató terem. Az intézmény 2008 óta évente szervez magyar-szlovák nemzetközi konferen-
ciákat és szemináriumokat régészeknek, történészeknek, néprajzosoknak és várkutatóknak, valamint a 
határon átnyúló együttműködés keretén belül megvalósuló kiállításokat, hiszen a fiatal alkalmazotti 
gárda különösen fontosnak tartja a két nemzet tudományossága és kulturális közélete közötti közvetítő 
szerep felvállalását. 

Agócs Attila 

Jelentősen bővült 2011-ben 
az érdi Magyar Földrajzi Múzeum 

Érd Megyei Jogú Város sikeres pályázata révén a városközpontban fekvő XIX. századi Pelikán fo-
gadó (Wimpffen kúria) is átépülhetett a műemléki szempontok figyelembevételével oly módon, hogy a 
benne levő Magyar Földrajzi Múzeum további lünkcióbövülést is kapott. Ezáltal még hatásosabban 
tudja betölteni nemes hivatását, a magyar utazók, földrajzi felfedezők és geográfusok emlékének ápolá-
sát. 

Az Európai Uniótól a városközpont fejlesztésre nyert 832 millió forintos összeg egy részéből, 205 
millió forintból a múzeum - mintegy 600 négyzetméterrel - kétszeresére bővülhetett, inert alig egy 
éves munkával padlásterét használhatóvá tették. Kicserélték, illetve megerősítették a fenyögerendákat, 
megemelték a tetőtér járószintjét, teljes tetőcserepezést, burkolatcserét, falfestést végeztek, új villany-
és vízvezetékeket építettek ki és teljesen megújították a fűtésrendszert (villanyfütés helyett a takaréko-
sabb központi gázkazánra álltak át), ablakcseréket végeztek, illetve új tetőablakokat alakítottak ki. Re-
konstruálták az udvart övező ódon kőkerítést is. Az új múzeumi épületrész átadására 2011. június 
18-án, a Múzeumok Éjszakáján került sor. 

Mindezek eredményeként a földszinti részből kiköltöző zenei könyvtár helyiségeiben a régóta terve-
zett restaurátonnühelyt, két raktárt, míg a két kiállító helyiség helyén kibővített, uniós normatívás -
mozgássérültek számára is alkalmas - illemhelyeket és egy tágasabb, vendégek fogadására is alkalmas 
irodát alakítottak ki. A kúria udvar felőli folyosója így - az ottani betoldott irodát felszámolva vissza-
nyerte eredeti jellegét, korabeli, rusztikus padlástégla burkolatot kapott. A pénztárhelyiség kialakítására 
is sor került, ahonnan lifttel is fel lehet menni a felső szintre. 

Az érdi helyföldrajzi, geológiai terem, benne az országos hirü érdi ősemberi telep enteriőrjével, fel-
költözött a padlástérbe. Itt új vitrinekben helyezik el a jövőben Érd növény- és állatvilágát bemutató ki-
állítást. A padlástérben a korábbihoz képest kétszer nagyobb konferencia- és vetítőtermet alakítottak ki, 
ahol a szakkönyvtár fog újabb helyiséggel bővülni. A tervek szerint ugyanis a Magyar Földrajzi Társa-
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ság könyvtára Budapestről szintén idekerül. A padlástér másik szárnyában az eddiginél tágasabb térben 
időszaki kiállításokra nyílik lehetőség, ahol két kisebb terem is rendelkezésre áll. Az egyikben a múze-
umpedagógiai kabinet kapott önálló helyiséget, itt a tanulók szakköreit, vetélkedőit, múzeumi óráit fog-
ják tartani, anélkül, hogy a könyvtár dolgozóinak vagy kutatóinak nyugalmát zavarnák. Megkezdődött 
a múzeumpedagógiai kabinet szintén pályázatból nyert berendezésének beszerzése és elhelyezése is. 

A feszített tempójú munkavégzés időben történt befejezéséért Zsirkai László, az Érdi Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetője és Monori Csaba, az Épkar Kft. építésvezetője felelt. Buttinger Dániel projekt 
asszisztensnek köszönhető a múzeummal és a város lakosságával való jó kapcsolattartás, a propaganda-
tevékenység, amelynek során a múzeum szakemberei városnéző buszkirándulások vezetését is vállal-
ták a városközpont bemutatásán túl, és ezúttal a szokásos éves helytörténeti vetélkedőt is a kft-vel kö-
zös szervezésben végezték. 

A jövő feladata, hogy élve az új optimálisabb lehetőségekkel, a múzeum közművelődési és pedagó-
giai munkáját tartalmilag az eddiginél is magasabb színvonalra emeljék. A múzeumalapító világjáró 
geográfus szakíró, Balázs Dénes egy élő múzeumot álmodott, s ezen munkálkodnak az intézmény dol-
gozói is Kubassek János igazgató vezetésével. A padlástérben Balázs Dénes sokoldalú életművét is sze-
retnénk majd bemutatni egy méltó kiállítás formájában. 

Kovács Sándor 

In memóriám 

A diplomácia királya -
Dr. Habsburg Ottó (1912-2011) 

A Habsburg család neve több mint hatszáz éve egyet jelent a hatalommal és a politikával, ismerjük 
be - inkább negatív, mint pozitív értelemben. Azonban Habsburg Ottó életfilozófiája, államférfiúi tevé-
kenysége teljesen mást mutat. Életére nagyon jól illik Tamási Áron ismert idézete:,tízért vagyunk a vi-
lágon, hogy valahol otthon legyünk benne". Származása miatt száműzetésbe kényszerült, majd újság-
íróként, később politikusként bejárta a világot. Sokrétű tapasztalatra tett szert a politikai és diplomáciai 
élet területén. Európához és szűkebb hazájához mindig hü maradt, és meggyőződéssel, kompromisszu-
mokat keresve képviselte hazája érdekeit, akkor is, amikor mások közönyösen elfordultak, illetve keve-
set tudtak a valós helyzetről. Sokan és sokszor tették fel neki a kérdést, hogy melyik nemzethez tartozó-
nak érzi magát leginkább. „Európa a hazám, de beismerem, hogy vannak országok, ahol otthonosabban 
érzem magam, mint más országokban. Ilyen Ausztria és ilyen Magyarország. Magyarország főleg. Ha 
én Magyarországról beszélek, én a hazámról beszélek!"1 - jelentette ki egy vele készült riportban. 

Habsburg Ottó, IV. Károly magyar király és Zita Bourbon pármai hercegnő gyermekeként 1912. no-
vember 20-án született Ausztriában. Első magyarországi emléke - édesapja koronázása - egész életét 
végigkísérő, meghatározó eseménnyé vált számára. A trónörökös körül gyorsan változott a világ. 
1918-ban megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia, és bár a trónfosztott Károly két ízben is megpróbál-
ta visszaszerezni hatalmát, restaurációs kísérletei kudarcba fulladtak. A családot a portugál Madeira 
szigetére száműzték, ahol 1922-ig, a családfő korai haláláig éltek. A nyolc gyermek iskoláztatása Spa-
nyolországban kezdődött, ahol az előző évek viszontagságai után nyugalmat találtak. A császárnéra ko-
moly felelősség hárult. Szerette volna, hogy legidősebb fia alapos és mindenre kiterjedő oktatásban ré-
szesüljön, ezért nemcsak a helyi szokásokat, hanem az osztrák és magyar gimnáziumi tantervet is figye-
lembe vették. Zita minden igyekezetével a fia hatalomba való visszatérését készítette elő, ezért külön 
hangsúlyt fektetett a politikai, jogi és művészeti képzésére is. 

A fiatal Ottó 1935-ben megszerezte a politika és társadalomtudományok doktora címet. Tehetsége a 
politika iránt korán megmutatkozott, élete során nem egyszer előre látta az eseményeket és pontosan ki 
tudta számítani ellenfelei következő lépéseit. Nemcsak Ausztria sorsát kísérte figyelemmel, de a ma-
gyarországi helyzetről is naprakész információkkal rendelkezett. Több napilapot járatott és magyar po-
litikusokkal, közéleti személyekkel is gyakran találkozott. 1940-ben Roosevelt elnök meghívásának 
eleget téve Washingtonba látogatott, ahol az osztrák függetlenség megteremtésének lehetőségeiről, il-

1 Bokor Péter - Hanák Gábor: Isten akaratából. Corvina Kiadó, Bp., 1991. 56. 
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