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INHALT VSEBINA

A HELYTÖRTÉNÉSZ  
„HŰ-HA” ÉLMÉNYEI… 
BESZÉLGETÉS KUGLICS GÁBORRAL

 Feiszt György

MŰHELY

Kuglics Gábor a helytörténeti kuta-
tóknak ahhoz a fiatal generációjá-

hoz tartozik, akiknek neve nincsen bent 
a Vas megyei helytörténeti kislexikon-
ban1. Ez persze életkorából adódik, hi-
szen 1985-ben, az első rész kiadásakor, 
majd 1990-ben, amikor annak kiegészí-
tő adattára megjelent, ő még csak kisis-
kolás volt. Jogos tehát a kérdés, hogyan 
válik egy fiatalember helytörténésszé?

Családi indíttatásból! Sorkikápolnán szü
letett, Püspökmolnáriba nősült nagy a
pám nak köszönhetem az impulzuso
kat, aki 2020ban lenne 100 éves. Ő sok 
régi históriát mesélt nekem kisgyer
mek koromban. Persze ezek nem me
sék, hanem az ő életében megtörtént, 
általa átélt események voltak. A világ
háborút végigszenvedő generáció tag
jaként megjárta a Donkanyart, de so
kat hallottam tőle, éppúgy, mint édes
apámtól is a rokonságunkról, a csalá
di kapcsolatokról és mindig élvezettel 
hallgattam ezeket a történeteket. Na
gyon érdekelt nemcsak a falu, hanem 

 1 Vasi honismereti kislexikon. I–II. rész. = Vasi 
Hon ismereti Közlemények, 1985. 12. sz. 87
190. p.; 1990. 12. sz. 163176. p.

az ország történelme is. Olyannyira, 
hogy ez azután meghatározta pályavá
lasztásomat. A Szombathelyi Főiskola 
történelem–földrajz szakán 1998ban 
végeztem. Ezt követően Egyházashol
lóson tanítottam történelmet, de még 
abban az évben folytattam tanulmá
nyaimat a Pécsi Tudományegyetem 
történelem fakultásán.
 Később vezetője lettem az azóta már 
megszűnt Püspökmolnáriért Egye sü
letnek. Feladatunknak tekintettük töb
bek között, hogy a falu neves személyi
ségeinek emlékét ápoljuk és ismeret
terjesztő programokat tartsunk. Prinz 
Gyula (1882–1973) akadémikus, felfede
ző, Ázsiakutató munkásságának megis
merésére iskolai földrajzversenyt szer
veztünk, a temetőben nyugvó Festetics 
György (1815–1883) miniszter sírjánál 
tartottunk megemlékezéseket, felújítot
tuk a korábban rendszeresen megtartott 
szüreti felvonulás hagyományát, ami ak
kor már több éve elmaradt. Ismeretter
jesztő előadást tartottam a helyi iskola, 
a katolikus egyházközség vagy az egy
kori kastély múltjáról, amelyekhez az 
egyesületi tagokkal fotókiállítást is ren
deztünk. A Vendégváró Püspökmolnári 
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című turisztikai füzet kiadását is említ
hetném, amiben szintén hangsúlyosan 
szerepeltek a falu múltjának emlékei.
 A történelem stúdiumok és a mikro
történelem kontrasztját egy mondhat
ni véletlen esemény tette számomra ér
zékletessé. 2000ben történt, hogy egy 
nyomdász barátom megkért, segítsek 
neki Dozmat község kismonográfiájá
nak nyomdai korrektúrázásánál. A tör
delt kéziratot olvasva szembesültem sok 
érdekességgel, és arra gondoltam, hogy 
milyen jó lenne átfogó módon ismerni az 
én falumnak, Püspökmolnárinak múlt
ját! Mivel azonban ezt még nem kutatta 
senki, így belevágtam én. Így lettem el
kötelezettje a helytörténeti kutatásnak. 

Tapasztalatból tudom, hogy ez nem kis 
időráfordítást igénylő feladat. Miként 
tudtad az elhatározást napi kötelezett-
ségeiddel, a munkáddal összeegyeztetni?

Mindig csak annyit és olyan tempóban 
kutattam, amennyire időm jutott. A pé
csi történelem szakkal párhuzamosan 
ugyanis megkezdtem politológiai ta
nulmányaimat is. Ez a képzés Szombat
helyen indult, de időközben Budapest
re került és emiatt nekem is oda kellett 
költöznöm. A tanulás, valamint a napi 
munka mellett politikatörténeti cikke
ket publikáltam és az Ifjúsági Demokra
ta Fórum Író Gergely Alapítványa által 
kiadott „Politika Elemzések” kéthavon
ta megjelenő periodika főszerkesztői 
munkálatait is végeztem.
 A pécsi egyetemi szakdolgozato
mat a „Vasvári választókerület politi
kai viszonyai a választások tükrében 
1920–1939” címmel írtam, amelyet még 
Pé csett, a megvédés után tanárom, 
Vonyó József kiadásra javasolt. Ehhez 
találtam egy budapesti kiadót, így a kö
tet 2012ben megjelenhetett. 

A publikációs jegyzékedet áttekintve lát-
ható, hogy a politológia szerencsére nem 
távolított el a helytörténeti kutatástól. 

Ha visszatekintek, a „helytörténet kuta
tó”i origót a 2000. évre tudom helyezni. 
Ekkor kezdtem a püspökmolnári források 
szisztematikus gyűjtéséhez. Az Országos 
és a Vas Megyei Levéltár dokumentuma
it kutatva, könyvtárakban Szombathe
lyen és Vasváron, de antikváriumokban 
is böngészve mindent: könyvet, adattá
rat, gazdacímtárat kézbe vettem, és azt 
kerestem, vane bármelyikben valami 
Püspökmolnárira vo natkozó bejegyzés, 
vagy adat. Nem éreztem olyan késztetést, 
hogy csak egy konkrét témára kutassak, 
de ha valami különlegesség a kezembe 
kerül, akkor azt ma is igyekszem részle
teiben feldolgozni. Így voltam a kastély
történettel. Az összegyűjtött adatok ezrei 
2010re értek kismonográfiává. Püspök
molnári önkormányzata vállalta a kötet 
kiadását, de sajnos az anyagi lehetőségek 
korlátozták a terjedelmet. Ez viszont le
hetőséget adott, hogy egyes témák önálló 
formában legyenek feldolgozhatók.

Említetted a kastélytörténetet…

Igen, a jakabházi Sallér család kastélya 
állt Molnáriban. Egy Körmenden kezem
be került, a Batthyány családról szóló kö
tet részletesen tárgyalta Sallér István (?–
1762) alnádor politikai pályáját. Az írás szá
momra egy igazi „hűha” élményt jelen
tett, ugyanis ekkor szembesültem azzal, 
hogy a molnári kastélytulajdonos urának, 
Batthyány Lajosnak (1696–1765) 1751. évi 
nádorrá választása után, annak „jobbke
zeként” került az országos politikába.

Nem tudom megállni, hogy elő ne hoz-
zam egyik kedves témámat, Vas megye 
középkori egyháztörténetét. Annál is 

inkább, mert Püspökmolnári területén 
két középkori templom is állt. Bevallom, 
hogy a Kuglics Gábor nevet akkor ismer-
tem meg, amikor az erről szóló tanulmá-
nyodat a Vasi Szemlében elolvastam.

A két említett templom közül ma csak 
a Szent Tamás templom áll az egyko
ri Szenttamás községben, a mai falu kö
zepén. Igaz, már 18. századi falakkal lát
hatjuk az épületet. Egy 1674ben felvett 
vizitációs jegyzőkönyv szerint a „Szent
tamás tiszteletére szentelt templomban 
valamelyik püspök kriptája van”. Biztos
nak tekinthető, hogy Molnári Kelemen 
(?–1438) győri püspök az, akinek sírkö
vét a vizitátor megtalálta. Ő minden bi
zonnyal a Szenttamástól nyugatra fek
vő Molnári község szülötte lehetett. 
A Szenttamással másik irányba szom
szédos, a mai falu keleti felét alkotó Püs
pöki pedig már a középkorban is egyhá
zi birtok volt: a győri püspökség uradal

mához tartozott. Kálmán győri püspök 
1345ben tartózkodott itt, 1413ban pe
dig Héderváry János (?–?) püspök adott 
ki Püspökiből oklevelet. A másik kö
zépkori templom a Sorok patakhoz kö
zel állt. A „Kerekesszent iván” nevet egy 
1381ben kelt oklevél említi. Ez a temp
lom a nevéből ítélve rotunda lehetett. 
Helyét helyszíni bejárás során megtalál
tuk, az épület azonosítása azonban már 
régészeti feladat lenne.

Írásaidból, szavaidból az elkötelezett 
helytörténet kutató motivációi mar-
kánsan kitűnnek, de magam is tudom, 
hogy mindazok, akik ilyen munkát foly-
tatnak, azt nem azért végzik, hogy az 
információkat megtartsák maguknak, 
ezért felmerül a kérdés, kaptál-e vissza-
jelzéseket publikációid, köteteid megje-
lenése, bemutatója után?

Kuglics Gábor valahol Olaszországban 
(Fotó: Nagy Lívia)
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Hogyne, természetesen. A könyvbemu
tatók során kapott gratulációkon túlmu
tatóan falubeli ismerőseim kerestek meg, 
és elmondták egyes eseményekről, hogy 
„jól tudom a dolgokat, ők is így emlékez
nek, vagy a szüleik, felmenőik hasonló
képp mesélték, élték meg a szóba került 
történéseket, de azért jó lenne még ar
ról is tudni valamit, hogy...” A meglepő
en sok érdeklődővel folytatott ilyen jel
legű beszélgetés eredménye lett, hogy 
létrehoztunk a faluban egy kis helytör
téneti klubot azok részvételével, akiket 
szintén érdekel a falu múltja. Ezeket az 
összejöveteleket havonta egy alkalom
mal tartjuk. Valamilyen előre kiválasz
tott témából igyekszem felkészülni és a 
résztvevők ehhez kapcsolódóan hoznak 
fényképeket, emléktárgyakat, relikviá
kat. Ezek a találkozások nem csak beszél
getések. Esetenként végigjártuk például a 
Molnáriból, Szenttamásból és Püspökiből 
1948ban egyesült Püspökmolnári teme
tőit. A régi sírköveken olvasható nevek 
alapján rokoni kapcsolatokra derült fény. 
Megnéztük a községi helytörténeti gyűj
teményt vagy a régi kőkereszteket. Meg
ismerkedtünk a katolikus templom vagy 
az evangélikus imaház történetével is, 
ami jó alkalomként kínálkozott egy kicsit 
elmélyedni a településeken évszázadok 
során együtt élő felekezetek történeté
ben. A napi utazások monotóniája során 
az ember csak az óráját és nem az indó
házat figyeli. Ezért nem volt tanulság nél
küli az az összejövetel, amikor a helytör
téneti klub tagjaival a vasútállomás épü
letével ismerkedtünk. Jó alkalmat terem
tett ez arra, hogy egyúttal áttekintsük az 
1865ben megnyitott Sopron–Nagyka
nizsa vasútvonal akkor még Molnárinak 
nevezett állomása építésének históriáját.

Feltételezem ekkor szóba került Molná-
ri szülöttének, a sajnos csak kevesek ál-

tal ismert Prinz Gyula földrajztudósnak, 
felfedezőnek a neve, akinek életét, mű-
ködését 2014-ben egy tanulmányban 
részletesen ismertetted.

A tudós édesapja a helyi állomásfőnök 
volt. Prinz Gyula az épület szolgálati la
kásában látta meg a napvilágot. Ennek 
100. évfordulójára és a tudományos 
életmű felidézésére Püspökmolnári la
kossága és a Vasvár Nagyközségi Közös 
Tanács 1982ben emléktáblát helyezett 
az épületre.

Lett ennek valamilyen visszhangja?

Nem sokkal az írás megjelenése után 
megkeresett az egyik falubeli család, 
hogy a házépítésük évfordulójára ké
szülnek és ebből az alkalomból a család
juk történetéről egy képes albumot fog
nak összeállítani. „Szeretnék megtud
ni – mondták –, hogy vajon mi állt a há
zunk helyén régen?” Kölcsönös szeren
csénkre akkor már a kezemben volt egy 
1982es újságcikk. A tudósítás arról szólt, 
hogy a falu vezetői Prinz Gyula emlék
parkot avattak. Ezt a területet évekkel 
később házhelyként értékesítették, és a 
kérdéses lakóház erre a telekre épült. 
 További hozadékként említhetem, 
hogy a községi általános iskola – az egy
kori Püspökmolnáriért Egyesület kez
deményezésére – ma már Prinz Gyula 
nevét viseli. Az iskolaépület elé pedig 
egy, a felfedező–földrajztudós munkás
ságához méltó emlékmű került a közsé
gi önkormányzat és a Prinz család közös 
áldozatvállalásának eredményeként.

Gondolom ez az élmény is hozzájárult ah-
hoz az újszerű, remek kezdeményezéshez, 
amely „A 100 újságcikk Püspökmolnári-
ról” című könyved kiadásához vezetett.

Könyvtári kutatásaim során hírlapok, 
folyóiratok százait néztem át. Jól esett 
olvasni a falumról megjelent újságcik
keket. Ezek legtöbbször mármár elfe
ledett történéseket idéztek fel, viszont 
mindig jelen időben, az adott kor adott 
eseményeiről és embereiről fogalma
zódtak. Ez adta az ötletet, hogy cso
korba szedve közzétegyem őket. Aki 
a könyvet végiglapozza, visszacsöp
pen a régebbi korokba. A történések 
kronológiája mentén ugyanis nem ha
szon nélkül való megtapasztalni, hogy 
a korabeli újságírók miként fogalmaz
tak, milyen szóhasználattal igyekeztek 
„eladni” az akkori szenzációkat. Nem 
meglepő, hogy a cikkekben vannak 
pontatlanságok, félremagyarázások, 
sőt még rosszindulat is, mert ilyennel 
is találkoztam. Természetes az is, hogy 
mint minden forrást, az újságot is kri
tikával kell kezelni. Ha a cikkeket nem 
feltétlenül csak helytörténészi szem
mel olvassuk, akkor láthatjuk azt is, 
hogy a hasonló eseményekről szóló tu
dósításokban miként változott a nyel
vezet a 20. század végi, vagy akár a két 
világháború közötti évtizedek sajtójá
ban. Helytörténeti szempontból azon
ban mindenképp azt tartom a legfon
tosabbnak, hogy ezekben az írásokban 
a település ma élő lakosainak ősei, fel
menői jelennek meg. Ez még akkor is 
érdekes és tanulságos, ha adott eset
ben kocsmai verekedésről, tyúklopás
ról, tűzesetről, betörésről és egyéb, 
nem feltétlenül dicsekvésre méltó cse
lekedetekről olvashatunk.

Térjünk vissza arra a mondatodra, hogy 
„Helytörténeti klub működik Püspökmol-
náriban”, ami feltétlenül örömteli ese-
mény, mert sajnos azt tapasztaljuk, hogy 
a helytörténet a falvakban napjainkban 
kikerült az érdeklődés homlokteréből.

Tapasztalatom szerint mindenképp 
kell egy a szerveződést elindító, él
ményt adó esemény, ami összehozza 
az embereket. A találkozások beszél
getéseket indítanak el, amelynek során 
rokoni kapcsolatok derülnek ki, fény
képek kerülnek elő, és az addig isme
retlen emberek kilétére egyszerre fény 
derül: „hiszen ez az én nagyapám, az 
meg a Feri sógor!” Ez azután előhozza 
az emlékeket, megadja a további kutat
ni való témákat.

Mi lesz a következő ülés témája?

Most januárban a doni áttörés évfordu
lója adja az apropót. A falu 2. világhá
borús hősi halottairól fogunk megem
lékezni, de természetesen szóba kerül
nek majd, mert sajnos sokan vannak, 
a 2. világháború többi községi áldoza
tai is. A szenttamási templom falán el
helyezett hősi emléktáblánál találko
zunk, azt követi majd a beszélgetés, át
nézzük a családi archívumokban őrzött 
régi fényképeket. A későbbiekben terv
ben van még építészeti témájú előadás 
(a helyi népi építészetről, továbbá az 
egykori kastélyról) egy faluból elszár
mazott építész klubtag közreműködé
sével, vagy a már üresen álló malom
épület megtekintése.

Van tehát jövője a hon- és helyismereti 
tevékenységnek?

Egy közelmúltban lezajlott tanácsko
záson, amikor ez szóba került, szót kér
tem, és azzal kezdtem a hozzászóláso
mat, hogy „ami az interneten nincsen 
fent, az nincs”. Ezzel persze vitát vál
tottam ki. Hamarosan tisztáztuk, hogy 
itt nem a forrásokra gondoltam, ha
nem arra, hogy az információ miként 
jut el leghatékonyabban az emberek
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hez. Az ténykérdés, hogy az okostele
fon ma már minden második ember 
kezében ott van. Az emberek, kivált
képp a fiatal generáció, nem vaskos 
könyvekből, hanem az internetes adat
bázisokból informálódnak. Ezért mű köd 
tetem a kugi.blog.hu oldalt, püspök
molnári dokumentumok közzététele 
céljából. A több száz követő, a likeok 
és kommentek bizonyítják, hogy a blog 
nagyon népszerű, kiváltképp azok a 
bejegyzések, amelyekben kép is van. 
A régi iskolai tablókkal kapcsolatban 
érkezik a legtöbb hozzászólás. Egyegy 
polémia azután kedvet csinál és meg

nyílnak a fiókok. Egyre több, addig nem 
látott kép kerül elő, majd kerül fel a 
blogra, és a hozzászólók elmondják, kit 
ismertek fel, mikor és hol készülhetett 
a kép. Sokszor úgy érzem, Kosztolányi 
Dezső (1885–1936) a lényeget ragadta 
meg, amikor azt mondta, hogy „A köny
vet mindig ketten alkotják: az író, aki 
írta és az olvasó, aki olvassa.” Ez egy 
kis áttétellel napjainkban is érvényes. 
A blogon a magyarázó mondatokhoz 
rendszeresen érkeznek javítások, kiegé
szítések, pontosítások. Olvasóimmal így 
együtt írjuk a közösség történetét.
 Ennek a „közös alkotásnak” – ezt nem 
győzöm hangsúlyozni – van egy na
gyon fontos aspektusa. Az elszárma
zottak számára kapcsot jelenthet a szü
lőfaluhoz. A blogon olyan személyek 
jelentkeznek, akiknek személyes kötő
dése már megszűnt, nem járnak haza, 
de kommentjeikkel, az általuk őrzött 
képek megküldésével teljesebbé tudják 
tenni a faluról alkotott képet. 

Öröm hallani a helytörténet iránti ér-
deklődés új formáját és ezért fel kell ten-
nem a kérdést, hogy az aktív helytör-
ténet kutatónak milyen tapasztalatai 
vannak a települési értéktárak működé-
sével kapcsolatban?

„A hagyomány nem beteg, hogy ápol
ni, a múlt nem bűnöző, hogy őrizni kell
jen”, de a viccet félre téve, én úgy látom, 
hogy minden az érdekelt és érintett sze
mélyek hozzáállásán múlik. Ahol van a 
hagyomány megőrzésére és átörökíté
sére szerveződött civil közösség, ott ösz
szegyűjtik a múlt relikviáit, a népszoká
sokat, figyelnek az építészeti értékekre, 
megakadályozzák azok nemtörődöm
ségből vagy hozzá nem értésből fakadó 
esetleges pusztulását. Ha az ilyen tevé
kenység találkozik az önkormányzatok 

számára törvény rendelte feladattal, ak
kor a civil és a hivatalos szféra egymást 
erősítő együttműködéssel, mozgalom
má alakulhat. Ahol ez a készség nincsen 
meg, ott párhuzamos, vagy még rosz
szabb esetben csak látszattevékenység 
folyik, amely kimerül a listakészítés
ben. Feltétlenül továbblépést jelentene 
szerintem a falvakban sok helyütt még 
meglévő falusi helytörténeti gyűjtemé
nyek, tájházak, kis múzeumok revitali
zálása, módszertani segítése, ezek háló
zattá szervezése.

Hallhatunk valami a terveidről?

Véleményem szerint a helytörténet
írás soha véget nem érő, be nem fejez
hető feladat, hiszen mindig kerülnek 
elő újabb források, adatok, személyes 
visszaemlékezések, amelyek árnyalják, 
pontosítják az addig megismert ténye
ket. Amikor kezembe veszem a kiadott 
köteteimet, a hiányok jutnak eszem
be. Meg kellene írni a Sorokpatak és 
a Rába folyó szabályozásának szülőfa
lumat érintő eseményeit. Ha a tűzoltó 
egyesület jubileumára kiadott füzetet 
veszem elő, akkor a másik nagy múl
tú helyi egyesület, az 1949ben alakult 
Községi Sportkör megíratlan történe
tét juttatja eszembe. A „Féltett kisha
zák” sorozatban megjelenő falumról 
szóló kötet pedig egy történelmi kisre
gény megírásának gondolatát idézi fel 
bennem. A kutatásaim során folyama
tosan gyűlnek a jobbnáljobb újságcik
kek is, amiből esetleg majd egy újabb 
„100 újságcikkes” könyv születhet. És 
hogy el ne felejtsem: magamnak is tar
tozom még a családom históriájával…

Szép feladatsor, mindehhez a magunk ré-
széről kitartást és jó egészséget kívánunk!
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