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Mottó:
„Ha nem lehetsz fényes csillag az égen, légy világító mécses a szobában!”

Pap Miklós 1989         
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EMLÉKEZÉS TANÍTÓMESTEREMRE, 
A POLIHISZTOR PAP MIKLÓSRA

Az utóbbi több mint fél évszázad talán egyik legnagyobb, ha nem a legna-
gyobb tokaji tudós lokálpatriótája a nem tokaji születésû Pap Miklós tanár úr
volt. Amióta a második világháború végén Tokajba költözött, haláláig erejét,
idejét nem kímélve sokoldalúan, és igen eredményesen szolgálta városunk ér-
dekeit, végezte tudományos kutató munkáját. Tanított a polgári iskolában,
majd az általános iskolában (amíg a politika engedte igazgatta is azt), nekilá-
tott Tokaj történelmének feldolgozásához, gyûjtötte a város történetéhez, szõ-
lõ- és borgazdaságához kapcsolódó tárgyi emlékeket, melynek anyagából ké-
sõbb megalapította a helytörténeti múzeumot. Közben fáradhatatlanul írt, ki-
tûnõ tollú ember volt, ezt bizonyítják a Tokajról (részben társszerzõkkel) írt
turista kalauzai, számos tudományos és ismeretszerzõ tanulmánya, valamint
könyvei, például az 1985-ben a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent „A
tokaji”. Gyûjtötte és dolgozatba foglalta Tokaj mese-, mondavilágát, dalkin-
csét, amelynek kéziratát a tokaji múzeumban õrizte.

Közéleti ember is volt, évtizedeken keresztül aktívan részt vett Tokaj társa-
dalmi, kulturális, turisztikai, szõlészeti- és borászati, mindenre kiterjedõ
ügyeinek szervezésében, intézésében. Motorja volt a városnak. Aki csak To-
kajba jött - országhatáron belülrõl, vagy kívülrõl - mindenki elõbb, vagy
utóbb õt kereste meg felvilágosításért. Jöttek újságírók, diplomaták, tudósok,
mûvészek, TV-sek, tanárok, diákok, egyszerû turisták, lakásának, pincéjének
ajtaja mindenki elõtt tárva-nyitva volt. Szívesen, barátsággal fogadott min-
denkit, s megvendégelt mindenkit a saját borával. Aki egyszer nála, a pincé-
jében járt, az szívesen jött ismét vissza Tokajba, közben terjesztette a város jó
hírnevét. A nála megfordult vendégek közül sokan vezetõ beosztású egyének
voltak, akik tudtak és tettek is a városuk szebbé, élhetõbbé tételéért. Háza za-
rándokhely lett. Hozzá bármikor, bárki bizalommal fordulhatott segítségért.
Segítõkész, kedves, közvetlen ember volt.

Jómagam 1948. szeptember elsõ napjában, a tanévnyitón, mint az általános
iskola ötödik osztályába lépõ tizenegy éves kisdiákja ismertem meg Pap Mik-
lós bácsit. Akkor a polgári iskolából általános iskolává átalakított intézmény
igazgatója volt. Egy sportos mozgású, katonás testtartású, fegyelmezett, de
kedves 36 éves pedagógust ismertem, ismertünk meg személyében, akit a Jó-
isten is tanárnak, vezetõ egyéniségnek teremtett. Már az elsõ alkalommal igen
mély benyomást tett ránk, kisdiákokra. Mint példamutató, határozott, biztos
tárgyi tudású, szuggesztív egyéniséget hamar megszerettük, szívünkbe zár-
tunk. Tanítási órái élményszámba mentek. Kémiát és földrajzot tanított, de
élénken érdeklõdött a történelem, a biológia, a néprajz, a magyar- és a világ-
irodalom iránt is. Olyannyira, hogy színmûveket is írt, amelyek tanítványai-
nak betanított, s elõ is adták azokat.
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Az iskola udvarán, télen jégpályát alakított ki, ahol korcsolyázni tanította
a tanítványait. Mint korábbi cserkészvezetõ az ügyesebb kezû tanulóknak ké-
zimunka szakkört vezetett. Egyszóval sokoldalú pedagógus tevékenységet
folytatott.

Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején felmerült az igény, hogy To-
kajban gimnáziumot kellene létesíteni (egy rövid ideig a sárospataki gimná-
ziumnak egy kihelyezett osztálya mûködött a Zinner házban, de ez hamar
megszûnt). Az akkori tokaji általános iskolában tanító tanárok - Pap Miklós,
Sípos Zoltán, Almássy Károly, Tenkács Tibor, Rokosz József, Nagy Antal, Sza-
bó András élére álltak a gimnázium létesítéséért folyó harcnak. Kérvényeket,
beadványokat írtak a Megyei Tanácsnak, érveltek az ügy érdekében, még a
gimnázium jövendõbeli tanulóival is összefogtak a kérvények írásában. Nem
hiába, 1952 õszén megnyílt az általános iskola (volt polgári iskola) épületében
a Petõfi Sándorról elnevezett, két osztállyal induló gimnázium. Ezen nemes
és eredményes küzdelemnek is része volt Pap Miklós. A teljesség igénye nél-
kül meg kell említenünk, hogy a gimnázium létesítésében nem kis szerepet
játszott az idõközben a Megyei Tanács Mûvelõdési Osztálya élére kihelyezett
Szabó András.

1973-ban ünnepelte Tokaj 900 éves fennállását. Erre az alkalomra Pap Mik-
lós monográfia írásba-szerkesztésbe kezdett. Egy-két évvel az évforduló elõtt
gondosan összeállította, felkérte azokat, akik a munka írásához szóba kerül-
tek. Rengeteg idõt és energiát fordított az írásra és szerkesztésre. Õszinte
örömmel mutatta az idõközben beérkezett, szépen sorakozó kéziratokat, de
sajnos néhány szerzõ nem készült el a reá bízott feladattal. A monográfia
megjelenítéséhez szükséges pénzügyi forrással is problémák adódtak, így
szomorúan kellett tudomásul venni, hogy Miklós bácsi minden lelkesedése,
erõfeszítése ellenére sem készült el a monográfia, nem kerülhetett kiadásra.
Nem rajta múlott! Ebben az idõszakban gyakran jártam nála, elõször a kezde-
ti lelkesedés, derûs optimizmus áradt belõle, de késõbb igen nehezen nyugo-
dott bele a tehetetlenségbe, a kudarcba.

1973-ban számos rendezvénnyel készült Tokaj. Mondanom sem kell, a ké-
szülõdésben, a lebonyolításában egyaránt derekas szerepet vállalt Pap Miklós
bácsi (ekkor már majd mindenki bácsinak nevezte, hiszen betöltötte hatvana-
dik életévét). Meghívták a Magyar Televízió forgató csoportját is. Ráday Mi-
hály ismert televíziós személyiség vezetésével megérkezett a forgató csoport,
szinte már természetesnek tûnt, hogy a dokumentumfilm forgatásának egyik
központja Pap Miklós Bem utcai lakása és pincéje lett. Étellel és jó tokaji bor-
ral, vidám hangulattal látta vendégül a tévéseket és a filmben szereplõ riport-
alanyokat. Miklós bácsi a tanácselnökkel közösen mutatta be Tokajt, s taná-
csokat adott, mit érdemes lefilmezni, késõbb a TV levetítette a „900 éves To-
kaj” címmel a felvett anyagot. A riport forgatása alatt Ráday Mihály annyira
megkedvelte Tokajt, hogy éveken keresztül visszajárt ide, gyakran szerepel-
tette településünket a TV mûsorában.

PAP MIKLÓS
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Néhány évvel késõbb, amikor írtam kisdoktori-, majd kandidátusi disszer-
tációmat, gyakran fordultam segítségért Miklós bácsihoz. Elsõsorban meteo-
rológiai, történelmi, történeti földrajzi adatokra volt szükségem. A múzeum-
ba sok információt gyûjtött össze, sokat publikált, ráadásul több évtizeden át
õ volt a tokaji meteorológiai állomás kezelõje, észlelõje. A naponta mért me-
teorológiai adatokat óramû pontossággal vezette a hitelesített észlelési napló-
ban, ill. küldte naponta Budapestre az Országos Meteorológiai Szolgálathoz.
Õ minden alkalommal barátian fogadott. Szívélyesen hellyel kínált, s már so-
rolta, adta is kérdéseimre a választ. Egy-két pohár bor fogyasztása mellett elõ-
kerültek az észlelési naplók, a kért dokumentumok, jóízû anekdoták közepet-
te pedig a tanácsok, útmutatások tucatjai.

Utolsó találkozásom Miklós bácsival 2005-ben, vagy 2006-ban a szõlõhe-
gyen történt, hosszú, keskeny, meredek szõlõjének a legtetején. Korábbi agy-
vérzésem miatt csak feleségem, Jutka asszony segítségével tudtam feljutni a
szerpentines földúton a hegytetõre, ahonnan néhány tíz méterre volt szõlejé-
nek felsõ elvégzõdése. Miklós bácsit ott volt a feleségével. Találkozásunk örö-
mére hosszasan elbeszélgettünk. Lakásunk erkélyérõl láttuk, hogy élete utol-
só 10-15 évét, kora tavasztól késõ õszig a hegyen töltötték a kis hétvégi házi-
kójukban. Azt is láttuk, hogy kora reggeltõl késõ estig dolgoztak, mûvelték a
szõlõt, miközben vendégeket fogadtak, s õ tanulmányokat, könyvet írt. De az
a beszélgetésbõl derült ki, hogy a szõlõmunkák (metszés, kapálás, permete-
zés, tetejezés, szüret stb.) java részét is õk maguk végezték. Ahhoz aztán iga-
zán derûs optimizmus kellett, hogy kilencven-egynéhány éves korában szõ-
lõoltványt ültessen, mert a szõlõ három-négy éves korában fordul termõre.
Miklós bácsiban volt ennyi erõ, akarat, optimizmus!

Ahogy teltek az évek, imádkoztam érte, hogy érje el a száz évet. Sajnos ez
nem vált valóra. Ez a kiváló felkészültségû, Tokajért, a tokaji szõlõért és bo-
rért élõ csupaszív lokálpatrióta tudós, polihisztor 99 éves korában elhunyt.
Munkássága, szelleme azonban továbbra is itt él köztünk Tokajban!

Dr. Boros László
ny. fõiskolai tanár, egykori tanítványa
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Bevezetõ

Tokajban 2011. október 20-án megalakult a Társadalomtudományi és Mû-
vészeti Közhasznú Egyesület Népfõiskolája, amit Pap Miklósról neveztek el.
Ki volt õ?

Legutóbb, 2007-ben a (mára már megszûnt) Hegy-Vidék címû tokaji lap
III. évfolyam 2. számában Zelenák István így emlékezett meg 95. születésnap-
járól: „Csak a fiatal nemzedéknek kell megmagyarázni. Régebben a helybeli-
ek, sõt szerte az ország ismerte a nevét. Õ volt Hegyalja egyik apostola, a ré-
gi tárgyak gyûjtõje. Tevékenységére a koronát a Helytörténeti Múzeum, majd
a megye intézményhálózatának neves objektumaként a Tokaji Múzeum meg-
alapítása tette.” Hozzátehetjük a méltatáshoz, hogy elsõsorban tanár volt - a
régi néptanítói értelemben -, aki a nemzetét akarta szolgálni. „Ha egy évre
gondolsz elõre: magot vess. Ha tíz évre gondolsz elõre: fát ültess. Ha száz év-
re gondolsz elõre: oktasd népedet!” - vallotta egyik könyve summájaként. Õ
ezt tette haláláig - értünk, utódokért. 

PAP MIKLÓS

Pataky Sándor, Mankovits Tamás, Lezsák Sándor és Dr. Kisfaludi-Bak Judit
a Pap Miklós Népfõiskola alakuló ülésén 2011
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Técsi Zoltán, a megemlékezõ lap szerkesztõje bevezetõjébõl a továbbiak-
ban: 

„Szellem és jellem, Pap Miklós”

„Életében megkoszorúzni valakit, ma már furcsállni való szokás. Szobrot állítani
neki, utcát nevezni el róla, vagy diadalívet emelni pláne nevetség tárgya lenne. Mert
ebben a magába szédült, büszke világban valahogy nem szokás az emberi teljesítmény
ilyen szintû felmagasztalása. Ha tetszik, adott személyiség egész életének megkoszo-
rúzása és megkoronázása. Tegyük hozzá, kevesen is élik, érdemlik meg az ilyesmit. To-
kaj nagyja, Pap Miklós nem csupán megérte, de meg is érdemelte! Aki ismeri, ezt nem
vitathatja…”

A folytatásban személyes indítékok, érvek sokasága támasztja alá a még
friss szemmel nézõ (pár éve tokaji polgár) benyomásait. Ugyanott azután a hi-
vatali fõnök, ifjabb pályatárs: Dr. Veres László, a Herman Ottó Borsod-Abaúj
-Zemplén Megyei Múzeum igazgatója életrajzi ismertetése következik, ami
eredetileg a Tokaji Tanulmányok elsõ kötetében jelent meg, még 1992-ben
(Pap Miklós tanulmányai elõtt), amivel a Tokaji Múzeumbaráti Kör búcsúz-
tatta munkahelyétõl. 

Dr. Veress László:

„Az 1960-as évek nagy múzeumalapító nemzedékének egyik utolsó élõ tagja Pap
Miklós, aki idén ünnepli születésének 80. évfordulóját. E tanulmánykötet tisztelgés a
múzeumalapító, a magyar honismereti mozgalom  egyik szervezõje életútja, tevékeny-
sége elõtt. A tisztelgés és ugyanakkor megbecsülés szándékával szerkesztettük kötetbe
Pap Miklós publikálatlan tanulmányait.” A kötet szerkesztõje lánya, aki egyben utó-
da is volt a múzeumban. Az ekkor, 1992-ben elõször megjelent tanulmányok 1964. és
1988. között születtek:  Tokaj helynév atlasza (1964.), Tokaji pincék (1968.), A tokaji
Bodrogzug javasolt rendezési, hasznosítási és védelmi terve (1983.), A tokaji Önkén-
tes Tûzoltó Egylet története (1987.), Néphagyományok a Hegyalja szõlõ- és borkultú-
rájában. (1988.) - egyéb, addigi írásainak bibliográfiájával. (Korábban ugyanis már õ
írta meg az elsõ, országosan terjesztett „Tokaji útikalauz”-t a Panoráma Kiadónak
1963-ban, ami több kiadást megért. Pályázatokon nyertes történelmi-helytörténeti ta-
nulmányait is legtöbbször a megyei szakfolyóiratok publikálták.)

„1944. július 12-én került Tokajba, s azóta a város történelmének átélõje, élõ lexi-
kona. A város és Hegyalja történelmi, néprajzi emlékeinek lelkes gyûjtõje, kutatója,
feldolgozója. Nemcsak honismereti tevékenysége, hanem tudományos munkássága is
általánosan ismert, különösen a Gondolat Kiadónál 1985-ben megjelent A tokaji c.
könyve révén, amely elnyerte a párizsi székhelyû Szõlõ-Bor Világszövetség I. díját.”
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E mûve 300 oldalon népszerûen összefoglalja, amit a hegyaljai-tokaji szõlõ-
kultúra kialakulásáról, a régi szõlõfajtákról, szõlõmûvelésrõl, szõlõ-rendtartás-
ról, a tokaji dûlõkrõl, borról, történelmi pincékrõl és tulajdonosaikról tudni le-

het. Foglalkozik a XVIII. században induló hanyatlás okaival. De szól a szõlõink-
rõl, a világban szárnyra kelt legendákról, történetekrõl, helyi folklórjáról, leírja a
borivás etikettjét, gyógyító hatását s befolyását a diplomáciában. A borhamisí-
tókról, a tokaji nevet az egész világban jogtalanul használókról sem feledkezik
meg - de felsorolja a bor dicséretének legszebb példáit is a világirodalomból.

Májer János, Tokaj  város  polgármestere:

Pap Miklós tanár úr mélyen belevésõdött az emlékezetembe. Pedig kevés emberrel
vagyok így, ugyanis a hatodik X felé sok jó ember arca, neve elhalványul, különösen
úgy, hogy a munkakörömbõl kifolyólag rengeteg emberrel találkoztam.

Nem így van ez Pap Miklóssal, aki korán meghatározó személyiség lett az életem-
ben. Apró emberként kémiát és technikát tanított nekem. Technika órán mindig el is

PAP MIKLÓS

A párizsi elismerõ oklevél 1986
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csodálkoztam azon, hogy az Õ általa készített munkadarabok rendre sikerülnek elsõ al-
kalomra, míg nekem nem engedelmeskedett a kezem többszöri próbálkozás ellenére
sem. És azt sem értettem, hogy hogyan mûködik a kovalens kötés, de imádtam nézni,
mikor valamilyen kísérlethez magnéziumot égetett. Az valami csoda volt.

S, a csodák palotája besurrant a honismereti szakkörbe is, ami olykor-olykor lekö-
tötte minden idõmet. Kamaszkori emlék a Galériában (a volt görög keleti templomban)
megnyitott múzeum õse, lenyûgözött. Emlékszem, órákat voltam képes elidõzni a to-
kaji vár gipsz makettje szomszédságában. A várbeli élet mindennapjai, portyázások és
a csaták elevenedtek meg elõttem. Ekkor sokszor izzadva ébredtem arra, hogy a jelene-
tek részese vagyok, annyira regényesen mondott el mindent a tanár úr! 

Csak késõbb tudtam meg Róla, hogy az egyetemes és puszta helytörténelem mellett
a szõlõvel is foglalkozott. Beértem annyival, hogy a „kis” gyorsjárású ember sok-sok
vezetõvel, idegennel tárgyal. Mindig táska volt a kezében, s abban minden bizonnyal
fontos iratokat hordoz. Pelyhes szakállal eszembe sem jutott, hogy Pap Miklós a szõ-
lõ és a bor szerelmese, hogy sokat küzdött azért pl., hogy a Borkombinát központja itt
legyen. Meghitt barátaival, Béres Bélával, Tenkács Tiborral, Lipták Józseffel és kollé-
gáival terveket szõttek a város felemelésére, pedig a város csak falu volt akkor.

Õk állandóan bizonygatták és bizonyították, hogy ez a falu - város! Budapesti ba-
rátaik, Makovecz Imre, Ráday Mihály, Rockenbauer Pál, Fekete Gyula, Hegyi Imre -
írók és építészek, mûvészek sorakoztak fel mögé, hogy elõbbre lendítsék a lefokozott To-
kaj sorsát. A mûvészetekért megalakult helyi Zilahy György Mûvészetbaráti Kör
meghívására minden nyáron itt, a fõtéren lépett fel a budapesti Szent István Gimná-
zium zenekara Záborszky tanár úr vezényletével, itt mosta ruháit tisztára Juliska
Kacsóh Pongrác darabjában. 

S egyszer csak hosszú, fáradságos utánajárás után Pap Miklós megkapta a Kará-
csony-féle házban a múzeumalapítás jogát. Micsoda energiával dolgoztak a felújított
épület elsõ kiállításán, amely a városi rangját visszanyert Tokajban az elsõ csoda volt.
Itt már - Hegyalján elõször - méltó körülmények között jelenhetett meg a szõlõ- és bor-
kultúra. Annak a becses nedûnek az indái, amelyrõl Pap Miklós világraszóló könyvet
írt. És késõbb is írt, csak írt mondagyûjteményeket, bordalok gyûjteményét, helytörté-
neti munkákat. Rengeteget dolgozott, nem fogta az idõ. Néptanító, író, közmûvelõ volt
egy személyben.

Kapcsolatom nem szakadt meg Vele soha, mert a jó vagy a rossz sorsom úgy hoz-
ta, hogy a tanár úr egyik szürke tanítványából Tokaj polgármestere lett. Mihelyt lét-
rehoztuk a Díszpolgári címet, elsõnek Õt ismertük el vele: egy „kis” nagy embert, aki
Tokajban felforgatta a világot.                                                                             

Tokaj,  2012.
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PAP MIKLÓS ÉLETRAJZA

Száz éve: 1912. július 21-én született Diósgyõrben.
Anyja: Bohus Antónia. Anyai õsei a Felvidékrõl (Tiszolcról) még Fazola

Henrik idejében jöttek Diósgyõrbe, a Vasgyárba dolgozni. Édesapja, Pap
György pedig sokgyermekes családból, Máramarosból  származott (az Akna-
suhatag melletti Brébbõl), és mint erdész került a Bükk lábához, Diósgyõrbe.
Õt az I. világháborúban tizedesként, a Kárpátok hágóinak védelmében, a len-
gyel Przemyslnél érte sebesülés, amibe otthon bele is halt. Diósgyõrben, a hõ-
sök temetõjében nyugszik. Pap Miklós 4 éves korában tehát árva lett, édes-
anyja - mint hadiözvegy - ebbõl a nyugdíjból egyedül nevelte, taníttatta. Test-
vére (György) is kicsi korában meghalt, így egyedüli gyerek lévén  özvegy
édesanyja minden szeretetét, gondoskodását megkapta. Mint hadiárva, elemi
iskoláit a Felvidéken, Rózsahegyen kezdte meg, de Trianon miatt hamar Di-
ósgyõrben folytatta. A miskolci Fráter György Királyi Katolikus Fõgimnázi-
umban végzett.

PAP MIKLÓS

A Bor Világszövetség díját nézi 
Aradi Máriával és Tenkács Tiborral

Tokaj díszpolgári oklevelét veszi át 
Májer János polgármestertõl 1996
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Fráter György Gimnáziumban (osztályfõnök: Pózna Lajos) 
az 1.sorban balról a 3. Pap Miklós

Az 1930-ban végzettek 50 éves érettségi találkozója (fehér ballonkabátban Pap Miklós)
Miskolc, 1980
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1930-ban, majd 1931-35. között a szegedi Állami Polgáriskolai Tanárképzõ
Fõiskolán szerzett természetrajz-földrajz-vegytan szakos diplomát. Elõször
erdész szeretett volna lenni, a természetben élni egyedül, mint édesapja, de a
soproni Erdészeti Akadémia anyagilag elérhetetlen volt számára. Így lett pol-
gáriskolai tanár, ami a gyerekek, a közösség felé fordította életpályáját. A tör-
ténelem, a nemzeti múlt is mindig érdekelte, eredetileg történelem szakra sze-
retett volna menni. Szegeden már a Turul Szövetség által szervezett Botond,
és a katolikus vallásúakat tömörítõ Emericana Egyesület volt rá hatással.

PAP MIKLÓS

Pap Miklós szegedi diákigazolványa 1931

A szegedi fõiskola hallgatói 
Gregus profeszorral

Természetrajz-földrajz-vegytan szakosok
(Pap Miklós x-szel jelölve) 1932
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Diósgyõrbe ment vissza a diplomázást követõen mint fizetés nélküli taní-
tó - de két hónap múlva már az ország másik végén, Zalaszentgróton próbált
szerencsét, mert szükségük volt a fizetésre. (Ide 50 év után, 1987-ben egy de-
legációval újra meghívták az Ifjú Városok Találkozójára. Ugyanis Tokaj csak
1986-ban lett újra város.)

1936 õszén végre állami kinevezést kapott mint óradíjas helyettes tanár,
Elekre. Három felejthetetlen évet töltött a román határ menti kis sváb telepü-
lésen mint legényember - élve a falusi értelmiségiek életét. (Az elekiek szere-
tettel emlékezhettek rá, mert 1994-ben is írtak neki, hogy vegyen részt az Ele-
kiek II. Világtalálkozóján.

Zalaszentgróton, az ifjú városok találkozóján (szélen, világos öltönyben) 1987

Az elekiek képeslapja 1994                     
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Azonban onnan is törekedett hazafelé - 1939-ben végre Szerencsre nevez-
ték ki a Polgári Fiúiskolába. Itt már mint cserkész vezetõ is hírnevet szerzett,
megalakította a 792-es, Ond vezér cserkészparancsnokságot. (Még képeslapot
is adtak ki.) „Fiait” országos jamborik-ra is elvitte, de olyan dunántúli bicik-
litúrákra is, melyek - hogy ne jöjjenek ugyanazon az úton - Szegedet is érin-
tették. 1944. május 6-án még Szerencsen, feleségével együtt kapták meg a Bu-
dapesten kiállított Diákkaptár Szövetség elismerõ oklevelét.  Szerencs, Beth-
len G. u. 14. címre, „Pap Miklós cserkészparancsnok úrnak” névnapjára kül-
dött képeslap még õrzi az alvezére nevét is: Cserháti Ferenc.

PAP MIKLÓS

Az eleki Polgári Fiúiskola 1936-ban

Az eleki Polgári Fiúiskola 1983-ban, 
amikor feleségével meglátogatta 

ifjúsága színhelyét

Tábori ebéd az 1940-es években

Pap Miklós, mint cserkészvezetõ
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2010-ben, temetésén, a még élõ szerencsi cserkészei külön koszorúval tisz-
telegtek parancsnokuk akkori munkája elõtt. (A képen a nemzetiszín szalagos
koszorúval. Felirata: „Búcsúznak cserkész fiaid Abonyi Rezsõ és Tibor”)

Megnyugvás, hogy 50 év múlva, 1993-ban az 1216. sz. Nagy Bercsényi Miklós
Cserkészcsapat újra, Prügyön is tiszteletbeli tagjává fogadta az „öregcserkészt”.

A szerencsi Polgári Fiúiskola növendékeinek 50. éves találkozója tanárukkal 
(Pap M. elöl, középen) 1991

Tokaji temetõben Pap Miklós sírja - a cserkészek nemzetiszín szalagos koszorújával 2010
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A szerencsi biztos állás tudatával 1940-ben megnõsült. Diósgyõrben elvet-
te szintén tanítónõ ismerõsét, Waldhauser Gizellát. Sok közös volt bennük:
mindketten Diósgyõrben születtek és éltek halálukig, felesége édesapja is a
Diósgyõri Vasgyárban dolgozott. Özvegy édesanyák taníttatták õket, s mind-
ketten pedagógusok lettek. Szerencsre nevezték ki õket, s 1941-ben Szeren-
csen született meg fiuk: Pap György. A háború kellõs közepén, 1943-ban a jó
munka elismeréseként igazgatói állást ajánlottak fel Pap Miklósnak  Szepsi-
ben vagy Tokajban. Õ a közeli Tokajt választotta, ahol akkoriban halt meg vi-
téz Kohányi Albert - így megüresedett az állás. A Polgári Fiúiskolában 1944.
július 12-én lett igazgató, felesége tanárnõ, s családjával együtt beköltözött az
itteni iskolaépület szolgálati lakásába. Itt született meg 1948-ban második
gyermekük, Pap Gizella (Makoldi Sándorné).

Közben a háború elválasztotta családjától: 1944. okt. 20-án megkapta a be-
hívóját, mint póttartalékos. Ekkor már szerencsére nyugat felé vezényelték,
így elkerülte az orosz hadifogságot, de Hamburgnál az angolokéba esett.
„Mint rang nélküli gépágyús tüzér szolgáltam Bánhidán, Tonkházán, s 1945
februárjában egy egész tüzérosztállyal együtt lefegyverezve Hamburg mellé,
a Nordholzi repülõtérre vittek. Itt voltunk fogságba esésünk pillanatáig, 1945
máj. 4-ig. Öt hónapi fogság után megszöktem, mivel a háborúnak vége volt, s
28 napi út után értem haza.” 1945. október 8-ára vergõdött haza Tokajba. A
család addig Mádra menekült, mert nem tudott már bujkálni a feleség és ma-

PAP MIKLÓS

Pap Miklós és Waldhauser Gizella esküvõi fotója 1940
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mája a kisgyerekkel otthon, az oroszok elõl, az üres iskolaépületben. Tokaj - a
tiszai átkelõ miatt - komoly harcoknak volt kitéve. A gyõzteseknek engedé-
lyezett szabad rablás sem maradt el. A család csak a háború végén, a férj ha-
zajöttére tért vissza. Még át kellett esnie a Nemzeti Bizottság igazolásán, ahol
visszahelyezték állásába. Ezután kezdõdhetett meg a munkás, tokaji életút -
ami Pap Miklósnak 2010-ben ért véget.

A tokaji Polgári Fiúiskola - a felekezeti iskolák mellett - a tokaji polgárok
és képviselõtestület 1901-es kezdeményezésére 1903-ban nyílt meg és 1906-ra
épült fel a ma is iskolai célokat szolgáló épülete. (A szintén tervezett leányis-
kola késõbb, 1921-ben alakult.) Az intézménybe kitûnõ tanári kart neveztek ki
- pl. az elsõ rajztanár (Holubek Imre) is egyenesen a pesti Képzõmûvészeti
Akadémiáról került ide, és olyan rajztermet kapott, ahol minden gyermek kü-
lön rajzfelszerelése biztosított volt. (Festõmûvészként pedig õ restaurálhatta
az 1919-ben megsérült katolikus templom faliképeit.) 30 év tokaji mûködés
után õt Benedek Jenõ követte, aki késõbb Kossuth-díjas festõmûvész lett. Az
1925 óta itt tanító magyar-történelem szakos kolléga: Palságh Lajos pedig ösz-
szegyûjtötte a tokaji tájszólás jellemzõit is, s a tokaji Strandfürdõ Társaság
megbízására megírta Tokaj elsõ idegenforgalmi ismertetõjét. A tudós tanárok
- szemléltetõeszközként - gyûjtötték a régiségeket is. Az iskolának saját régé-
szeti-természettudományi gyûjteménye volt a diákok által behozott leletek-
bõl. Palságh Lajost foglalkoztatta a tokaji vár története is - elképzelése s a ré-
gi vármetszetek alapján gipsz-makett sorozatot készítettek a már nem létezõ
vár különbözõ korszakairól. 

A háború elõtt egy tanító hozzátartozott a városa-faluja vezetõ értelmisé-
géhez. Legtöbben kutató, tudományos, mûvészi munkát is végeztek a tanítás
mellett a köz érdekében. Amellett, hogy vezették, szervezték a rendezvénye-
ket, elvitték rájuk a tanítványokat is. Maguk is részt vettek a város sport-, kul-
turális- és társadalmi eseményeiben. Pap Miklós is már legényéveiben megta-
nult teniszezni, kitûnõen sakkozott, írt, festegetett, jól kártyázott, hegedült,

PAP MIKLÓS
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korcsolyázott, síelt, kajakozott, bélyeget is gyûjtött és méhészkedett - termé-
szetesen a tanítás mellett. Mindez hozzásegítette, hogy részt vegyen kisebb-
nagyobb csoportok, társadalmi rétegek életében, közösségekben. A kollégák-
kal - még egy darabig a háború után is - összejártak névnapozni, ultizni, sõt
még szerenádozni is, cigánybandával (õk is a tanítványaik voltak). Bár igaz-
gatóként elõször is az iskoláját kellett felélesztenie - már állami kézben -, s
azután leginkább szemináriumokra jártak. A tanári kar is kicserélõdött, sok
Felvidékrõl, Kárpátaljáról menekült kollégát befogadtak.

Mikor a polgárit összevonták az állami iskolákkal, még újra Pap Miklós
lett az igazgató. A bevonulása után üresen hagyott iskolát a front tönkretette,
1945. áprilisától pedig Király Tibor vezette. „Pap Miklós és Almássy Károly
(népiskolai tanító) mellett jelölték Belovits Jánost is. … A tantestület jelen lé-
võ 17 tagja közül 15-en Pap Miklósra adták a szavazatukat. A Pedagógusok
Szabad Szakszervezete Tokaji Csoportja mind a jelölés módszerével, mind a
jelöltek személyével egyetértett. (1946. VIII. 24.)” (Bencsik János: Az egységes
alapfokú iskolaszervezet kiépülése Tokajban, 1944-1949. in: Tokaj, Várostörté-
neti tanulmányok III. szerk.: Bencsik J. Tokaj, 2002. 143.) 1946-49 között föld-
rajz szakos megyei szakfelügyelõ is volt. 

1948-ban Pap Miklósnak kellett végrehajtania - mint párton kívülinek - az
iskolák összevonását állami kézbe, s beindítania a Dolgozók Iskoláját, egy
épületben, a volt Polgári Fiúiskolában. A választások után, a Kommunista

PAP MIKLÓS

Pap Miklós (középen) igazgatóként kollégáival, diákjaival Tokajban 1946-ban
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Párt uralomra jutásával azonban már nem fogadták el igazgatónak, maradt
ugyanott tanár. Igazgatása alatt „a felekezeti tanítókat: Uray Lászlót (reformá-
tus iskola igazgatója), Bobik Andort (görög kat. iskola igazgatója), Rónai Gyu-
lát (a róm. kat. iskola igazgatóját) és tanárait: Kublik Lászlót, Egey Matildot
és Kun Máriát az állami iskola átvette, ott õk munkát kaptak, s keresethez ju-
tottak.” (Bencsik, 2002. 146.) 1952-ben az Állami Általános Iskola Pap Miklós
javaslatára vette fel a II. Rákóczi Ferenc nevet, s készítette el Urbán Béla ezer-
mester rajztanár az iskola kapuját ma is díszítõ Rákóczi-portré dombormûvet,
Tenkács Tibor kapualjba festett akvarelljei pedig a kurucok csatáit ábrázolják.

1945-ben azonban még csak a romokat takaríthatta az új igazgató és fele-
sége, aki szintén itt kezdett tanítani. S mert orosz szakosra is hamarosan szük-
ségük lett, az igazgató saját feleségét küldte el fél éves gyorstalpaló tanfo-
lyamra is - mert mást nem akart ilyen helyzetbe hozni! Késõbb a feleség elvé-
gezte a technika szakot is, és együtt vezettek gyakorlati foglalkozásokat: Pap
Miklós a fiúkkal fúrt-faragott, felesége a lányokkal kézimunkázott és fõzést
tanított. (Ehhez tartozott egy idõben gyakorló kert is, ahol a gyerekekkel ve-
tették, kapálták, maguk termelték meg az alapanyagokat.) Pap Miklósné,
Gizó néni késõbb a felnõtteknek is évekig tartott a városban népszerû hímzõ
szakkört.

Tokaj városában is megindult az élet. „Alighogy megszabadult az ország a
háború borzalmaitól, bizonyára a lakosság iránti jó szándék kimutatására, és
a jobb jövõbe vetett hit bizonyságául az 1946-os kormányzat egy fényes toka-
ji szüreti nap rendezését határozta el, melyen az akkori miniszterelnök Nagy
Ferenc mond beszédet, s a köztársasági elnök Tildy Zoltán és több miniszter
is részt vesz. 

Tekintve, hogy akkor még Tokajban sem szálloda, sem nagyobb, tömeg-
gyûlésre alkalmas terem (de nagyobb tér) sem volt, úgy határoztak, hogy a
nagygyûlést a labdarúgó pályán fogják megtartani (amelynek egyik oldalán
fedett tribünje is volt), s fogadást és díszebédet pedig (a mellette lévõ) fiúpol-
gári iskola tornatermében szolgálják fel.” Október 13-a eseményeit - kapkodá-
sát és baklövéseit - így Pap Miklós közelrõl szemlélte. Az iskolában lévõ szol-
gálati lakásának vendége volt, nála pihent a fáradt Tildy Zoltán is - akit érett
szõlõvel és tokaji borral kínált - írja visszaemlékezéseiben. (Diplomáciai bak-
lövések az 1946-évi tokaji szüreti napon. in: Pap Miklós: Ami a történelem-
könyvekbõl kimaradt. Tokaji események. Tokaj, 2004. 51.)

A Polgári Iskola elõzõleg minden évben adott ki a helyiek által írt évköny-
veket, melyeket Tokajban is nyomtattak. Ezek beszámoltak az iskola egész
éves munkájáról, a tanári kar változásairól, a tanulókról és az eseményekrõl.
A háború végére ez is megszûnt, de Pap Miklós 1945-tõl 1948-ig kézzel írt
még meg 1-1 példányt - amíg végleg meg nem szüntették. (Ma a Tokaji Mú-
zeum adattárában találhatóak, ahová letétbe helyezte.) 1949-ben ugyanis le-
mondani kényszerült az igazgatói posztról, amiatt, hogy a tokaji cserkészet-
tel is folytatta a munkát az iskolában.
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Felajánlották neki, hogy dolgozzon a fõigazgatóságon - de õ saját kérésére
az iskolánál maradt, mint egyszerû nevelõ. Mikor 1948 októberében megszü-
letett második gyermekük, Gizella, utána Lefkovits Henriket, az addigi izr.
hitoktatót nevezték ki helyette igazgatónak - az akkorra kiürült tokaji Zsidó

PAP MIKLÓS

A tanfelügyelõ feljelentése a cserkészet folytatása miatt 1948. november 8.
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Iskola volt igazgatóját, aki szintén beköltözött a feleségével az iskolai szolgá-
lati lakásba. Mindamellett 1954-ben pl. ilyen értékelést készített a beosztottja
munkájáról:

Pap Miklós

Szakképzettsége földrajz-természetrajz-kémia szakos polg. iskolai tanár.
Pártonkívüli.

Tanított: vegytant, földrajzot, testnevelést.
Beosztása: VII. fiúosztály fõnöke, fiúsportkör, repülõmodellezõ szakkör ve-

zetõje.
Kiváló szaktudású, sokoldalúan képzett, munkájában kitartó szorgalmú, lel-

kes, minden tettével az iskola és tanítványai fejlesztését szolgáló nevelõ.
Szaktárgyaiban az elõírt tananyagnál jóval többet adva, a tankönyv hiá-

nyosságait pótolva, szilárd tárgyi tudást adott a tanulóknak. Természettudo-
mányos világnézetre nevel. A testnevelési órákon és a fiú sportkörben a testi
nevelést - szakos tanárnak is dicsõségére váló módon - fellendítette. Hatalmas
energiával, semmi nehézségtõl vissza nem rettenve szervezte és készítette elõ a
hosszú évek óta szünetelõ „Hegyaljai iskolák” jólsikerült tornaünnepélyét és
sportversenyét. A versenydíjak elõteremtésére úttörõinkkel mûsoros estet ren-
dezett, mely egyike volt legsikerültebb rendezvényünknek. 

Mint kémia szakos oktatókáder, gazdag szaktudását a járás kémia szakos ne-
velõinek szakmai tanácskozásokon, továbbképzési napokon átadta. Ideológiai-
lag is képzett, továbbképzésére nagy súlyt helyez, a fejlõdéssel állandó lépést
tart.

Jó osztályfõnök. Tanulói fegyelmezettek, jó közösségi szellemûek. Szülõk,
gyermekek szeretik. Egyenes jellemû, õszinte, kartársias magatartású. Bírála-
tait, mit nyíltan, tárgyilagosan tesz meg, a munka megjavítását célzó segíteni
akarás jellemzi. A nevelõtestület osztatlan szeretetét bírja.

Társadalmi, iskolán kívüli munkássága szerteágazó, szép eredményû. A re-
pülõ modellezõ szakkörben a tanulók politechnikai képességeit fejleszti. Model-
lezõink megyei versenyeken iskolánknak már több esetben szereztek dicsõséget.
Az úttörõk természettudományos nevelésében, az MHK órákon, az iskolamú-
zeum életrekeltésében, községünk történeti kincseinek összegyûjtésében
ugyanúgy, mint a dolgozók általános iskolájának levelezõ tanfolyamán, a Sza-
bad Föld Téli Estéken, ismeretterjesztõ elõadásokon a felnõttek oktatásában ott
találjuk. Az Országos Meteorológiai Intézetnek évek óta munkatársa.

Tokaj, 1954. június 29-én                        
Lefkovits Henrik igazgató 
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1948. még centenáriumi év is volt, amire már elõre nagyon készültek. Az iskola
elõtti parkba a helyi kõmûvessel (Burcsik bácsival) egy szép zászlótartó emlékmû-
vet is faragtatott kõbõl Pap Miklós - még mint igazgató -, erre az alkalomra, ami
elõtt a cserkészek álltak õrséget. Mert a nagy cserkész-élet Tokajban is folytatódott:
Tiszadobon is volt még egy cserkésztáboruk, és Erdõbényén, 1947-ben. Mert hiszen
1947-ben még Franciaországban békejamboreet rendeztek, amin Magyarország is
részt vett - Rákosi Mátyás külpolitikai érdekbõl, ideiglenesen és látszólag elõször
támogatta is õket - a Cserkész Fiúk újság II. évfolyamának címlapja szerint. 1948-
ban azonban, ahogy megbukott a többpártrendszer, az úttörõ mozgalom is felülke-
rekedett a cserkészeten. AKisgazda párt is megszûnt, aminek Pap Miklós tagja volt
- és nem lépett be az „egy” pártba. Inkább az iskolában rendeztek 1848-ról nagy ki-
állítást, amire gyûjtötték a kallódó történelmi emlékeket, dokumentumokat.

1945 után pedig sok minden „kallódott”. Lelkes fém- és papírgyûjtögetõk el-
vitték a MÉH telepre a görögkeleti templom 1792-ben Egerben öntött, 63 kilós ha-
rangját, négy keleti szent képével, vagy a tokaji nemes Vecsey-Oláh család irattá-
rát. Sok mindent alig tudtak megmenteni: „Azonnal levelet írtam az Iparmûvé-
szeti Múzeumnak. El is jöttek Tokajba, levédték a harangot - de e miatt is komoly
kellemetlenségem támadt. Fegyelmit akartak adni olyan jogcímen, hogy mit aka-
dályozom én a hulladékgyûjtést! Még a klerikalizmus vádja is felmerült…” - em-
lékezett gyakran. Pedig ezek a holmik alapozták meg azután a Tokaji Múzeum
kialakulását - ami mára már nem õrzi sajnos sem a harangot (az egyház vissza-
vette), sem a fóliánsokat (amiket a levéltári törvény rendelt a levéltárak tulajdo-
nába). 1951-ben még teljes egészében megvolt a város irattára is, amit a tanácshá-
zán a város ládájában õriztek. Királyi pecsétes kiváltság-, oltalom- és adományle-
velek, „Kiváltságos Tisza-Tokaj város” pallosa és pecsétnyomói 1549-tõl, vala-
mint 1605-ben (idõs emberek emlékezete alapján) újraírt városi törvénykönyv. (A
régi 1605-ben, Básta hadainak pusztításakor semmisült meg.) 

PAP MIKLÓS

Pap Miklós és családja 1949 Feleségével 1979
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Az iskola fontos színtere volt e gyûjtéseknek. Volt, hogy véletlenül: „az
egyik iskolás karácsony elõtt a tízóraiját egy kéziratba csomagolva hozta. Tör-
ténelem tanárnõje meglátta, és hozzám hozta. Nézem az aláírást: Atyafiúi sze-
retettel szolgáló híve Rákóczi Ferenc! Ezek a szavak mélyen megfogtak - hát
így kezdõdött el a múzeumi anyaggyûjtésem. Gyûjteményünk részeként
õrizhettük valameddig a Rákóczi-féle szabadságharcot lezáró egyezmény tel-
jes anyagát, mellékletként a titkos követi utasításokkal…” (Zelenák István:
Pap Miklós, a múzeumalapító. Hegy-Vidék, 2007. 50-52.) 

Tisza-Tokaj város címere a pecsétnyomón Magyar címeres hordósütõ vas

Saját készítésû, közös tabló Pap Miklós és Pap Miklósné osztályaival                 
Nagy Zoltán igazgató idején a tantestülettel 1963
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Késõbb egyre tudatosabban törekedtek - a kollégák segítségével - menteni
az értékeket. A tokajiak is fájó szívvel nézték az értékek pusztulását, épp ezért
sikerült sok tanulót bevonni egy új mozgalomba: a Honismereti Szakkörbe.

„Pap Miklós 1950-ben gyermekekbõl és felnõttekbõl szervezte meg Tokaj,
és talán az ország elsõ Helytörténeti Szakkörét, tíz évvel a Honismereti Moz-
galom elõtt.” (Dr. Veres László: A múzeumalapító Pap Miklós. in: Tokaji Ta-
nulmányok, szerk.: Makoldi Sándorné, Tokaj, 1992. 7.) A gyermekek késõbb,
felnõttként is szívvel-lélekkel támogatták a múzeumot amíg Pap Miklós volt
a vezetõje - hiszen az a gyûjtött anyagra alapozva nyílt meg, 1962-ben.

A cserkészvezetõ kényszerû úttörõvezetõként (nem fogadta el 1955-ben a
felajánlott függetlenített úttörõvezetõi posztot), ugyanúgy foglalkozott a
gyermekekkel, mint azelõtt. Feleségével - mivel párhuzamos osztályokat ve-
zettek - együtt vitték el nyaranta táborozni az osztályaikat, a szülõk támoga-
tásával. Kiszuperált katonai sátrakkal egy teherautó tetején utaztak, s ki egy
zsák krumplit, ki lekvárt hozott  hozzájárulásként. Felváltva maguk fõztek,
õrséget álltak, túráztak - lányok-fiúk együtt. Iskolai bálokat rendeztek a gye-
rekeknek karácsonyra, farsangra és év végén. Nyáron a Tiszára, a strandra
jártak úszni, míg télen a befagyott Bodrog jegén tanította Pap Miklós korcso-
lyázni a gyerekeket. Egy teniszpálya is mindig álma volt - ami csak ideiglene-
sen valósult meg. De vezetett repülõmodellezõ szakkört, 1951-ben Budapes-
ten részt vettek egy zárt téri repülõmodellezõ versenyen is. (Csak húsvétra
utazott közben haza családjához, 2 és fél éves kislányához, azután vissza egy
hétre.) Otthon is együtt rendeztek év végi tornavizsgákat és színdarabokat is
a feleségével s a kollégákkal az egész iskolának. A gyûjtõ Pap Miklós történel-
mi tudását ugyanis az általa írt színmûvekben adta át a diákságnak, melyeket
maguk mutattak be. Õ maga festette a díszleteket, a felesége tanította be a da-
rabot, az énektanár a zenei részt, kölcsönzõbõl hozták a jelmezeket az elõ-
adásra. Írt I. Rákóczi Györgyrõl, II. Rákóczi Ferenc gyermekkoráról, Zrínyi
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Táborozás Zemplénben és tornavizsga-elõkészületek Pap Miklós vezetésével 1960-as évek 
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Ilonáról zenés történelmi játékokat, hogy közelebb hozza az iskola névadóját,
Tokaj egykori földesurát, a vitézlõ fejedelem és Tokaj történetét a tokajiakhoz.
1962-ben volt még egy év végi elõadás, a két osztályukkal egy népmesét ad-
tak elõ a volt Kaszinó (ekkor iskola) nagytermében. Ezek év végi produkciók
voltak, amire a szülõk, Tokaj lakossága is eljött, hogy megnézze. A tornavizs-
gák szintén nyilvánosak voltak a focipályán, nagy tömegeket mozgattak -
nem beszélve az elõkészületekrõl (betanításról, próbákról), amik év közben is
plusz feladatokat jelentettek. Az összes tanuló (zeneszóra) együtt gimnaszti-
kázott, de a jobbak szertornát is bemutattak. Így adtak számot - annak idején
nyilvánosan - a gyermekek arról, hogy mit tanultak még az iskolában.

Megmaradtak a cserkész biciklitúrák is hétvégeken, szabadidejükben - de
már mint néprajzi gyûjtõutak a szomszédos, hegyaljai községekbe, ahol a ta-
nítványokkal és a helyiekkel együtt rég kiszolgált tárgyakat, gazdasági és bo-
ros eszközöket gyûjtöttek be. Elõbb az iskolai múzeumnak, késõbb a Helytör-
téneti Múzeumnak.

Azután ezek már nem fértek el az iskola folyosóin - kiléptek annak kerete-
ibõl. Mivel a felnõttek is csatlakoztak s adakoztak, 1952-ben már helytörténe-
ti kiállításként nyilvánosan üzemelt a gyûjtemény a híd melletti üres házban
- diák felügyelettel. Az iskola rajzasztalaiból és deszkapolcaiból készült az el-
sõ installáció, a feliratokat a szép kézírású feleség, a tablókat maga Pap Mik-
lós festette, kasírozta, díszítette. Többre nem volt lehetõség. „1951-ben Tokaj-

Az 1962-es iskolai elõadás szereplõi - már, mint úttörõ aktivisták 
(szélen Veres Gyõzõné úttörõ csapatvezetõ és Kublik László)
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ba látogatott a szovjet Legfelsõbb Tanács küldöttsége, egész pontosan 4 tagja.
És bemutattuk nekik városunk történetét. A négy (eredeti) királyi kiváltságle-
vél gyalulatlan deszkalapon volt kiállítva, amin õk bizonyára megütköztek.
Egy biztos, onnantól fogva érezhetõen javulni kezdett munkánk megítélése.”
(Zelenák I. interjúja, 2007.)

Pap Miklós mégis „1955-ben tett elõterjesztést a Mûvelõdésügyi Minisztéri-
umnak a Tokaji Helytörténeti Gyûjtemény létrehozására és állandó elhelyezé-
sére, azonban a szándék gáncsoskodások, akadályoztatások sorozatával találta
magát szemben, s csak 1962-ben nyithatott meg az ún. Templom Múzeum a
volt görögkeleti templomban”, mely addig üresen, kifosztva állt. (Veres, 1992.)

A diákok iskolai Honismereti Szakköre mellett ekkortól létrejött a felnõtte-
ket is megmozgató Múzeumbaráti Kör. Pap Miklós a múzeumot, mint a szak-
köröket is, tanári hivatása mellett vezette. Ha a történelem engedte! 1956. ok-
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„Gyûjtés” egy faluban                 Ebéd a fûben Erdõbénye mellett, 1964

Tulajdonjegyes boros palackok egy
szõlõprésen                     

Tokaji bor és konyak reklámok a gyûjteményben
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tóberében „Dr. Balassa Ivánnal éppen egy tokaji szüretrõl szóló néprajzi fil-
met készítettünk, nem volt idõnk figyelni a budapesti eseményekre”. De az
események mégis elérték Tokajt, mert stratégiai jelentõségû volt a híd, a Ti-
szán az egyetlen átkelõhely Szolnokig, s a TV adó (átjátszó állomás) a hegyen.
Természetesen beválasztották, s a Munkástanács tagjaként õrködött Pap Mik-
lós is a város higgadtságának megõrzése felett, és csak azért nem voltak véres
megtorlások utána, mert a tanácselnökök, párttitkárok is többnyire a tanítvá-
nyai voltak. De tanítványai voltak azok is, akik tüntettek az oroszok megszál-
lása, a forradalom leverése ellen: „november 5-én Szõke Sándor és Szmik
László tanulók felmentek az iskola padlására és kitûzték az iskola homlokza-
tára a fekete zászlót...” (Pap Miklós: Ami a történelemkönyvekbõl kimaradt.
Tokaji események. Tokaj, 2004. 65.)

Visszatérve a Helytörténeti Múzeumhoz - Pap Miklós széles érdeklõdési
körének köszönhetõen - a gyûjtemény minden helyi érdekességet felölelt. Dr.
Balassa Ivánt kérték fel a Herman Ottó Múzeum munkatársai a rendezésre: he-
lyet kapott itt még Tokaj õskora (a mamut leletektõl a régészetig, s a jellegze-
tes obszidián cserekereskedelem), a környék ásványai, kitömött példányok se-
gítségével állat- és növényvilága, különös tekintettel a szõlõfajtákra és a mû-
velés eszközeire. De természetesen Tokaj története kapta a legnagyobb szere-
pet: a Palságh-féle vár-makettekkel, a Szapolyai ház kapujának megmaradt cí-
mertartó egyszarvú szobraival, a város ládájában õrzött eredeti okmányokkal,
pallossal, pecsétnyomó préssel - és természetesen a szõlészet-borászat eszkö-
zeivel (látványos bálvány-présekkel, borospalackokkal kiegészítve).

Templom Múzeum 1962
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Amikor 1963-ban hivatalosan is elismerték a gyûjtemény értékét azzal,
hogy az intézmény a Megyei Múzeumi Szervezet részévé vált, a leltár a kö-
vetkezõket rögzítette: 175 régészeti, 104 történeti, 81 iparmûvészeti, 64 irodal-
mi, 315 numizmatikai, 38 képzõmûvészeti, 574 néprajzi tárgy, 19 térkép, 237
fénykép, 568 filmnegatív, 36 metszet, 181 okmány és 260 adattári anyag.

De Pap Miklós nem csak tárgyakat gyûjtött és adományozott e múzeum-
nak, õ volt, aki összegyûjtötte (az országos mozgalomhoz csatlakozva) Tokaj
földrajzi neveit, dûlõneveit, a régi szerzetesrendek, családok, neves házak tör-
ténetét, s pincéit is neki merték csak megmutatni a ma élõk. Tokaj mese-mon-
davilága, boros dalkincse is a Múzeumbaráti Kör révén került feldolgozásra,
az idõs emberek szívesen beszélgettek a tanító úrral, meséltek (daloltak) min-
denfélét. Megbíztak benne, odaadták féltett kincseiket is: „egyszer felkeresett
Hatala Istvánnak, az utolsó tokaji chirurgusnak idõs lánya, s egy régi könyvet
ajándékozott a múzeumnak. Ez egy körülbelül 100 oldalas kézzel írott mû
volt, amit apja évtizedeken keresztül használt. Meg lehetett tudni belõle, hogy
az állati és emberi betegségekre milyen eredetû gyógyító anyagokat ajánlot-
tak, illetve milyen eljárásokat alkalmaztak a különbféle betegségek esetén.
Tartalmazta a könyv a régi alkimista (chirurgus) jelzéseket is. Leírta az arany-

PAP MIKLÓS

Borfeldolgozó eszközök a Pincemúzeumban           Az ismertetõ címlapja
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csinálás módját is… Benne volt I. Rákóczi György fejedelem  udvari méhészé-
nek a méhek dajkaságáról szóló értekezése, és a drágakövek tulajdonságairól,
gyógyító erejérõl írott fejezet. Érdekessége, hogy a tényleges gyógyszerek
alapanyagát a tokaji bor adta!” A borászat és szõlészet emlékanyaga különö-
sen fontos szerepet kapott itt Hegyalján - így a hutai üvegek, borospalackok,
kulacsok, az iparmûvészeti, néprajzi tárgyak nagy része is ide tartozott, a tér-
képek, irodalmi alkotások, filmnegatívok-fényképek, metszetek, okmányok is
jórészt errõl szóltak. Bár Pap Miklós igyekezett más iparágak, kismesterségek
kallódó mûhelyeit, a halászat eszközeit is begyûjteni. De az egész város gyûj-
tötte neki a borcímkéket, a Tokajról szóló újságcikkeket - amiket a Múzeum-
baráti Kör fel is dolgozott évfolyamonként, idõrendi sorrendben. (Az 1930-as
idõktõl 1984-ig.) 

Könyvtárat hozott létre, a Tokajról, tokajiakról szóló publikációkból és a
néprajzi, borászati szakirodalomból a sajátját is odaadta Pap Miklós a múze-
umnak. E könyvtárat a maiak átadták az új Tokaji Borok Házának, a nevezett
chirurgus könyvet pedig azonnal elvitte a Megyei Múzeum Miskolcra. (Nem
került vissza. A részbeni feldolgozása is ott történt meg.) Egy rendelet miatt a
régészeti anyagot is beszállították a központba, Miskolcra - az okmányokat,
kiváltságleveleket pedig a Sátoraljaújhelyi Levéltárba, hogy megvédjék õket.
A történeti, néprajzi anyag ideiglenes raktárakba került, ma pincében van egy
töredéke. A numizmatika szétszóródott, a lepkegyûjtemény, kõzetgyûjte-
mény elpusztult, de a kitömött állatokat még átadtuk az általános iskolának,
hogy hasznosítsák az oktatásban.

Pap Miklós delegációt fogad a bejáratnál                                     
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Gyûjtötte Pap Miklós (kis költségvetéssel) a boros ex-libriseket, grafikákat,
metszeteket, de helyi festõk képeit is. Mivel 1954-tõl országos mûvésztelep is
„üzemelt” nyaranta Tokajban, az idelátogatóktól is szívesen fogadott el mû-
veket a múzeumnak - így a gyûjtemény országos jelentõségûvé vált. Nem be-
szélve arról, hogy e festõk igen gyakran megfordultak magán-pincéjében is,
mint a megalakult Tokaji Írótábor jeles tagjai, vagy a megnyitókon-rendezvé-
nyeken szereplõ prominens személyiségek is. Talán ez adta a gondolatot,
hogy Tokajban kellene egy külön Pincemúzeumot is csinálni a Templom mú-
zeumot már úgyis kinövõ borászati anyag számára. 1974-ben nyílt meg így a
görögkeleti templommal szembeni üres, emeletes pincében és présházban az
újabb kiállítás, ami igen népszerû lett, hiszen Tokajban mindenki a borral
akart találkozni, és pincét látni. (A szovjet szesztilalom idején ennél többet
nem lehetett itt sem elérni.) 

Pap Miklós, a tanár, nyugdíjba menetele után is élénk társadalmi életet élt,
egyrészt mert a múzeumot (most már tiszteletdíjért) tovább vezethette, és
nem hagyta cserben a Múzeumbaráti Kör tagjait sem. Ez a társadalmi mozgó-
sítás egyre fontosabbá vált, sok közös programmal, ismeretterjesztõ elõadá-
sokkal. Maga is sok elõadást vállalt. A Mûvelõdési Házban tartották meg az
elõadásokat, kiállításokat - sõt, még közös szilveszteri mulatságokat is (ba-
tyubált). Mindenki maga hozta az ételt-italt, és barátaival-családjával zene
mellett közösen költötték el. Így, együtt köszöntötték sokszor az új évet.

Az új idõkben beindultak a bort népszerûsítõ szüreti napok is Tokajban - õ
összegyûjtötte az ezekhez kapcsolódó néphagyományokat. A Tokajban sétáló
vendégek számára nyilvánvalóvá akarta tenni a helyi nevezetességeket is, ezért
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Tokajiak a Pincemúzeum elõtt 1970-es évek                         
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a hírességeket márványtáblákkal jelölte meg és kis szöveggel tájékoztatta a tud-
nivalókról az idegent. Képzõmûvész vejével pár történelmi személy portréját is
megmintáztatta a Múzeum számára, hogy amint anyagi lehetõség nyílna rá, ki-
önthessék bronzba, s kihelyezhessék a helyszínre. (Nem került rá sor.) 

Majd a mûvésztelepet is szerették volna bevonni a város szépítésébe, ezért
a fafaragókat a barokk kapuk restaurálására biztatták, s egy idõben - mikor

Leskó Istvánnal egy kiállításon

Tokajban 150 éve született Paulay Ede,
a kiállítás megnyitón Makoldi Sándorné 

és Pap Miklós. 1986                   A „Szõlõ és bor nemzetközi éve” 1987
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kovácsok jöttek - kovácsoltvas cégérekkel lett szebb Tokaj. A tokaji Városszé-
pítõ Egyletnek alapító tagja volt, s egy ideig tiszteletbeli elnöke is... De részt
vett a mûvészetpártolókat tömörítõ Zilahi Mûvészetbaráti Kör munkájában is
(s a kiállítás megnyitók, rendezvények után pedig majd mindig a pincéjében
kötött ki a vendégsereg). 1987-ben Tokaj díszpolgárának választották, mert
addig többször megkapta a Hazafias Népfront Honismereti Bizottságától a
Szocialista Kultúráért c. kitüntetést (1962, 1968, 1976). (1976-ban a II. Orszá-
gos Honismereti Konferencián, Kecskeméten kapta az utolsót, amit a Honis-
meret c. folyóirat 1976. 2-3. száma a 85. oldalon közöl, s fényképe is feltûnik a
67. oldalon.) Megkapta a TIT Aranykoszorús Jelvényét (1984), de a kormány-
tól kétszer a Munka Érdemrend ezüst fokozatát (1982, 1985), a múzeumtól a
Herman Ottó Emlékérmet, s végül 1989-ben, a rendszerváltással az 1956-os
emlékérmet is. Azaz utólag még - de az elsõk között - a Honismereti Szövet-
ség XX. Országos Honismereti Akadémiáján alapított Honismereti Szövetség
Emlékérmét (1992), és utoljára a B-A-Z Megyei Közgyûlés Alkotói Díját.

A Magyar Néprajzi Társaságnak, a Természettudományi Társaságnak és a
Repülõ Szövetségnek is tagja volt hajdan, de alapító tagja a Sátoraljaújhelyben
mûködõ Kazinczy Ferenc Társaságnak is. Legalább 40 évig vezette a tokaji
meteorológiai állomást (legalábbis ennyiért kapott elismerõ oklevelet a Mete-
orológiai Világszövetségtõl). Ami azt jelentette, hogy 40 évig naponta három-
szor éghajlati méréseket végzett, azt másnap reggel 8 óráig postára vitte, je-
lentette (kódolva) az adatokat: elõbb táviratilag, azután telefonon. Mint föld-
rajzosnak ez is belefért a tanári munkájába.

PAP MIKLÓS

A tokaji pincéjében egy nemzetközi társasággal, lopóval a kezében 1970-es évek
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Ha kérdezték, (önéletrajzában) ezt mondta: „Munkám Tokaj közéletében”
Errõl keveset tudok mondani! Szinte mindent csináltam. Voltam szabadmû-
velõdési ügyvezetõ, járási szakszervezeti elnök, sportegyesületi elnök, közsé-
gi népfront titkár. Jelenleg is tagja vagyok a megyei és helyi Népfront Bizott-
ságnak (a honismereti mozgalom miatt), a Megyei Mûemléki Albizottságnak,
a megyei Honismereti Bizottságnak, a helyi Idegenforgalmi Albizottságnak, a
helyi Környezet-, és Természetvédelmi Bizottságnak, vezetem a helyi meteo-
rológiai állomást. Tagja vagyok még a TIT-nek, a Néprajzi Társaságnak, a Tör-
ténelmi Társulatnak, Pedagógus Szakszervezetnek.

Községünk, népünk, társadalmunk részérõl mindig is sok elismerést és
megbecsülést kaptam. Ma is változatlanul szeretem e kincses, szép Hegyalját,
népével együtt. Szeretek községemért, népemért, embertársaimért dolgozni,
tevékenykedni, kezdeményezni. Vallom Széchenyivel: „Ha lenyesik szárnya-
imat, lábaimon járok. Ha lenyesik lábaimat, kezeimen járok. Ha lenyesik ke-
zeimet, hason fogok csúszni - csak használhassak!”

Másrészt Pap Miklós nem elégedett meg a Tokajban elért eddigi eredmé-
nyekkel, hiszen a görögkeleti templom fûthetetlensége miatt a Múzeum télen
látogathatatlan volt, s a Pince-múzeum alsó szintjére is sokszor betört a talaj-
víz, ha a Bodrog éppen áradt. Gyakran le kellett hát részben zárni a kiállítást,

Csoportok vezetését is sokszor vállalta Tokajban, s környékén
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és a kiállított tárgyak is veszélyben voltak. Éveken keresztül azon dolgozott
még, hogy tényleg végleges megoldást találjon az általa szerzett s õrzött tár-
gyaknak. Irattár sem volt, iroda sem volt ahol fogadhatta volna az egyre in-
kább érdeklõdõ sajtót, a kutatókat, vendégeket. Számtalanszor jöttek hozzá
interjúért, de diákoknak is osztogatta a szakdolgozati témákat. Maga is dol-
gozott otthon újabb kutatásain - amellett, hogy családjával mûvelte kis szõlõ-
jét, fogadta a látogatókat híres pincéjében, turistákat vezetett. A régész Vértes
Lászlónak a hegy õskori zárványait mutogatta, a fiatal Ráday Mihály Tokaj-
ról forgatta vizsgafilmjét, s több riportot készített vele az Unokáink sem fog-
ják látni c. mûsorába. De a rádióban, sajtóban is állandóan szerepelt Tokajjal
kapcsolatban. Riporterek, borászok, mûvészek, politikusok, külföldi delegá-
ciók, de egyszerû emberek is az utcáról nála kötöttek ki, s mindenkinek szí-
vesen mesélt Tokajról, a szõlõrõl-borról.

Tokajjal mindig nagy tervei voltak. Már 1963-ban megírta a Tokaji útikala-
uzt, ami 1983-ig 3 kiadást ért meg. A jelentéktelenné tett, lepusztult kis város-
nak hírnevéhez méltó jövõt álmodott. A borkereskedelem akkori silányságá-
ra kitalálta, hogy reklámozzuk a tokajit bort szeretõ, neves emberek bevoná-
sával: Bor Lovagrend alapításával. (Kidolgozta ennek szabályzatát.) Tudta, a
természeti értékeket is fel kell használni a turizmus fejlesztésére: camping,
szálloda kell, de a hegy és a víz ritka növényei, állatai védelmére nemzeti par-
kot kellene létesíteni. A mintegy negyed százados elõkészítés, tárgyalás után
1983-ban adta be a Községi Tanács számára a Tokaji Bodrogzug rendezési,
hasznosítási és védelmi tervét.

A Bodrogközben, szemben a várossal, a hajdani vár és a gaztenger helyén
javasolja: 

1. Várerdõ-parkerdõ kialakítását pihenõkkel, sétányokkal, szalonnasütõkkel - kis ta-
vak kialakításával.

2. Arborétum létrehozása a Tisza-Bodrog összefolyása és a Kis-Bodrog háromszö-
gében - kifejezetten víztûrõ és mocsári növények, fák (állatok) számára.

3. A meglévõ vár-lõrés 4 méteres szakaszának tartósítása, emléktáblával való megje-
lölése.

4. Benedek Pál vízszabályzó mérnök és Széchenyi István emlékmûvének felállítása a
sziget fokán, a közúti híddal szemközt.

5. A várárok tavon s egy mellette lévõ halász-házban szabadtéri halászati bemutató
(skanzen).

6. Fácános-, vadas-kert.
7. Hajó-, vagy malomcsárda a vízen, kikötõvel.
8. Átkelõ híd építése a Kis-Bodrogon.
9. A nagy Bodrogon gyalogos drótkötél híd létesítése (az átkelés biztosítására).

PAP MIKLÓS
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A 10. lehetõség, a várbeli zsidó temetõ mûemlékké nyilvánítása történt
csak meg máig mindezekbõl. A campinget Rakamaz üzemelteti, de vele
szemben, nálunk valahogy mégis megépült a kilátó - amit õ álmodott meg, és
szorgalmazott az idegenforgalomnál a hegy azon egyedüli pontján, ahonnan
a város mindkét részét és a folyókat is be lehet látni.

Az 1955-ös elõterjesztés után 1962-ben létesült Helytörténeti Múzeum 1985-
ben azért mégis átköltözhetett immár méltó helyére: Tokaj fõterén egy volt gö-
rög borkereskedõ barokk-copf házába. Az akkor benne élõ magyar nemesi
család utolsó tagja Pap Miklós személyes közbenjárására adta fel otthonát és

Veje által tervezett borcímke - a pincében lévõ 
pincerajzok egyikével

A pince bejárata elõtt, 
az egyik borával

A lõrés bemutatása a Vár-napokon (unokájával Makoldi Miklós régésszel) Tokaj, 2011
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adta el a házat, amit azonban fel kellett újítani. 30 éves munka után immár
végleges helyére költözött a gyûjtemény - azt hittük. Az eddigi anyag fele
sem fért be a kiállításba, ugyanis, a szõlészeti anyag a padláson kapott nem
egészen méltó helyet. Részben azért, mert a központ megvette (életjáradék fe-
jében) Béres Béla plébános egyházi, iparmûvészeti-képzõmûvészeti gyûjte-
ményét is. Ma az foglalja el még a várostörténeti anyag helyét is. Mindeneset-
re Pap Miklós életében ezzel a megnyitóval lezárult egy életszakasz a köz
szolgálatában, amikor helyét átadta egy új, most már státusszal (munkaidõ-
vel, fizetéssel) rendelkezõ, hivatalos múzeumvezetõnek.

Pap Miklós interjút ad otthon            A szõlõjében 1980-as évek          

Megnyitó a Múzeum udvarán 1985-ben Az irodájában munka közben
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Egyedül folytatta tovább a munkáját, annál is inkább, mert 1984-ben várat-
lanul meghalt elsõ felesége, a mindvégig mellette álló segítõ, megértõ társ.
1985-ben pedig fia is. 

A Tokaji Mózeum homlokzata a belépõjegyen

Szõlõjében Aszúszem válogatás
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Az összefoglaló mû 1985
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1985-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál a tokaji borról és történetérõl
szóló, nagy összefoglaló mûve: „A tokaji” is. Ez a könyv már a múzeumi ha-
táskörtõl független, de az eddigi tudását, kutatásait-gyûjtéseit összefoglaló, a
borról és annak névadójáról, Tokajról szóló népszerû mû. 1986-ban megkap-
ta rá a párizsi székhelyû Bor Világszövetség történelem-irodalom kategóriájá-
nak díját. Ez már egyéni teljesítmény volt. A hivatallal elvesztette másik nagy
álmát, a városról írandó új monográfia tervét is: ennek (majdnem kész) kéz-
iratait átadta a hivatalban lévõ igazgatónak - hogy már õ gondozza, jelentes-
se meg. Tokajról utoljára ugyanis csak a háború elõtti idõkben jelent meg egy
monográfia, az addigi történelem összefoglalásával, a tudós görög-katolikus
pap, Mosolygó József szerkesztésében. (Mosolygó József: Tokaj és vidéke.
Magyar városok monográfiája VII. Budapest, 1930.) A helyi erõkre támaszko-
dó kötet erénye volt, hogy minden területen aktuális képet adott e korszak ál-
lapotáról. De a továbbiakat - az elõdök példáját követve - már újra meg kel-
lett írni a XX. sz. végéhez közeledve, nagy változásokat nem remélve. Hogy
az elkészült kézirat miért nem jelent meg, azt itt nem részletezhetem - mert
Pap Miklós is továbblépett felette. (Az új monográfiában egyetlen fejezet
megírását kapta, nevét tévesen nyomtatva: „A tokaji bor és Európa”. Város-
történeti tanulmányok I. szerk.: Bencsik J.-Orosz I. Tokaj, 1995. 303-317.) 
Még bejárt az új múzeumépületbe, ahol szobát is kapott - de a továbbiakban
már csak két tanulmánya jelent meg: egy kis füzet, 75. születésnapja alkalmá-
ból. (Debreczeni Ember András és Márton János leírásai Tokaj-Hegyalja és
Zemplén településeirõl. Dokumentatio Borsodiensis VI. Miskolc, 1987.) Adat-
közlés és leírás az általa begyûjtött, újra felfedezett, az 1700-as évekbõl szár-
mazó kéziratokról. Ezt a jeles dokumentumot pár év múlva Bencsik János és
János István is megjelentette Tokajban, bár az elsõ máig sem fogyott el - úgy
látszik, volt rá pénz. (Bencsik János-János István: „Zemplén vármegyének
kincstartó tárháza.” Két hegyaljai verses história. Tokaj és Hegyalja X. Tokaj,
1993. és Bencsik János: Hegyalja krónikája. Debreceni Ember András verses
leírása. Tokaj és Hegyalja XVI. Tokaj, 1995.)

Pap Miklós 80. születésnapjáig publikált másik kézirata: Tulajdonjegyes
üvegek a Hegyalján. (Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. 1988. 647-
657.) A megyei múzeumigazgatónak is kedvenc témája. A cikk a Tokaji Mú-
zeumban lévõ, Pap Miklós által évekig gyûjtött, legkülönlegesebb - üvegpe-
csétes - borospalackokról szól. Miskolcon jelent meg mindkettõ - de, hogy To-
kaj is tegyen valamit (a 80. születésnaphoz közeledve), a még mûködõ Múze-
umbaráti Kör tett ki magáért - igaz, Miskolc segítségével. Amikor a Tokaji
Múzeumból elbúcsúztatták mint munkatársat, 80. születésnapjára megjelent
ki nem adott kézirataiból több, mint 200 nyomtatott oldalnyi tokaji anyag.
(Pap Miklós: Tokaji tanulmányok. szerk.: Makoldi Sándorné, Tokaj, 1992.)
Benne az 1964-tõl publikálatlan írásaival, de a már 1987-ben írott „A tokaji
Önkéntes Tûzoltó Egylet történeté”-vel. Az egylet jegyzõkönyvét a tokaji
Blaskó Mihály kollégájával találta meg, fedezte fel, szintén egy hulladékgyûj-
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tés alkalmával. Az 1879-tõl vezetett 200 oldalas dokumentum Tokaj akkori
társadalmi életének is hû tükre, hiszen az önkéntes tûzoltók között ott volt a
város orvosa, jegyzõje, szinte minden vezetõje, iparosa. Kötelességüknek
érezték e társadalmi munkát, az edzéseket éppúgy, mint az õrség-állást, s a
tényleges bevetéseket.

1992-ben ünnepelte a Tokaji Múzeum is megalapításának 30 éves jubileu-
mát. Július 20-án Szabadfalvi József, az egykori megyei múzeumigazgató, ak-
kori fõnöke, a múzeum létrehozásának támogatója emlékezett a Tokaji
Múzeum alapítására, s méltatta Pap Miklós érdemeit is ez alkalomból. Össze-
foglalva az eddigieket, elmondta:

Szabadfalvi József:

„Pap Miklós 1944-ben került Tokajba, ekkor nevezték ki a Polgári Fiú- és Leányis-
kola élére igazgatónak. A honismereti és helytörténeti munkához az 1950-es évek leg-
elején a tanítás és a nevelés vezette el. 

PAP MIKLÓS

Otthon a Makoldi családdal - lányával s az unokákkal, és egy szõke vendég kislánnyal
1987
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1950-tõl nyugdíjazásáig, 1972-ig vezette az iskola Honismereti Körét. Az utóbbi
tíz évben ezt a munkát a kb. 60 tagot számláló Múzeumbaráti Körben folytatta igen
sok haszonnal és eredménnyel. Érdeklõdése irányulásának volt egy igen érdekes motí-
vuma: az iskolás gyermekekkel végzett, pontosabban végeztetett fém-, papír-, és hul-
ladékgyûjtés során hatalmas muzeális értékek is kerültek összegyûjtésre és pusztulás-
ra. Elõször ebbõl igyekezett kigyûjteni a kulturális és sokszor nemzetinek is minõsít-
hetõ értékeket. A gyûjtést a tanulók tovább is segítették, most már azonban az okos ta-
nár hívó szavára. Így került az iskolai gyûjteménybe Tokaj irattára, a város törvény-
könyve 1610-bõl, négy eredeti királyi kiváltságlevél, több térkép és más jelentõs, érté-
kes irat. Ebbõl az anyagból rendezték meg az 1848-as kiállítást a régi sótárnoki lakás,
késõbbi leánykollégium emeleti nagytermében. Az 1948. március 15-én, a szabadság-
harc centenáriumára nyílott kiállítás igen szép sikert hozott. Ezt 1951-ben újabb hely-
történeti kiállítás követte. Mivel a teremre ismét szükség lett, 1952-ben visszakerült a
gyûjtemény az iskola szekrényeibe. Egy idõben ismét láthatóvá vált - Pap Miklós ava-
tott irányítása mellett - az egykori Vajthó asztalos bútorraktárában, a mai alkotóház-
ban. Az installáció itt még az iskola rajzasztalaiból és deszkapolcokból állt, s a felme-
rülõ költségek fedezésére, a tanács engedélyével 20 filléres belépõdíjat szedtek. A gyûj-
temény ki volt állítva egészen 1957 augusztusáig. Közben, 1955-ben a levéltári irat-
anyagot át kellett adniuk a Megyei Levéltárnak - ez igen érzékenyen érintette a kis
gyûjteményt. Pap Miklós 1955-ben tett elõterjesztést a minisztériumnak egy tokaji
helytörténeti gyûjtemény létrehozására, a „tanulók” kisded gyûjteményét azonban ek-
kor még nem tartották erre méltónak. Ezt 1958-ban újabb elõterjesztés követte, több
eredménye azonban ennek sem lett, így az 50-es évek második fele újabb költözködést
hozott. A hídépítés miatt szükségessé vált az egykori asztalos-raktár, s 1958-ban a
gyûjteményt áttelepítették a görögkeleti templom félig romos és ablaktalan épületébe.
Csak alkalomszerûen, ünnepek és rendezvények alkalmával tartották nyitva, de még
így is sok magyar és külföldi vendég tekintette meg. Közben már a támogatás is meg-
érkezett, a Községi Tanács elõbb évi 2000, majd már 4000 forinttal dotálta. Ezt instal-
láció készítésére és a gyûjteményi anyag vásárlására fordították. 1960-tól a Járási Ta-
nács biztosított néhány ezer forintos dotációt a kis intézménynek, és havi 300 forintot
a vezetõnek. 1959-ben a templomot - a helyi tanács és a népfront kezdeményezésére -
, a Magyar Ortodox Adminisztratúra a múzeum céljaira - térítés ellenében - átadta.
Ezt követõen a Járási Tanács támogatásával, több,  mint 200 ezer forintért belsõleg fel-
újították. A felújított épületben a kiállítás 1961. július 24-én nyílt meg. A kiállítás õr-
zését a nyitva tartás alatt általános iskolai tanulók látták el. (Mint addig is!)

Ugyanakkor kezdõdött meg egy újabb, teljesebb kiállítási anyag összegyûjtése (a
Herman Ottó Múzeum segítségével). A forgatókönyvet 1962-ben a Mûvelõdésügyi
Minisztérium Múzeumi Fõosztályának megbízásából Ba-lassa Iván vezetésével
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Komáromy József, Kemenczei Tibor, Patay Pál és Pap Miklós készítették el. Az új, ál-
landó kiállítást 1962. október 28-án nyitották meg. A kiállítás a következõ egységek-
bõl állt: Tokaj geológiai viszonyai és õskora, A szõlészet és borászat története, A város
története, Tokaj-Hegyalja képzõmûvészete. Ez lett a TOKAJI MÚZEUM.”

Az 1992-es ünnepség Pap Miklós múzeumi munkájának is véget vetett,
mint ahogy korábban a nyugdíjjal (1972-ben) befejezõdött a pedagógusi pálya
is. A média azonban még utána is felkereste mindenféle tokaji problémával,
bármilyen témában - de mégis a csendes írogatás ideje jött el. A magányosság
otthon nem sokáig tartott: feleségül vette Ritter Rózsa barátnõjét, aki haláláig
gondozta. Másodszor is megnõsült tehát 1998-ban - miközben 5 unokája és 12
dédunokája született. A teleket ettõl kezdve Budapesten töltötte - ott is a le-
véltárakat bújva. A nyarakat pedig Tokajban, a szõlõjében pepecselve. Itt érte
meg 98. életévét. A kilencvenkilencedikben halt meg Budapesten, 2010. de-
cember 28-án. Díszpolgárként, Tokajban temették el 2011 januárjában. Utolsó
éveiben saját költségén adogatta ki újabb írásait, a régi anyagok feldolgozásá-
val, szinte minden évben egyet. 

Még megérte, hogy unokája, Makoldi Miklós régész Tokajban elkezdhette
a 300 éve nem látott tokaji vár feltárását, és annak publikálását - hogy ezzel is
nagyapja nyomdokaiba lépjen.

PAP MIKLÓS

Mindenszentek fényei a sírjuknál - 1 éve halt meg Pap Miklós 2011
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PAP MIKLÓS, A SZINOPTIKUS METEOROLÓGUS 

A meteorológia a légkörben lejátszódó fizikai folyamatokkal foglalkozik.
Az igények, e folyamatok megértésére, már az ókorban megfogalmazódtak.
I.e.400 körül Hippokratesz megírta az elsõ éghajlattant, majd õt Arisztotelész
követte, aki az elsõ meteorológia tankönyvet készítette, amiben a saját tapasz-
talatai alapján adta a jelenségek magyarázatát. A fejlõdés további gátja a fizi-
kai törvények ismeretének hiánya volt.

A mérõmûszerek kifejlesztésében Leonardo da Vinci, Galilei, Torricelli,
Viviani jeleskedtek. 

Mûszeres mérések a XVII. században kezdõdtek. A XVIII. században már
egységesítették a mûszereket, így azonos elvek alapján lehetõség nyílt a mé-
résekre.

Európa elsõ megfigyelõ hálózatát Mannheimben 1780-ban hozták létre
„Societas Meteorologica Palatina” néven. Ennek a hálózatnak 36 állomása
volt, a legkeletibb tagja a Budai Csillagvizsgálóban mûködött.

Magyarországon a meteorológiai megfigyeléseket a XVIII. sz. derekán
Nagyszombaton, az egyetem csillagvizsgálójában kezdték meg. Ezt az egye-
temet Mária Terézia 1777-ben Budára helyeztette, ahol 1781. nov. 1-jén indul-
tak meg a rendszeres észlelések ugyancsak a csillagdában, amely a királyi pa-
lota egyik épületében kapott helyet.

A legrégibb észleléseket és saját kutatási eredményeit Berde Áron, a ko-
lozsvári líceum természettan-vegytan tanára gyûjtötte össze és adta ki
„Légtüneménytan, s a két Magyarhon éghajlatviszonyai s azok befolyása nö-
vényekre és állatokra” c. könyvében.

Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1870-ben, 142 évvel
ezelõtt jött létre. Az elsõ térképes napi jelentések 1880. július 27-én jelentek
meg. Ennek kiadója - saját költségén - Szentgyörgyi Wein József orvos volt.
Anyagi okok miatt a kiadás hat évvel késõbb megszûnt, de az egyre fokozó-
dó igény miatt 1891. június 15-én újraindították és 1892. augusztusától 130
távírda körözvény formájában vette át az elõrejelzéseket, feltûnõ helyeken,
városházákon, piactereken fémtáblákon függesztették ki közszemlére. A Me-
teorológiai Szolgálat 1890-tõl Konkoly Thege Miklós vezetése alatt indult fej-
lõdésnek. Az õt követõ, nagy tudású Anderkó Aurél továbbfejlesztette az in-
tézetet. A fõvárosban teljes prognózist közöltek Telefonhírmondó nyomán,
valamint a napilapok közöltek elõrejelzéseket.

Térségünkrõl a legrégibb meteorológiai megfigyelések a Taktaköz néhány
településérõl maradtak fenn a sárospataki Nagykönyvtár gyûjteményében.
Ezek a megfigyelések a XVIII. század legvégétõl szolgáltattak adatokat népi
megfigyelésekkel egybefûzve.

A tokaji meteorológiai megfigyelések a múlt században indultak meg, saj-
nos nem tudjuk pontosan mikor és ki, vagy kik végezték az észleléseket. A
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XVIII-XIX. században az idõjárási események feljegyzéseit-melyet orvosok, ta-
nárok, mesteremberek végeztek - Réthly Antal gyûjtötte össze és adta közre.
Réthly Antal , a magyar meteorológia oktatás elsõ egyetemi tanára, számos
munkája ma is iránymutató. Õ indította el a tokaji megfigyeléseket is. Az 1930-
as években egy sokoldalú cipészmester, Kónya Károly volt az észlelõ. Kónya
mester az Áchim András utcában lakott, itt volt az állomás is. Tõle vette át
1946 elején Pap Miklós, földrajz - biológia - vegytan szakos polgári iskolai ta-
nár, Réthly professzor úr rábeszélésére. Professzor úr a leánya révén volt kap-
csolatban a várossal, mert lánya Titesz Györgyhöz ment feleségül, s  így lett to-
kaji lakos. Nyaranta, szabadságának egy részét töltötte a Bem utca 2. szám
alatt lévõ szép vadászkastélyban leánya családjával, melyet emléktáblával je-
löltünk meg. Az állomást a polgári iskola mellett állították fel, ahol szolgálati
lakásban lakott Miklós bácsi a családjával. Kezdetben társadalmi munkában
folyt az észlelés, majd havi 80 Ft tiszteletdíjat fizettek érte. A mérések csak né-
hány paraméterre terjedtek ki, a maximum és minimum hõmérsékletre, szél-
irányra, pillanatnyi hõmérsékletre. Az adatokat naponta egyszer este  fél 7-kor
jegyezték fel. A polgári iskolából az Áchim András utcára, majd a Bem utca 10.
sz. alá került az állomás, ahol megszûnéséig mûködött. A gyûjtött adatokat
elõször Budapestre és Debrecenbe továbbították, majd a napi egyszeri észlelés-
rõl áttértek a kétszerire és a tiszteletdíjat felemelték 120 Ft-ra. A megfigyelési
adatokat naponta egyszer, táviratilag továbbították, valamint naplóban rögzí-
tették. A mérések kiegészültek radiációs minimum- és csapadékmérésekkel.

Miklós bácsi precizitására jellemzõ volt, hogy minden érdeklõdõnek apró-
lékosan elmagyarázta a különbözõ mérõeszközökkel történõ méréseket. A
hõmérõ házikóban állomáshõmérõt, Fuess-rendszerû maximumhõmérõt, mi-
nimumhõmérõt, alatta radiációs minimumhõmérõt, mellette csapadékmérõt,
napfénytartam mérõt helyeztek el. A méréseket naponta kétszer végezte el,
majd este fél 7 után sietett a postára feladni a táviratot.

Az állomáshõmérõ számlapja 0,2 fokos beosztású volt, skálájának hossza -
35 oC-tól +45 oC-ig terjed. Mindig megemlítette, hogy az abszolút minimum
magyarországi értéke éppen -35 oC, tehát ettõl hûvösebbet ezzel a hõmérõvel
meg sem lehetne mérni. Ezért kell alkalmazni a minimumhõmérõt, amely két
észlelés között a legalacsonyabb hõmérséklet meghatározására szolgál. Félfo-
kos beosztású, a számlapján vízszintes irányban számozott. A minimumhõ-
mérõ edénye kétágú villa, hogy ezáltal a felülete minél nagyobb legyen, és a
lehetõ leggyorsabban reagáljon a változásra. Ebben a hõmérõben nem higany
a mérõfolyadék, hanem színezett alkohol. A kapillárisban üvegpálcika úszik
sötétre színezve. Ezt az üvegpálcikát kell az alkohol felszínéhez csúsztatni.
Ha csökken a hõmérséklet, az alkohol meniszkusza a felületi feszültség kö-
vetkeztében az üvegpálcikát magával húzza. Amikor a hõmérséklet emelke-
dik, az alkohol kitágul és a kapillárisban elõrenyomul, de az üvegpálcikát ott-
hagyja a legalacsonyabb hõmérséklet helyzetében.
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A minimumhõmérõt használat elõtt függõleges helyzetbe állítjuk, úgy,
hogy a villás vége fent, a fémkupakos vége lent legyen. Ekkor az üvegpálcika
a mérõfolyadék végéig csúszik. A tartóállványra vízszintesen helyezzük el.
Vigyázni kell, hogy elõször a fémtokos végét tegyük a tartóba, majd a villás
végét, így megakadályozzuk az üvegpálcika visszacsúszását. 

Használat közben a villás végét nem szabad megérinteni. A talaj menti ki-
sugárzási hõmérsékletet (radiációs minimum) a talaj felett 5 cm magasságban
mérjük. Ezt a magasságot pontosan be kell tartani, mert már néhány cm-es el-
térés is jelentõs pontatlanságot eredményez. A hõmérõt mindig este kell elhe-
lyezni a tartójára, számlapjával a földfelszín felé fordítva. Ennek az az oka,
hogy a rárakódó dér, harmat, zúzmara ne zavarja a késõbbi leolvasást, ami-
hez csak a hossztengelye szerint kell elforgatni a hõmérõt.

A mérések pontossága több tényezõtõl függ. Az elsõ helyen a leolvasás
pontossága áll. Leolvasáskor arra kell figyelni, hogy a mûszer mutatója a sze-
münkkel egy magasságban, rá merõlegesen legyen. Ha ettõl eltérünk, a való-
ságosnál kisebb, vagy nagyobb értéket kapunk. Ezt hívják parallaxis hibának.
Könnyen kiküszöbölhetõ, ha tükröt teszünk a skálához, és leolvasáskor a tü-
körképet vesszük figyelembe. Ezt tekinthetjük személyi hibának, ha alá vagy
fölé becsüli a mûszer értékeit.

Lehet hibás a mérõmûszer is. Elöregszik, oxidálódik, vagy a mérõfolya-
dékból kiválik valamelyik alkotórész. Ennek megakadályozására kontrollmé-
réseket kell végezni. Ha eltérést tapasztalunk, akkor össze kell hasonlítani az
alapmûszerrel, vagy etanollal. Ezt az összehasonlítást az OMSZ végzi.

Elõfordult, hogy ritkán másra kellett bízni a méréseket. Ilyen esetekben
Miklós bácsi mindig pontosan elmondta, mire kell különösen figyelni.

A csapadékmérés a meteorológiában kényes feladat, nagy odafigyelést és
sok hibalehetõséget rejt.

Csapadékon a légkörbõl a felszínre kicsapódó, vagy lehulló vizet értjük.
Keletkezésük helye, valamint halmazállapota szerint különböztetjük meg
õket. Folyékony halmazállapotú csapadék az esõszitálás, az esõ, a ködszitá-
lás, záporesõ, ónos esõ. A szilárd halmazállapotú csapadék lehet kristályos és
szemcsés szerkezetû. Kristályos a jégtû, a hó, a havas esõ. Szemcsés a jég-
szemcse, a hódara, a jégesõ. A felszínen válik ki a harmat, a dér és a zúzma-
ra. A csapadékmérés esetén meghatározhatjuk, hogy a vízszintes felszínt mi-
lyen magasan borítaná a víz, ha a felszínen maradna. Természetesen nem ma-
rad ott, hanem elpárolog, lefolyik vagy beszivárog a talajba.

A csapadékmérésre az igény a földmûvelés kezdetén jelentkezett. Indiá-
ban már az idõszámítás elõtt 400 évvel az alapján osztották fel a földeket,
hogy az egyes tartományokban mennyi csapadék hull. Európában a XVII.
században Galilei tanítványa végzett méréseket.

Magyarországon 1782-tõl a Budai csillagvizsgálóban mértek csapadékot;
a mennyiségét mm-ben fejezik ki, 1 mm csapadék 1m2 területen 1 liter vizet
jelent. A csapadékmérés 1/10 mm-es pontosságú, a csapadék lokális, mely kis
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területen belül is nagy ingadozásokat mutat. A csapadékadatok értékelésénél
oda kell figyelni az idõjárás típusára, a többi meteorológiai elem együttes
vizsgálatára. Éppen emiatt sûrû csapadékmérõ hálózatra van szükség. Ma-
gyarországon átlagosan 100 km2-enként egy állomás mûködik. A domborzat
befolyásolja a hálózat sûrûségét, hegyvidékeken nagyobb sûrûség szükséges.
A magassággal a csapadékhajlam növekszik. A csapadék mennyiségének mé-
résére felül nyitott edényt használunk, ennek felfogó felületét pontosan is-
merjük. 

Ma a Hellmann-rendszerû csapadékmérõt használjuk, mely két fõ részbõl
áll: alumíniumból készült felfogó berendezésbõl és a mérõhengerbõl. A felfo-
gó berendezés kettõs falú, kör alakú felszínû felfogó edény, melynek átmérõ-
je 159,6 mm, felülete 1/50 m2. Felsõ részén élesre esztergályozott gyûrû, alat-
ta tölcsér található, ami egy gyûjtõpalackban torkollik. A palackba 90 mm csa-
padék fér el, de az ezt magába foglaló tartóedény 100-110 mm további csapa-
dékot raktározhat el. Egy nap alatt ennél több csapadék nagyon ritka Magyar-
országon. A csapadékmérõt faoszlopra szerelik fel úgy, hogy a felfogó rész
1m- re legyen a felszíntõl. 

A másik része az üvegbõl készült mérõhenger, amelyen 10 mm-ig terjedõ
beosztás van. Ha ennél több a csapadék, abban az esetben többször ismétel-
jük a mérést és összegezzük az eredményt. A mérõszála tizedmilliméter pon-
tosságú méréseket tesz lehetõvé. A szilárd csapadékot mérés elõtt fel kell ol-
vasztani, de ügyelni kell a párolgásra. Hóesés esetén hókeresztet alkalmaz-
nak, mivel a szél kavaró hatását így lehet csökkenti, 100 mm friss hó kb. 10
mm csapadéknak felel meg. Az összetapadt hó ennél több csapadékot jelent.
A csapadékhullás intenzitása területenként változó. Elõfordulhat, hogy a ki-
helyezett csapadékmérõben kevesebb csapadék van, mint a lehullott átlag.
Ezért a mérõeszközök sûrítésével lehet orvosolni az így elõálló hibákat. Ma
már csapadékradart alkalmaznak. Naponta fél 7-kor mérik a csapadékot, és
az elõzõ napra írják be, még akkor is, ha az adott napon esett a mérés elõtt
közvetlenül.

Az 1m magasan, vízszintesen elhelyezett csapadékmérõnek biztosítani
kell, hogy a csapadék körkörösen még 45o-os szög alatt is a mérõedénybe jus-
son.

A mikrocsapadékot is hasonlóan mérhetjük, de más felfogó eszközökkel.
A makro- és mikrocsapadékok mérése mellett Miklós bácsi feljegyezte an-

nak alakját, intenzitását, idõtartamát, keletkezésének körülményeit.
A napfénytartam mérésére használt mérõmûszer a Campbell - Stokes -

rendszerû napfénytartam mérõ, amely összegyûjti a Napból érkezõ direkt su-
gárzást, fókuszálja és ernyõre vetítve az azon lévõ papírszalagot beégeti. Ez a
folyamat mindaddig tart, amíg a sugárzás elé felhõ nem kerül. A mûszer egy
tartóállványból, egy 96 mm átmérõjû üveggömbbõl és egy gömbhéj részletbõl
áll. Ez utóbbit a földrajzi szélességnek megfelelõen kell beállítani. Fontos,
hogy pontosan tájoljuk a mûszert É- D irányba, így a Nap járását követve tör-
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ténhet az eredményszalag égetése. A sugárzás intenzitásának megfelelõen
erõsebben, vagy gyengébben égeti a szalagot. A szalag idõbeosztása ugyan-
olyan, mint a napóráé. Az égetés idõpontja egybeesik a valódi helyi idõvel.
Úgy mûködik, mint egy napóra. Mivel a napsugárzás idõtartama nyáron a
leghosszabb, télen a legrövidebb, ezért évszakonként különbözõ hosszúságú
papírszalagot használnak. Csak a tavaszi és õszi szalag egyforma. A téli sza-
lag X. 12 - II. 28-ig, a tavaszi III. 1 - IV. 11-ig, nyári a IV. 12 - VIII. 31-ig, az õszi
IX. 1 - X. 11-ig használható. A szalagokat mindig napnyugta után kell kicse-
rélni. A begyûjtött szalagokra rá kell írni az állomás nevét, vagy számát, a fel-
használás idõpontját; évet, hónapot, napot. Az eredmények feldolgozását az
OMSZ-ban végezték. A legkisebb leolvasási egység egytized (0,1óra) azaz 6
perc. A pörkölési nyomok részletértéke 1 perc. Ha egy órán belül több pörkö-
lési nyom van, azt legfeljebb 0,3 órának vehetjük. Érezhetõ, hogy milyen sok
hibalehetõség van az alá- vagy túlbecslés esetén! A napfénytartam mérésének
haszna, hogy segít meghatározni a biztonságosan termelhetõ növények körét.

Miklós bácsival gyakran találkoztunk. Szerteágazó érdeklõdése, világlátá-
sa magával ragadott. Érdekelte a tárgyi és szellemi néprajz, Tokajhoz és Tokaj-
Hegyaljához kapcsolódó szõlészeti, borászati emlék, irodalmi, történelmi ha-
gyomány. Magyarázatai - bármirõl is szóltak - lényegre törõek, logikusak vol-
tak, igazi tanár egyéniségre vallottak. Õ tanár volt ízig-vérig. Fennmaradt írá-
sai bizonyítják szellemiségét, humanizmusát, elkötelezettségét, szakértelmét
minden iránt, amibe belefogott.

Érdekelte a levegõben lévõ szilárd és cseppfolyós részecskék szerepe a
napsugárzás intenzitásának csökkentésében, érdekelte a sugárzás elnyelõdés,
visszaverõdés, a felszínmódosító hatása és következményei. Bár nem ez volt
érdeklõdésének fõ tárgya, mégis olyan mélyre ásta magát bele, hogy csak cso-
dálni lehetett. Rajta kívül az ÉVIZIG tokaji kirendeltségén, Földesi József vég-
zett még rendkívül precíz méréseket.

Miklós bácsi mérési adatait Boros László fõiskolai tanár dolgozta fel és ad-
ta közre.

Magyarországon kevés észlelõ mondhatta el magáról, hogy több mint
negyven éven keresztül mért adatokat, s szerzett elévülhetetlen érdemeket a
szinoptikus meteorológia szolgálatában.

Dr. Vitányi Béla
geográfus, földrajztanár
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Elõadások: a magyar világörökségi helyekrõl Szabó Csaba,
a tokaji borról Szepsy István, és a hungarikumokról Lezsák Sándor
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Szepsy István tokaji borbemutatója
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