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Balázs Géza

a mátra-vidék mindenese
Fülöp lajos 90 éves

talán a legszebb epiteton ornans, amivel illették: a Mátra-vidék mindenese. Fülöp 
lajos nyelvész – nekem és sokaknak: tanár úr – az elte Mai Magyar nyelvi tanszé-
kéről vonult nyugdíjba. 85. születésnapján, szülővárosában, Gyöngyösön a vachott 
sándor Könyvtár egy szép, képes kis füzetet jelentetett meg a tiszteletére. A 23 írást, 
személyes emlékezést és fényképeket tartalmazó kiadványnak nincs kolofonja, de  
a felkérésekből kikövetkeztethe-
tő, hogy ösztönzője, szerkesztője 
lisztóczky lászló és selmeczi Ko-
vács Attila (2017) voltak. A Ma-
gyar Nyelvőr is köszöntötte (Balázs 
2018). 80. születésnapján barátai és 
tanítványai jelentettek meg emlék-
könyvet a tiszteletére (lisztóczky 
2012), Balázs Géza (2013) a Ma-
gyar Nyelvőrben köszöntötte. 70. 
születésnapján a Magyar Nyelvtudományi társaság köszöntötte (Balázs 2003). 60. 
születésnapjára a Néprajzi Múzeum jelentetett meg egy kis köszöntőkötetet Ba-
lázs Géza és selmeczi Kovács Attila (1992) szerkesztésében, ebben főleg egyetemi 
nyelvész kollégái köszöntő tanulmányai kaptak helyet. Fülöp lajos nyugdíjaséveit 
egyre intenzívebb munka jellemzi. Munkásságának középpontjába ismét a szülő-
föld, a Mátraalja, Gyöngyös művelődéstörténetének feltárása és közzététele került.  
Az utóbbi évtizedekből csak néhány fontosabb munkára hívom fel a figyelmet. 

„Gyöngyös arany betűkkel írta be nevét a magyar művelődés történetébe” – vall-
ja Fülöp lajos és lisztóczky lászló (2018: 5), megfordult, élt itt: Bajza József, Bu-
gát Pál, Gorove István, Pájer Antal, sárosi Gyula, spetykó Gáspár, tariczky endre, 
török Ignác, vachott sándor és vachott sándorné Csapó Mária, vahot Imre, zalár 
József. olyan fontos művelődéstörténeti kiadványok születtek, mint a Gyöngyösi 
Kalendárium. A város művelődéstörténti dokumentálását szolgálja a 2018-ban útjára 
indított Mozaikok Gyöngyös művelődéstörténetéből című könyvsorozat. 

Fülöp lajos feldolgozta Gyöngyös irodalmi örökségét (Fülöp 2001). lisztóczky 
lászlóval közösen számos további gyöngyösi művelődéstörténeti könyvet publikált: 
tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból Alszeghy zsolt, Bán Imre, Berze Nagy 
János arcképével (Fülöp–lisztóczky 2011); ennek folytatása: 16 költő, író és tudós 
(köztük Bugát Pál) a gyöngyösi gimnáziumból (Fülöp–lisztóczky 2013); az 1917-es 
gyöngyösi tűzvészről (Fülöp–lisztóczky 2017),  melyben a beszámolók, emlékezések, 
tanulmányok mellett tanulságosak az országos részvét dokumentumai berzeviczy al-
berttől szép ernőig, Jászai Maritól rippl-rónai Józsefig; közreadták stiller János (pl. 
Gyöngyös leírása) és stiller Kálmán (pl. Gyöngyösi népszokások) helyi művelődés-
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történészek írásait (Fülöp–lisztóczky 2018a); Bán Imre gyöngyösi tudományos mun-
kásságának dokumentumait (Fülöp–lisztóczky 2018b). Fülöp lajos és lisztóczky 
lászló (2005, 2007) ápolja vachott sándor és vachott sándorné emlékét, előbbi ver-
seinek, utóbbi emlékiratainak kiadásával. A Gyöngyösi krónika (Fülöp–lisztóczky 
2015) válogatás a korábbi Gyöngyösi Kalendárium régi évfolyamaiból; s ebből olyan 
érdekességekre derül fény, mint Gyöngyös neve és címere, a magyar szent Korona 
Gyöngyösön, richter Gedeon gyöngyösi iskolásévei (Bártfai szabó lászló), széche-
nyi István Gyöngyösön (visontai György). Gyöngyös fölé magasodik a Mátra, a város 
akár a Mátra „kapujának” is tekinthető. A hegységnek a magyar költészetben való 
megjelenését mutatja be Hegyhimnusz című kötetük (Fülöp–lisztóczky 2014). 

Fülöp lajos (2001) összeállította Gyöngyös irodalmi örökségét, összegyűjtötte 
Gyöngyöspata népmeséit (2003a), s különös figyelemmel dolgozta fel Berze Nagy 
János életművét (lásd: Balázs 1988). Berze Nagy a kiváló folklorista és nyelvész is 
a gyöngyösi gimnáziumhoz kötődik, a Magyar Nyelvőr gyűjtő munkatársa is volt az 
1900-as évek elején (Fülöp 2003b); s talán nem véletlen a kapcsolat, mert a gyön-
gyösi kapcsolaton túl a folklórgyűjtés, nyelvjárásgyűjtés és a folklóralkotások nyelvi 
kutatása összekapcsolja kettejük munkásságát. 

Gyöngyöst a helyiek sokszor „gyöngy városnak” nevezik. Ha létezik „gyöngyö-
siség” (és miért ne létezne?), akkor Fülöp lajos ennek legelkötelezettebb képvise-
lője. De nevezték már a „Mátra-vidék mindenesének is”. élete, munkássága mindig 
vissza-visszatér a szülőföldhöz, példát mutatva arra, hogy gyökereinket ne feledjük. 
Isten éltesse 90. születésnapján! 

szülőföldünk (1962)

látod ezt a fényben fürdő várost?
Körötte kéklő, méla hegykaréj:
déli derűben hosszan álmodó,
de éber, hogyha jön a hűvös éj.

Akik élünk-halunk e hegy tövén,
szülőföldnek becézzük a tája:
esszük kenyerét, kortyoljuk borát,
és itt minket mindig hazavárnak.

(Fülöp lajos verse a Mátrai monológ című kötetéből)

Névjegy: dr. Fülöp lajos (Karácsond, 1932. augusztus 19.). Az általános és közép-
iskolát Gyöngyösön végezte. Diplomáját egerben és a debreceni Kossuth lajos tu-
dományegyetem magyar–néprajz szakán szerezte meg. 1956-tól Hatvanban, 1957-től 
Gyöngyösön gimnáziumi tanár, kollégiumigazgató, 1966–1977 között a Berze Nagy 
János Gimnázium igazgatója. utána az országos Pedagógiai Intézetben osztályvezető, 
majd az elte Mai Magyar Nyelvi tanszékén dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 1979–
1989 között az édes Anyanyelvünk szerkesztőbizottságának tagja. 
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