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Javaslat a Völgységi Tájegységi Értéktárba felvételre 

Készítette: dr. Szőts Zoltán 
 

............................................................. 
 

Bonyhád, 2017. június 30.(P. H.) 

I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: dr. 

Szőts Zoltán 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 
Név: dr. Szőts Zoltán 
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Rákóczi utca 129. 
Telefonszám: 06-30/505-8811 
E-mail cím: drszotszoltan@gmail.com 

 
 

II. 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Kintorna, lemezes verkli  

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  □épített környezet 
□ ipari és műszaki 
megoldások 

 kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Völgységi Múzeum, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 

Völgységi Tájegységi Értéktár 

□ települési  tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 
történetének leírása: 
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Kintorna, lemezes verkli (műtárgy)            VÉB/68/E 

 
A restaurátor egy monogramot talált a hangszerben: A K, és egy évszámot illetve 
hónapot: 1716. IV. Athanasius Kircher (Geisa (Fulda mellett)- 1602. 05.02. Róma, 

1680. 10. 30.) német tudós polihisztort takarhatja a monogram, akinek a 

rendszerét, amit megalkotott zene-automaták terén, tovább is használták. Ez egy 

fúvó rendszerű, nyelvsípos hangszer, fedelén alpakka dísszel. Különleges, hogy 

papírból vannak a fújtatók és a szélláda is, általában minden ilyen széltraktussal 
működő zenegépben illetve hangszerben bőrből vannak ezek a részek. A kíntorna 

fenéklapjában rugók vannak, amelyek a megfelelő nyomást szolgáltatják a 
megszólaláshoz, illetve a folyamatos játékhoz. Eredetileg kártyákkal működött, 
jelenleg 12 db lemez, ezek későbbiek, indulók (Radetzky, Rákóczi) polkák, 
mazurkák játszhatók le rajta. A Bonyhádi Tájmúzeum gyűjteményéből került a 
Völgységi Múzeumba. Leltári száma: T. 99.3.1. Restaurálva: 2017. 

(Forrás: Major Gábor restaurátor feljegyzése és szóbeli közlései 2017., Kiss Farkas 

Gábor: „DIFFICILES NUGAE” Athanasius Kircher magyarországi kapcsolatai. 
Irodalomtörténeti Közlemények 2005. CIX. évfolyam 4±6. szám 436-468. 

http://epa.oszk.hu/00000/00001/00419/pdf/kiss.pdf) 

___________________________ 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
 

A török hódoltság utolsó évtizedei és a visszahódító háborúk, majd a Rákóczi-szabadságharc 
idején vidékünk hadszíntérré vált. A 18. század elejéről ezért kevés műtárgy maradt fenn, 
különösen olyan. amely zene- és technikatörténeti értékkel bír. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):  

 
Forrás: Major Gábor restaurátor feljegyzése és szóbeli közlései 2017., Kiss Farkas 

Gábor: „DIFFICILES NUGAE” Athanasius Kircher magyarországi kapcsolatai. 
Irodalomtörténeti Közlemények 2005. CIX. évfolyam 4±6. szám 436-468. 

http://epa.oszk.hu/00000/00001/00419/pdf/kiss.pdf) 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

www.vot.hu (Völgységi Tájegységi Értéktár) 

III. 
MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja: 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geisa_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fulda
https://hu.wikipedia.org/wiki/1602
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_2.
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma
https://hu.wikipedia.org/wiki/1680
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_30.
http://www.vot.hu/
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Perczel Mór tábornok családi bibliája            VÉB/69/E 

A Völgységi Múzeum Perczel-relikviáinak egyik legértékesebb darabja. Megmaradásában 
kulcsszerepe volt Molnár Imrének (1920‒89), a szigetvári Várbaráti Kör alapítójának és első 
elnökének. 1985. ápr. 23-án kelt levele szerint „a Perczel-relikviák eltartáson épülő 
végrendeleti örökösödés útján kerültek (…) egy Szigetvár melletti falucskába [Nagyvátyra]. 
Mi az örökösöktől néhány darabot készpénzen vásároltunk meg.” A kutató-tanár szerencséje 
az volt, hogy az értékes örökség birtokosa egy nagyvátyi tanítványának családja volt. Perczel 
Armand, a tábornok unokája 1956-ban Balatonfőkajáron bekövetkezett halálával özvegye, 
született gróf nagyereszi Toldalagi Ilona (1894 [?]‒1978) költözött Nagyvátyra, s az ő halála 
után kerültek a relikviák Szigetvárra. Molnár Imre könyvészeti vizsgálódásai nyomán 
megállapította, hogy „a bibliát Hollandiában, Utrechtben nyomták 1730-ban. Minden 

tekintetben pontos mása Misztófalusi Kis Miklós 1685-ben Amszterdamban nyomott »aranyos 
bibliájá«-nak.” Érdi Marianne restaurátor művész leírása szerint: „Barna színű, zölddel 
márványozott egészbőr kötés, gerincén a három borda két oldalán, aranyozott levéldíszítéssel. 
Tábláján gerincnél két vaknyomásos léniacsík fut le. Metszése aranyozott, mindhárom élén 
poncolt. A könyvtestből egy két ív kiugrott, fűzése ép. A könyv egy durva átkötésen esett át, 
amelyhez egy korabeli, 19. századra jellemző egészbőr kötést használtak fel.” Méretei: 
magassága 20 cm, szélessége 13 cm, vastagsága 7,8 cm. Terjedelme 1196 + 103 oldal. A 

címlapon ez áll: „SZENT BIBLIA AZ AZ Istennek Ó és ÚJ TESTAMENTOMÁBAN 
Foglaltatott egész SZENT ÍRÁS, Magyar Nyelvre Fordíttatott KAROLI GASPAR által És 
mostan hetedszer é kis formában kibotsáttatott Nyomtattatott Ultrayektumban ANSELMUS 
MUNTENDAM  által 1730. esztendőben.” A címlap előtti oldalakon található kézírásos 
bejegyzések alapján megállapítható, hogy a könyv eredetileg a Kazay családé volt, tőlük a 
Sárközy család örökölte. Akkor került a Perczel családhoz, amikor 1844-ben Perczel Mór 
nőül vette Sárközy Juliannát. A biblia vigasztalója volt Perczel Mórnak a szabadságharcban, 
18 éves emigrációja alatt és élete alkonyán, önként vállalt bonyhádi magányában. A 
legszembetűnőbb helyen olvasható tulajdonosi bejegyzés szerint a „bócsay Sárközy család 
bibliája később Perczel Móric 1848/9 tábornoka esténként ezt a bibliát olvasgatta.” (sic!) 

Perczel Mór 6 oldalon megjelenő sajátkezű beírásai elsőrangú és hiteles forrásul szolgálnak a 
tábornok 1844 és 1891 közötti életszakaszáról, családi viszonyairól. Tizennégy gyermekének 
születéséről, feleségének és két gyermekének elhalálozásáról, Hermina nevű lányának 
eltűnéséről, aki 20 évesen valószínűleg a Dunába fulladt. A nyolcvanas éveiben járó tábornok 
végezetül megvonta élete mérlegét: egyrészről írt feleségéről, a szent nőről, a szent 

asszonyanyáról, másrészről pedig életének másik szent emberéről, nevelőjéről, a nemzet 
legnagyobb költőjéről, Vörösmarty Mihályról. Így kapcsolódott össze élete alkonyán Isten, 
Haza, Család. 1891. aug. 3-án, 80 évesen a biblia lapjain összeszámlálta népes családjának 
tagjait. Először 1998. márc. 15-én – A Perczel Mór katonái c. időszakos kiállítás megnyitóján 
– mutatták be az érdeklődőknek a Völgységi Múzeumban letétbe helyezett családi bibliát. 
Megvásárlására 2006-ban került sor. Restaurálását Érdi Marianne restaurátor, az Országos 
Széchényi Könyvtár munkatársa végezte el. A restaurált biblia 2011. nov. 11-étől a Völgységi 
Múzeum „Isten, Haza, Család – Perczel Mór 1811‒1899” c. időszaki kiállításán volt látható. 
Leltári száma: T. 2006.3.1. Restaurálva: 2011  

 
(Forrás: Dobos Gyula: A Perczelek (Szekszárd, 2001) Molnár Imre: Perczel Mór és családja (Kézirat 
Szigetvári Várbaráti Kör, 1984) Szőts Zoltán: Perczel Mór bibliája – Rendhagyó tárgytörténet 
(Kézirat 24., 2011)  

___________________________ 



 3 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
 

Bonyhád és a Völgység legjelentősebb középnemesi földbirtokos családjának tárgyaiból igen 
kevés maradt meg. Kuriális házaik bútorzata és felszerelései elpusztultak, vagy elkallódtak. 
Különösen fontos a legnagyobb személyiség, Perczel Mór 48-as honvédtábornok, személyes 
relikviatárgyainak megőrzése. Kulturtörténeti érték A Károli Biblia 7. kiadása, Perczel Mór 
személyes bejegyzései életrajzának fontos adaléka. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):  

 
(Forrás: Dobos Gyula: A Perczelek (Szekszárd, 2001) Molnár Imre: Perczel Mór és családja (Kézirat 
Szigetvári Várbaráti Kör, 1984) Szőts Zoltán: Perczel Mór bibliája – Rendhagyó tárgytörténet 
(Kézirat 24., 2011)  

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

www.vot.hu (Völgységi Tájegységi Értéktár). 

 

III. 
MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja: 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

 

 VÉB/69/E/1 

http://www.vot.hu/
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1. Perczel Mór tábornoki atillája             VÉB/70/E 

A Völgységi Múzeumban található legértékesebb Perczel-ereklyék Perczel Mór 
tábornoki atillája és családi bibliája. Eszmei értékük felbecsülhetetlen. 1997. dec. 
17-én került sor a tábornoki atilla, megvételére. A tábornoki atilla restaurálását 
2011-ben a Néprajzi Múzeum osztályvezetője, Sterbetz Katalin főrestaurátor 
végezte el. A biblia és atilla 2011. nov. 11-étől a Völgységi Múzeum „Isten, Haza, 
Család – Perczel Mór 1811‒1899” c. időszaki kiállításán volt látható. Készült: 
Misoga Sándor cs. és kir. udvari szállító Budapest Váczi utca 36. műhelyében 

(Forrás: Sterbetz Katalin restaurátor feljegyzése és szóbeli közlései 2011) 

___________________________ 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
 
Bonyhád és a Völgység legjelentősebb középnemesi földbirtokos családjának 
tárgyaiból igen kevés maradt meg. Kuriális házaik bútorzata és felszerelései 

elpusztultak, vagy elkallódtak. Különösen fontos a legnagyobb személyiség, Perczel 
Mór 48-as honvédtábornok, személyes relikviatárgyainak megőrzése. 

(Forrás: Sterbetz Katalin restaurátor feljegyzése és szóbeli közlései 2011) 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):  

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.vot.hu (Völgységi Tájegységi 
Értéktár). 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja: 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő 
dokumentumok, támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vot.hu/
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 VÉB/70/E/1 


