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Ipolyi ArnoldIpolyi ArnoldIpolyi ArnoldIpolyi ArnoldIpolyi ArnoldIpolyi ArnoldIpolyi ArnoldIpolyi Arnold 1823. 1823. 
oktoktóóber 20ber 20--áán n 

szszüületett a Hont letett a Hont 
megyei Disznmegyei Disznóós s 

teleptelepüülléésen. sen. 
ÉÉdesapja, desapja, StummerStummerStummerStummerStummerStummerStummerStummer

FerencFerencFerencFerencFerencFerencFerencFerenc vváármegyei rmegyei 
tisztstisztséégviselgviselőő, , 

éédesanyja desanyja 
SzmrecsSzmrecsSzmrecsSzmrecsSzmrecsSzmrecsSzmrecsSzmrecsáááááááányinyinyinyinyinyinyinyi

ArzArzArzArzArzArzArzArzéééééééénianianianianianianiania, , 
az egyik legaz egyik legőősibb sibb 

felvidfelvidééki csalki csaláád d 
sarja volt.sarja volt.

Disznóspuszta Fabriczius Ferenc 1857-es 
komaszálási térképén



Ipolyi gyermekIpolyi gyermekééveit veit IpolykeszinIpolykeszin éélte lte áát, s szt, s szüülei lei 
egykori kegykori kúúririáája, erja, erőősen sen áátalaktalakíított formtott formáában ugyan, ban ugyan, 

mméég ma is g ma is ááll a falubanll a faluban

A templom falA templom faláán emln emlééktktáábla bla 
őőrzi a tudrzi a tudóós ps püüspspöök emlk emléékkéét, t, 
melynek szmelynek szöövege a kvege a köövetkezvetkezőő: : 

„„Itt eme hely Itt eme hely nnöövelveléé
Ipolyit kora zsenge Ipolyit kora zsenge 

szakszakáában ban 

MMííg g llőőnn egyhegyhááznak, znak, 
honnak honnak öörröökre dkre dííszesze

MMűűvvéészet, tudomszet, tudomáány ny 
gygyáászt szt ööltve siratja ltve siratja 

kimultkimultáátt

S nagy neve emlS nagy neve emléékkéét t őőrzi rzi 
mmííg g éél a magyarl a magyar””..



Ipolyi oly gyorsan haladt a tanulIpolyi oly gyorsan haladt a tanuláásban, hogy sban, hogy 
alig malig múúlt 12 lt 12 ééves, mikor a gimnves, mikor a gimnááziumot ziumot 
sikerrel befejezte. Magsikerrel befejezte. Magáánvizsgnvizsgáát a lt a léévai, vai, 

selmecbselmecbáányai nyai éés s korponaikorponai piarista piarista 
gimngimnááziumokban tett. Ez utziumokban tett. Ez utáán kern kerüült a lt a 

pozsonyi kisszeminpozsonyi kisszeminááriumba, az riumba, az 
EmericanumbaEmericanumba, k, kéét t éévig hallgatvig hallgatóója volt a ja volt a 
nagyszombati nagyszombati éérseki lrseki lííceumnak, majd ceumnak, majd 

teolteolóógigiáára a bra a béécsi csi PPáázmzmááneumbaneumba kküüldtldtéék. k. 

21 21 éévesen vvesen véégzett a teolgzett a teolóógigiáával, majd 3 val, majd 3 éévet vet 
vváárnia kellett a papszentelrnia kellett a papszentelééssel, a kssel, a káánoni noni 

korig.  korig.  



Ipolyi papi pIpolyi papi páálylyáájjáát a t a 
felvidfelvidééki ki Szentpéteren
kezdte, majd tkezdte, majd tööbb mint bb mint 
egy egy éévtizedig vtizedig Zohoron
volt plvolt pléébbáános. nos. ZohoriZohori
plpléébbáánosknoskéént fejezte be nt fejezte be 
ffőő mműűvvéét, az 1854t, az 1854--ben ben 
megjelentmegjelent

Magyar Mythológiát..



A gyA gyűűjtjtéésben segsben segíítstsééggéére re 
volt tvolt tööbbek kbbek köözzöött bartt baráátja tja 
éés volt dis volt diááktktáársa, az rsa, az 
ipolynyipolynyéékiki szszüületletééssűű Pajor Pajor 
IstvIstváán, aki hn, aki héét t ipolynyipolynyéékiki
éés hs háárom rom kiscsalomjaikiscsalomjai
mesmeséét, ezenkt, ezenkíívvüül jelentl jelentőős s 
hiedelemanyagot khiedelemanyagot küüldldöött tt 
Ipolyinak. Ipolyinak. 

Méltatói és bírálói egyaránt elismerték, hogy ez a kö nyv volt szellemi 
kultúránk els ő elemző összefoglalása... a hitvilágot, mint összefügg ő

rendszert vizsgálta.



RRéészlet a Magyar szlet a Magyar MytholMytholóógigiáábbóóll::

******

„„IpolyIpoly--keszikeszi éés Balog ks Balog köözzöött tt 
Hontban, egy domb alatti mocsHontban, egy domb alatti mocsááros ros 
vvíízzáálllláás neve s neve VerbVerbőőcici tava, tava, PPáálgyilgyi
JJáános fnos fööldmldműűves beszves beszééli felli felőőle, le, 

hogy ott hogy ott ééjszakjszakáánkintnkint VerbVerbőőcici ttüüzes zes 
szakszakáállal, tllal, tüüzes szekzes szekééren ren 

szekerezik.szekerezik.””



*** *** 

„„Hontban Hontban IpolykeszinIpolykeszinééll s Balog s Balog 
helyshelyséég g szszőőllőőjiji kköözt cifra asszony zt cifra asszony 
nevnevűű kiskiséértetrtet jjáár, igen szr, igen széépen pen 
éénekel s gynekel s gyöönynyöörrűűen en ööltltöözzöött, tt, 
llááttáássáára ra éés halls halláássáára elra eláámul az mul az 

ember.ember.””

RRéészlet a Magyar szlet a Magyar MytholMytholóógigiáábbóóll::



RRéészlet a Magyar szlet a Magyar MytholMytholóógigiáábbóóll::

„„IpolyIpoly--SzSzéécscséénknkéén az erdn az erdőősséég kg köözti zti 
MedvekMedvekúúthoz jthoz jáár a nr a néép fp fáájjóós szems szeműű
gyermekeivel. gyermekeivel. IllyIlly áállatoktllatoktóól nevezett l nevezett 
nyom v. tnyom v. töörréés, medve nyom, szarvas s, medve nyom, szarvas 
ttöörréése, forrse, forráások, msok, méég azon kg azon küüllöönnöös s 
ererőővel is vel is birnakbirnak mondmondááink szerint, ink szerint, 
hogy a hogy a belbelőőllöökk ivivóó embert olyan embert olyan 
áállattllattáá kkéépes vpes vááltoztatni a minltoztatni a minőő

áállatnyombllatnyombóól iszik.l iszik.””



BarBaráátjtjáával, Csaplval, Csapláár r 
Benedekkel beutazta Benedekkel beutazta 

a Csalla Csallóókköözt, s zt, s 
ennek ennek 

eredmeredméényeknyekéént nt 
szszüületett a letett a 

CsallCsallóókköözi zi utiuti--kkéépekpek
c. c. íírráás s 

A CsallA Csallóókkööz z 
mműűemlemléékei c. munkkei c. munkáája ja 

eredetileg az eredetileg az 
ArcheolArcheolóógiai giai 

KKöözlemzleméények elsnyek elsőő
kköötetektetekéént jelent meg nt jelent meg 
18591859--ben. Ipolyi ekkor ben. Ipolyi ekkor 

a pozsonyi tera pozsonyi terüület let 
egyhegyháázi zi 

mműűemlemléékeinek keinek 
konzervkonzerváátoraktorakéént nt 

kköözszséégrgrőől kl köözszséégre, gre, 
mműűemlemléékrkrőől l 

mműűemlemléékre haladt, s kre haladt, s 
minden rminden réégi gi ééppüületet letet 

gondosan, a gondosan, a 
mműűvvéészettszettöörtrtééneti neti 
ismeretek akkori ismeretek akkori 
vilviláágszgszíínvonalnvonaláán n 

íírt le.rt le.



�� ZohorZohor ututáán egy n egy éévtizeden vtizeden áát t 
volt tvolt töörröökszentmiklkszentmiklóósi si 
plpléébbáános, egri kanonok nos, egri kanonok éés a s a 
pesti kpesti köözponti teolzponti teolóógiai giai 
szeminszemináárium rektora rium rektora 

�� TTöörröökszentmiklkszentmiklóóson son 
ttööltltöött tt éévei alatt vei alatt 
szszáázzöötven tudomtven tudomáányos nyos 
ccíímszmszóót t íírt az Egyetemes rt az Egyetemes 
Magyar EnciklopMagyar Enciklopéédidiáábaba

IpolyiIpolyi Arnold 1999Arnold 1999--ttőől a l a 
ttöörröökszentmiklkszentmiklóósi ksi köönyvtnyvtáár r 
nnéévadvadóója. Tiszteletja. Tiszteletéére az re az 
intintéézmzméény folyosny folyosóójjáán n 

emlemlééktktáábla talbla taláálhatlhatóó, amelyre , amelyre 
KKőő PPáál Kossuthl Kossuth--ddííjas jas 

szobrszobráászmszműűvvéész ksz kéészszíített tett 
plakettet.plakettet.



18621862--ben konstantinben konstantináápolyi tanulmpolyi tanulmáánynyúútja tja 
sorsoráán szn száámos corvinmos corvináát fedezett fel t fedezett fel KubinyiKubinyi

Ferenccel Ferenccel éés s HenszlmannHenszlmann ImrImréével egyvel együütttt



18691869--ben a pesti ben a pesti 
kköözponti zponti 
papnpapnöövelde velde 
kormkormáányznyzóója ja 
lett, s a lett, s a 

ffőővváárosba tette rosba tette 
áát lakt lakáássáát t 



Ugyanazon évben a 
Szent István Társulat 

alelnökévé választotta. 
Ugyanekkor megkezdte 
a műkincsek gy űjtését, 

s rövid id ő alatt régi 
festményekb ől 

jelentékeny gy űjteményt 
létesített, melynek 

legbecsesebb részét az 
országos képtárnak 

ajánlotta föl. 

A Magyar 
Történelmi 

Társulat 
megalakításá-

ban nagy 
része volt, és 

annak 
kezdett ől 

fogva egyik 
elnöke volt.



A FelvidA Felvidéékre 1872kre 1872--ben tben téért vissza rt vissza 

besztercebbesztercebáányai pnyai püüspspöökkkkééntnt

A püspöki 
rezidencia a 

besztercebányai 
püspökség 

alapítása után, 
1776-ban épült 

barokk stílusban.
Ebben az 
épületben 

működött Ipolyi 
Arnold püspök 

1872–1886 között.



Ipolyi pIpolyi püüspspööki jelmondata:ki jelmondata:

DEUS et                                     DEUS et                                     

PATRIA   PATRIA   

ISTEN ISTEN éés   s   

HAZAHAZA
Ipolyi püspöki címere



BesztercebBesztercebáánynyáán is sokat tett az egyhn is sokat tett az egyháázzéért, a rt, a 
mműűemlemléékekkekéért s a kultrt s a kultúúrráéáért rt ááltalltaláában. Megban. Megíírta a rta a 
vvááros mros műűvelvelőőddééststöörtrtééneti vneti váázlatzlatáát, mt, műűemlemléékeinek keinek 

ttöörtrtéénetnetéét. t. 



A vA vááros szros száámmáára ra ááldldáásos sos 
hathatáással volt Ipolyi ssal volt Ipolyi 
ppüüspspöökskséége. Nge. Nőői i 

ipariskolipariskoláát, szakipari t, szakipari 
tanmtanműűhelyeket emelt, helyeket emelt, 
kküüllöönnöös gondja volt az s gondja volt az 
ifjifjúússáág lelki g lelki éés szellemi s szellemi 

nevelneveléésséére. re. 



BesztercebBesztercebáánynyáán a Szent n a Szent 
ErzsErzséébetnek szentelt betnek szentelt 

templom oldaltemplom oldaláán n úújonnan jonnan 
ééppüült nlt nőőtanodtanodáán a falba n a falba 

helyezett fehhelyezett fehéér r 
mmáárvrváánylapon a knylapon a köövetkezvetkezőő

latin nyelvlatin nyelvűű felirat felirat ááll:ll:

„„A nA nőőnevelneveléésnek emelte e snek emelte e 
hháázat mint zat mint katolikuskatolikus

leleáánytanodnytanodáát, nt, nőői ki kéézimunkazimunka--
iskoliskoláát, nevelt, nevelőőintintéézetet, zetet, 

kisdedkisdedóóvvóót t éés gyermekkertet s gyermekkertet 
alapjalapjáábbóól l éés sajs sajáátjtjáábbóól l 

IpolyiIpolyi --StummerStummer Arnold Arnold 
püspök 18731873””



18801880--ban Ipolyi Arnold vezetban Ipolyi Arnold vezetéésséével egy vel egy 
bizottsbizottsáág vizsgg vizsgáálta meg a Szent Koronlta meg a Szent Koronáát t éés a s a 

koronkoronáázzáási jelvsi jelvéényeket  nyeket  

Ipolyi Arnold pIpolyi Arnold püüspspöök k 
rekonstrukcirekonstrukcióója a vja a véélt Istvlt Istváánn--

koronkoronáát t áábrbráázoljazolja

A magyar Szent Korona A magyar Szent Korona éés a s a 
koronkoron áázzáási jelvsi jelv éények tnyek t öörtrt éénete nete 

éés ms műűleleíírráásasa c. műve először 
1886-ban Budapesten jelent meg a 

Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában



18861886--ban nagyvban nagyvááradi pradi püüspspöökkkkéé
neveztneveztéék ki Ipolyit k ki Ipolyit 

A nagyváradi püspöki palota 



Ipolyi Arnold Ipolyi Arnold 
szobra a szobra a 

nagyvnagyvááradi radi 
szszéékesegykesegy--
hháázbanzban



Ipolyi Arnold 1886. december 2Ipolyi Arnold 1886. december 2--áán n 
halt meg Nagyvhalt meg Nagyvááradonradon

Teste a Teste a 
nagyvnagyvááradi radi 
szszéékesegyhkesegyhááz z 
kriptkriptáájjáában ban 
nyugszik nyugszik 



Szívét 
Besztercebányán 
a Nagyboldog-
asszony-

templom Szent 
Borbála 

kápolnájában 
helyezték el



VVéégrendeletgrendeletéében gyben gyűűjtemjteméénye egynye együütt tt 
tarttartáássáárróól rendelkezett, hogy a l rendelkezett, hogy a 

nemzet kultnemzet kultúúrráájjáának rnak réésze maradjon. sze maradjon. 
RRéégi kgi kéépgypgyűűjtemjteméénye az esztergomi nye az esztergomi 
KeresztKeresztéény  Mny  Múúzeumban talzeumban taláálhatlhatóó..



A gyA gyűűjtemjteméény ny 
ttööbbi rbbi réésze sze 
Budapesten a Budapesten a 
SzSzéépmpműűvvéészetiszeti
MMúúzeumban zeumban 
taltaláálhatlhatóó



Ipolyi gyIpolyi gyűűjtemjteméénynyéének nnek nééhháány ny 
darabja:darabja:



Ipolyi gyIpolyi gyűűjtemjteméénynyéének nnek nééhháány ny 
darabja:darabja:



Ipolyi gyIpolyi gyűűjtemjteméénynyéének nnek nééhháány ny 
darabja:darabja:



Ipolyi gyIpolyi gyűűjtemjteméénynyéének nnek nééhháány ny 
darabja:darabja:



„„A nA nééprprőől, mely ml, mely múúltja emlltja emléékeit keit 
nem knem kéépes mpes mééltltáányolni, amely nyolni, amely 

azokat nem ismeri, azokat nem ismeri, 
jelentjelentőőssééggööketket nem nem éérti, rti, 

mműűvvéészetszetööketket nem knem kéépes tpes tööbbbbéé
éélvezni, el lehet mondani, hogy lvezni, el lehet mondani, hogy 
nem ismeri mnem ismeri múúltjltjáát, sem eredett, sem eredetéét t 
éés fejls fejlőőddéésséét. Nem bt. Nem bíírja annak rja annak 
folytonossfolytonossáággáát, nem ismeri sajt, nem ismeri sajáát t 

magmagáát.t.”” (Ipolyi Arnold)(Ipolyi Arnold)


