Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója

1. Az elmúlt századok paraszti életéről számos
elsőrendű fontosságú forrás maradt ránk. Mindezek
nagyrésze azonban részint kifejezetten az uralkodóosztály szempont iából nézi a paraszti élet egyes
területeit (s csak azokat, melyek valamilyen formá
ban az uralkodóosztály szempontjából jelentősek),
részint —' amennyiben maga a nép rögzíti írásban
életének egyes problémáit (pl. kérvényekben, pana
szokban) —• akkor is csak annak az életnek egyes
részleteire derül fény. A paraszti élet egészéiről a
paraszt szemével látott és írásban is rögzített for
rások száma azonban igen csekély: annál cseké
lyebb, minél messzebbre megyünk vissza időben.
Éppen ezért érezzük igen érdekesnek és tanulsá
gosnak Székely János csöglei nemes közbirtokos az
alábbiakban ismertetendő. 1808—1866 közötti évekre
kiterjedő terjedelmes feljegyzéseit, melyek 1884 fo
lyamán kerültek birtokunkba.
2. Székely János naplója 40 cm hosszú és 25 cm
széles, mindkét fedőlapja vastag, kemény papír,
erősen elhasználódott állapotban. A fedőlapján van
egy korabeli cimke, ez azonban olvashatatlan, mert
az írás idők folyamán lekopott, elmosódott rajta.
A fedőlap belső felén anyakönyvi feljegyzések ol
vashatóik, majd egy üres lap után két lap feljegy
zésekkel, továbbá újból három üres lep következik,
végül ezt követi a tulajdonképpeni napló.
A napló különben 238 oldalból áll. Ezen kívül van
még 8 üres lap is a napló hátsó részén, s csak az
után jutunk el a hátsó fedéllaphoz. Ennek a belső
oldalán főleg versek olvashatók. Az eredeti félbőr
kötés ma már meglehetősen elnyűtt s házilag a bőr- ,
kötésre még egy textilréteget is varrtak. A textil
szintén szakadozott.
Címe és tárgya Székely János eredeti fogalmazása
szeriint: „Jegyzőkönyv, melyet az 1808-dik eszten
dőtől kezdvén írásba rakott nevezetesebb környülállásaimat és egyéb jelessebb történeteket s több ma
gam vélekedéseit moist ezen könyvbe kezdem be
írni oly szándékkal, hogy ennek utána is bele fo
gom írni minden nevezetesebb dolgokat, míg a ke
zem a pennát bírhatja. írtam Csöglén március 27-iik
1835-dik esztend." Mint említettük: keze 1866-ig

tudta tartani tollát, mellyel élete folyását saját és
utódai okulására megörökítette.
3. Ahhoz, hogy a napló és a benne foglalt adatok
jelentőségét pontosan felmérhessük, mindenekelőtt
az ábrázolt tájat, a kort és az író személyét kell
ismernünk és bemutatnunk.
Veszprém megye a középkorban négy járásra osz
lott. A négy járás közül a pápai járás volt az, mely
a megye északnyugati peremén holdalakban nyúlt
el a Jánosháza—Pápa—Lovászpatona vonaltól nyu
gat felé a Győr megyei és Vas megyei határokra.
A honfoglalás után ez a terület a Szalók nemzet
ség birtoka volt, a Marcal-menti gyepű határőrei
őrizték a folyó mentét. A Csögle, Csigla név jelen
tése is gyepűt, sövényt, akadályt, gátat jelent, jelen
tése a törökből fejthető meg. A Csögle melletti
Csősz szintén őrt, őrzőt jelent és besenyő eredetű
név. A Csögle név egyébként hol székelyekkel, hol
besenyőkkel kapcsolatban fordul elő. Nyilvánvaló,
hogy ez a magyarság keleti elemeinek nyelvében
élt mint közszó.
A Marcal-mente a Jánosháza—Pápa—Lovászpa
tona vonaltól nyugatra nemcsak a középkoron át,
hanem az újkorban is, sőt az egész XIX. századon
végig jól megkülönböztethető a már említett vonal
tól keletre húzódó részektől. Míg ugyanis a keleti
részek kifejezetten nagybirtokosok (Kinizsi, Choron
stb.) ós az egyház (vásárhelyi apácák stb.) kezében
voltak, a már említett nyugati részeik a gyepűt őr
zők utódainak, az egytelkes nemeseknek a birtoká
ban állott. Míg a nagybirtokosok és az egyház bir
tokai tele voltak különböző szolgáló népekkel (job
bágyokkal, zsellérekkel), addig a kisnemesi falvak
ban jobbágyokat jóformán egyáltalán nem, csupán
házas és hazátlan zselléreket találunk.
A reformációtól kezdve a két vidéket egymástól
nemcsak a vagyoni helyzet, hanem a vallásfeleke
zeti megoszlás is élesen elkülönítette. A kisnemesfalvak nagy többségükben reformátusok voltak, a
nagybirtokosok és az egyház falvai pedig nagyobb
részükben katolikus hitüket vallották.
Csögle a középkortól kezdve a XIX. század vé
géig, sőt még azon túl is a nemesi közbirtokosság
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kezén van. Határa sok kisnemesi földre oszlik, ki
véve az erdőt és a legelőt, melyet a nemesi köz
birtokosság együttesen és közösen használt. Az
1715-ös és 1828-as összeírás Csöglét tiszta nemesi
falunak mondja. Csögle kifejezetten agrárfalu, né
pessége a gabonatermelés mellett gyümölcsös- és
káposztáskertjeiből a környező celli, pápai és sár
vári piacra is termelt. Határának nagysága a 3000
katasztrális holdat csak megközelíti, de el nem éri.
A XIX. század közepén (1857) összterülete 2880
hold, ebből 1209 hold szántó (42 százalék), 774 hold
rét (26,9 százalék), 686 hold legelő (23,8 százalék),
29 hold erdő (1,0 százalék) és 182 hold egyéb föld
terület (6,3 százalék).
Csöglét északról Adorjánháza, Nemesszalók, Dabrony, keletről Nagyalásony, Vid, délről Kisszöllős,
Kiscsősz, Kispirit, nyugatról Nagypirit, Nemeskocs,
Cell és Dömölk határolták.
Az Árpádkorban a gyepű őrségének török ere
detű, valószínűleg székely vagy besnyő lakói voltak
Csöglén. Ezeknek az őröknek a leszármazottai azok
az egytelkes nemesek, akik a XV. században Csögle
törzsökös lakosságát adták: Barczák, Bendék, Bereczkek, Borosok, Csögeliek, Dancsok, Farkasok,
Feketék, Györgyfiek, Mihályfiak, Nagyok, ösztövé
rek, Petők, Sasok, Szolgabírák, Tűgyesek, Urak és
Végek.
A XVI. század végére elnéptelenedik, de a XVII.
századtól kezdve fokozatosan gyarapodik lakossága
egyrészt a betelepülők, másrészt az őslakosok csa
ládjainak terebélyesedése folytán. A század végétől
kezdődően kisebb ingadozásoktól a falu népességé
nek száma állandó marad. 1785-ben 1126, 1829-ben
1029, 1857-ben 1092 és 1896-ban 1175 lakosa volt
Csöglének. Ez azt jelenti, hogy a népességszám re
latíve fogy, hiszen a népességszám a szükségkép
peni szaporulat ellenére marad állandó.
A nemesség száma 1550-ben 55, 1570-ben teljesen
néptelen, 1666-ban már újból 51, 1718-ban 39, 1754ben 109, 1780-ban 159, 1785-ben 387. Zsellérek szá
ma: 1570-ben 1, 1785-ben 78, 1828-ban 40 házas, 37
háztalan. A fenti adatoknál nemesekként csak azok
szerepelnek, akik a nemesi összeírásban is benne
vannak. A zsellérekeknél pedig csak azon vannak
számba véve, akik szolgáltatásokra vannak köte
lezve. A családtagok tehát sem az egyik, sem a má
sik összeírásban nincsenek benne. így lehetséges
az, hogy az 1785-iki össznépség 1126 fő, ugyanakkor
a nemesek száma 387, a zselléreké pedig 78, össze
sen 475.
Csögle kezdettől egészen máig tiszta magyar köz
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ség s a reformációig teljesen homogén volt vallás
tekintetében is. A reformáció után azonban a falu
lakosságának nagyobbik része a református vallás
követője lett. Már 1698-ban református anyaegy
háza van, 1773-ban pedig már egytanítós iskolával
is rendelkezik. 1785-ben a reformátusok száma el
éri az 1092-t, a katolikusok száma ugyanekkor 34.
1812-ben a reformátusok száma 935 főre, 1843-ban
905 főre csökken. 1851-re 1000 református, 80 evan
gélikus, 60 katolikus, 120 zsidó lakója van. Az el
enyészően csekély katolikus lakosság a külsővati
plébániához tartozik.
Ha a református egyház statisztikáját tekintjük
át 1830—1865-ig, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez
alatt az idő alatt több volt az olyan év, amelyben
a lakosság csökkenéséről kell beszélni, mint amely
ben a lakosság növekedéséről. A legnagyobb csök
kenés 1830-ban volt 55 fő, a legkisebb 1850-ben 1 fő.
A legnagyobb szaporodás viszont 1853-ben volt 35
fő, a legkisebb 1860-ban 4 fő.
4. Székely János élete két társadalmi-gazdasági
formáció: a feudalizmus és a kapitalizmus határ
mezsgyéjén zajlik le: életének első fele 1848-ig a
feudalizmus, másik fele, a meglett férfikor, már a
kibontakozó kapitalizmus viszonyai között telik el.
A vízválasztó 1848, a feudális földtulajdont és az
ahhoz kötött szolgáltatásokat eltörlő polgári forra
dalom.
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i

A forradalom és a nyomában járó változások tel
jesen átalakították Magyarország gazdasági-társa
dalmi struktúráját és megindították a társadalmi
tudat átformálódását is.
A jobbágyfelszabadítás annak a földnek a tulaj
donosává tette a jobbágyot, amelyt addig is művelt,
de a földbirtokos elveszítette a robotot és az úr
béri jogviszonyból eredő szolgáltatások jövedelmeit.
Az állam által megállapított 300 millió forintos kár
pótlást viszont nem készpénzben, hanem állami köt
vényekben kapta meg a földbirtokos osztály. A köt
vények azonban a névértéknek 60 százalékát érték.
A földbirtokosság, különösen a közép- és kisnemesség kezd eladósodni.
Az ingatlanak felszabadításával egyidejűleg meg
kezdődik a földek kataszteri felmérése és ennek
kapcsán telekkönyvezése is. Ezzel lesz kapcsolatos
a tagosítás is, melynek célja, hogy az egyes tulajdo
nosokat illető és valamelyik falu határában szét
szórva és nagyon eldarabolva fekvő ingatlanparcel
lák egy tagban, vagyis összesítve (commassálva) ha
si itassanak ki. A tagosítást egyébként már az 1836.
VI., X., XII. törvénycikkek is lehetővé tették, a

tényleges lebonyolítás azonban a telekkönyvi pátensnek 1855-ik évi kibocsátásával kapcsolatban indult meg.
Gazdaságilag tehát az úrbéri birtokoknak jobbágyi tulajdonba való átadása, a feudális szolgáltatásak eltörlése és а birtokok tagosítása voltak azok
az alapvető mozzanatok, melyek a gazdasági rend
nek a feudalizmusból a kapitalizmusba való átme
netét jelezték.
Természetesen ezek a vázolt átalakító folyamatok
nemcsak az ingatlanoknál és a földforgalmában je
lentkeztek, hanem megindult az osztrák tőkebe
áramlás is az országunkba, sőt nyugati tőkeérde
keltségek érdeklődtek a vasútépítés vonalán. Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a tetemes adók behoza
talát sem, hiszen 1848 előtt az egyenesadó 4 280 000
Ft-ra, a közvetett adó 5 300 000 Ft-ra rúgott, ezzel
szemben 1850-ben már felemelkedtek ezek az adók
13 800 000 Ft-ra, illetve 25 500 000 Ft-ra. Ez az adó
összeg az évek folyamán fokozódott. A közteher
viselés mind a nemeseket, mind pedig a volt jobbá
gyokat egyaránt sújtotta.
A fent vázolt átalakító folyamatok Csögle és vi
dékén is természetszerűleg jelentkeztek. Tekintettel
azonban arra, hogy a pápai járás, illetve a XIX.
század közepén már részben a pápai, részben a devecseri járás lakosai a Lovászpatona—Pápa—János
háza vonalától nyugatra kisnemesek voltak, náluk
ez az átalakulás egészen másként jelentkezett, mint
a már említett vonaltól keletre, ahol a nagybirto
kosok falvai terültek el.
A feudális viszonyok felszámolása a kisnemesi
társadalom életében nem jelentett alapvető válto
zást, hiszen a birtokállomány továbbra is a kisne
mesek kezén maradt, sőt a tulajdoni korlátozások
megszűntével az ingatlanok forgalma és az ezzel
kapcsolatos hitelüzletek könnyebben voltak keresz
tül vihetők.
Nem jelentett lényegében sokat a kisnemesség
szempontjából az úrbéri földeknek a jobbágyok ré
szére való átadása sem, mert ezek a kisnemesi fal
vak lényegében jobbágytalan falvak voltak, vagy
olyan elenyésző volt a jobbágyok száma, hogy az
lényegesen figyelembe nem vehető. A kisnemesi
falvak jobbágyai különben is inkább a zsellérekhez
álltak közelebb vagyoni tekintetben. (Általában az
1/8-ad jobbágytelek nagyságán aluli birtokosokat
zselléreknek, az ezen a határon felüli birtokosokat
jobbágyoknak tekintették. Egy jobbágytelek általá
ban Veszprém megyében 24 hold volt.)
A zsellérek belsőségei 150 négyszögöles, vagy an

nál valamivel nagyobb telkek és azon álló házacs
kák voltak a szegényebbek, mint a gazdagabbak. Ha
alapul vesszük az 1828-as állapotokat a földterület
tekintetében, azt kell mondanunk, hogy Csögle össz
területe 2900 hold körül mozgott, ugyanakkor 3
holddal számítva a legnagyobb zsellérbirtokot —
figyelemmel a 87 szolgáló zsellérre — az összes
zsellérbirtokot 270 holdnál semmiesetre sem be
csülhetjük többre. A zsellérbirtokok száma az össz
területnek még a 10 százalékát sem érte el. Anyagi
lag tehát a zsellérek kielégítése nem jelentett a kis
nemesi falvakra nagyobb megterhelést.
A közteherviselést kimondó rendelkezés és a ta
gosítás jelentették azt a két tényezőt, amely ezt a
vidéket is érzékenyen érintette. Az adók szaporodá
sával és mennyiségi emelkedésével a faluk lakossága
mindinkább eladósodott, az elnyomás éveiben rend
szeres volt a katonai segédlettel véghezvitt adóbe
hajtás. Ez az adóbehajtási mód nemcsak a tényle
ges adóösszeg erejéig terhelte a lakosságot, hanem
a katonák beszállásolásából és kártevéseiből is tete
mes további kára származott.
A tagosítás lényegileg előnyös lehetett volna e táj
lakosságára, hiszen az egy tagban való birtokelosz
tás a megművelés és belterjes gazdálkodás szem
pontjából nagyobb termést, többtermelést eredmé
nyezett. Az a mód azonban, ahogyan ezt végrehaj
tották, egyrészt felkavarta a kisnemesek társadal
mát, másrészt a becslés rendezetlensége az egyik
birtokos számára meg nem engedett előnyt, a má
sik számára viszont tetemes károkat okozott.
A társadalom megítélése szempontjából meg kell
jegyeznünk, hogy a kisnemesi társadalom és a
benne elhelyezkedő zsellérek társadalmi ellentétei
lényegében nem éleződtek ki az úrbériség meg
szűnte után sem. A zsellérek 1848 előtt is vagy sa
ját kis házaikban laktak, vagy a birtokos házában.
A kisnemesek tehát anyagilag lényegében semmit
sem vesztettek, legfeljebb a zsellérek ingyen mun
kaerejét. E vidék igen alacsonyszámú zsellérségét
tekintve azonban nagyobb zökkenőt munkaerejük
kiesése nem okozott, hiszen a kisnemesek elsősor
ban maguk, illetve cselédeik útján művelték föld
jeiket.
5. Székely János Csöglén 1790 október 2-án idő
sebb Székely János és Ferentzi Katalin nemes szü
lők házasságából született. Székely István, ifjabb
Székely János dédatyja volt az, aki a XVIII. század
elején került Csöglére a Bereg megyei Gulyás hegy
ségből. Az 1754-ik évi nemesi összeíráskor már mint
kétségtelen nemest Csöglén veszik számba. Való-

színűleg benősült Székely István a jómódú Gáli
családba, fia János pedig az ugyancsak jó anyagi
körülmények között élő Antos családba. A nőági
rokonság: a Gálok, Antosok és Ferencziek útján ju
tott a Székely család megfelelő ingó és ingatlan
vagyonhoz is, úgy, hogy Székely János, amikor ön
álló gazdálkodásba kezdett, mintegy 100 hold ingat
lannal rendelkezett s így a kisnemesi társadalom
vagyonosabb rétegéhez tartozott. Székely János teháí elődjei révén beépült a Gáli, Antos és Feren
cziek családjába. Amikor pedig 1811 január 3-án
feleségül vette Csöglei Nagy Zsófiát, a Csöglei Na
gyokkal is kiépítette rokoni kapcsolatait.
Persze az elődök oldalági rokonsága is erősítette
a kapcsolatot Székely esetében a csöglei családok
kal. Két nagyanyai nagynénje: Erse és Ilona Doktorits Istvánhoz, illetve Takáts Lászlóhoz ment nőül,
nagynénjei pedig Biró Sándorhoz, Ferentzi István
hoz, Szigeti Péterhez, Bolla Istvánhoz és Biró Ist
vánhoz mentek feleségül. így a felmenőágbeli ro
konság révén Székely János nemcsak az egyenes
ági Gáli, Antos és Ferentzi családdal, de a Doktorits, Takáts, Biró, Szigeti és Bolla sógorsági kap
csolatokkal nagymértékben beleágyazódott Csögle
társadalmába.
Székely Jánosnak első házasságából született öt
élő gyermeke: három fiú és két leány. A fiúk kö
zül kettő még gyermekkorában elhalt. Az életben
maradt egyetlen fiú, az ifjabb János 1837-ben kö
tött házasságot a rokon Ferentzi Zsófiával, a jóval
később született két leány: Júlia és Zsófia pedig
Mihályházi Bartza János, illetve Dama György fe
lesége lett. Ettől kezdve a Bartzák és Dámák is
bővítették a különben rokontalan Székelyek rokoni
körét.
Amikor Székely János felesége 1835 április 2-án
hosszú szenvedés után elhalt, két évi özvegysége
után Gánts János özvegyét, Szalóky Júliát vette
nőül. Ezzel a házasságával a környéken legelter
jedtebb és legrégibb családdal, a Szalókyakkal is
sógorsági viszonyba jutott .
A lemenő egyenes és oldalágon a későbbiek so
rán kapcsolatba került a Marton, Orbán, Gánts, Sza
kái, Nádasdi és Burján családokkal is.
Amikor azonban Székely János 1862 december
13-án Károly nevű egyetlen fiúunokáját, 1865 január
hó 2-án második feleségét is elveszette, családi kap
csolatainak ápolásában is meglankadt, hiszen a
naplóírást is 1866-ban abbanhagyta, mígnem 1873
október 29-én ő is elhalt.
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Székely János a csöglei református iskolában ta
nult s nincsen tudomásunk arról, hogy itteni tanul
mányainak befejezése után bármiféle más oktatás
ban részesült volna. Annyi azonban megállapítható,
hogy autodidakta módon képezte imagát az őt ér
deklő gazdasági, tudományos, vallási és egyéb terü
leteken. Erről bővebben az író világképét ismer
tető részben fogunk szólni.
Annyit mégis le kell szögeznünk, hogy gyermek
korában megfelelően a hanyatló feudalizmus konze.vatív-reakciós művelődéspolitikai eszményeinek,
elsősorban vallás-erkölcsi nevelésre fordítottak na
gyobb gondot. Székely vallásos lélek volt s mint
naplójában írja: „Isten félelmére szoktatták szíve
méi, Melyre én készséggel ráadtam elmémet."
Különösen érdekelték a kor romantikus költői:
Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor. Az
utóbbi a főhelyet foglalja el szívében. Talán azért,
mert hiszen Kisfaludy is a közeli vidékre való volt,
mjg talán kéziratai is kézről-kézre járhattak a vi
déki nemesség kezén. De nem vetette meg a helyi
eredetű vallásos Irodalmat sem, mely Besenyei Kar
dos Mihály csöglei rektor és Nagy János csöglei re
formátus lelkipásztor verseiben nyilvánult meg.
ö maga is foglalkozott verseléssel. Témaválasztása
egyrészt tanítójellegű, másrészt emlékezés a rég
múlt, gyá'.zos Időkre. Érdeklődési köre a földrajz,
történelem, a társadalmi konvenciók, a törvények
és orvosi gyógyászati kérdésekre terjedt ki.
Székely János községi kapcsolataira különösen
két szempont nyomja rá bélyegét: a falusi igazga
tásban való részvétel és bizonyos, a hagyományos
faluközösségre jellemző kollektív szociális felelős
ségérzet. Különösen 1830 és 1840 között vett reszt
a falu igazgatásában. Több éven át bíróként, majd
esküdt gyanánt működött. A falu igazgatásában eb
ben az időszakban Barna Lajossal, Ferentzi Pállal,
Gánts Jánossal, Biró Jánossal, Parragi Józseffel,
Fülöp Gergellyel, Balogh Pállal, Búzás Gergellyel,
Nagy Mihállyal, Bartza Lajossal, Piri ti Péterrel,
Németh Jánossal és másokkal együtt vett részt.
Ebben az időben a kisnemesi falvakban — így
Csöglén Is — a nemesi demokrácia a falu igazgatá
sának és az egyháznak szoros együttműködésében
nyilvánult meg. A falu és a re-ormátus egyház sor
sát az egyház vezetősége a falu vezetőségével együtt
intézte. Ebbe a testületbe tartozott a lelkész, a ta
nító, a bíró, az elöljárók, a két kurátor. Ök vá
lasztották a két egyházflt, a kát falusi strázsát, va
lamint a „helység és eklézsia egyéb munkásait", a
kaszást, a gyűjtőt és az aratót.

A falu tisztségviselőit és az egyház vezetőségét is
tiszteletdíj illette. Az elöljárók, a bíró, a kurátorok,
az esküdtek 15 váltóforintot kaptak. Az alárendelt
hivatalban levők közül pedig a két strázsa és a két
egyházfi 8 váltóforinttal érték be. A többiek jóval
alacsonyatofo összeget kaptak, mégis azzal a hozzá
adással, hogy a forintjuttatáson kívül naponta fél
iece bor is járt a javadalomhoz.
Székely a már említett közimegbízatásain kívül a
több körültekintést és nagyobb élettapasztalatot, de
nagyobb műveltségi fokot kívánó munkákban vett
részt. A község és az egyház pénzügyeit hosszú
ideig rábízták, sőt kényesebb határikérdésekben is
kiküldték.
6. Székely Jánosnak, mint azt már az előbbiekben
is említettük, mintegy 100 holdnyi birtoka volt.
Amint naplójából kivehető, a birtokok egy része a
Székely felmenőké, más része azonban a Gánts és
Szalóky családoké volt, illetve ez utóbbi két család
ról szállt a Székelyekre.
Székely János következő földrészleteit ismerjük:
1. Erdei juss, 36 hold 499 négyszögöl,
2. Alsó diülő (volt Szalóky birtok)' 6 kis hold,
3. Szélesárki kaszáló,
4. Bozót a Martzal mellett.
5'. VízárM szántó.
6'. Vidi mező;
7. Cserali föld.
8: Lukátsi szántó,
9. Csordacsapás mellett, 36 hold 499 négyszögöl.
Ebből a felsorolásból megállapíthatjuk: Székely
nek a művelési ágak szerint volt szántója, kaszá
lója, mezeje, sőt erdeje is. Megállapíthatjuk azon
ban azt is: a kilenc tagban fekvő földterület kilenc
különböző helyeken helyezkedett el Csögle határá
ban, Két nagyobb Összefüggő tag mellett hét kisebb
ingatlannal kell számolnunk: olyan birtok ez, mely
megfelelő személyzet, állatállomány és felszerelés
birtokában egy szorgalmas és körültekintő paraszt
gazdának biztos és a falusi viszonyok között jó
színvonalú megélhetést képes biztosítani, s megfe
lelő stabil alapja a gazda helyi közszereplésének,
közéleti vezetőszerepének Ш
Ami Székely gazdálkodását illeti: a földművelés
vonatkozásában az írónak különösen gondja volt a
növénytermesztésre, a gazdasági munkákra, azoknak
időben történő elvégzésére, az időjárásra, a salét
romföldekre és a tagosításra.
Székely főleg gabonát termelt: búzát, rozsot, ár
pát, zabot. Egyéb növények közül kukoricát, burgo
nyát, tököt, borsót, bükkönyt, hajdinát, kendert, a

gyümölcsökből diót, szőlőt, almát és körtét. Az áílatok etetésére és almözására megfelelő széria,- sás
ér, szalma-készletekről is gondoskodott.
A gabonák termése esztendőnként igen változó1
volt Igen jó a termés gabönaneműekből 1843-banv
1847-ben, Ш52-Ьей és 1856-ban. 1834 és 1866 között
a rossz termés meghaladta a jó és közepes termé
sek számát. Különösen' rossz- évként jelentkezik az
1836-ik eszteridő, amikor jóformán1 az egész termék
elfagyott.
A gazdasági munkák közül foglalkozik a szántás
sal, ganaj ázással, vetéssel, aratással, takarolással, és
nyomtatással. A tavaszi szántás február közepétől
április elejéig, az őszi november közepétől új' esz
tendeig, a vetés február közepétől legkésőbb április
végéig, az őszi vetés Szent Mihálytó'í októbey vé
géig, a takarolas viszont július közepétől augusztus
elejéig tartott.
Gondosan rögzítette Székely az időjárás okozta
nehézségeket és az évi időjárás változásait. Nyil
vánvalóan ebből a statisztikából igyekezett követ
keztetést levonni a gazdasági munkálatok legmeg
felelőbb elvégzési idejére. A nehéz évek' közül kü
lönösen hármat emel ki: 1834-et, 1838-at és 1041-et.
Az említett években nagy hófúvások voltak, majd
pedig a korai olvadás nagy áradásokat okozott.
Egyébként is oly nagy volt á víz a határban, hogy
Szigetiből a szénát úgy kellett kihajózni, a kiscelli vásárra pedig nem tudtak elmenni a nagy víz
miatt. Akik mégkísérelték az átjutást, belefordultak
a Marcalba. Végül is hajókon kellett vásárosokat
átvinni egyik partról a másokra. 1841-ben nyáron
viszont olyan meleg volt, hogy szinte égette az eíhbere'If'et. Szerencsére ez а Пар vasárnapra esett, így
nem kellett senkinek sem a földjére munkára
menni.
A-í évi időjárást Székely 1820—1868 között évsza
konként feljegyezte, csupán 15 évnek a leírása
hiányzik (1823—1833, 1836;, 1847—1843). Az időjá
rásra vonatkozó kifejezései igen változatosak. A hi
degre pl. a következő szavakat használja: fagy,
hideg tavasz, hideg dér, hideg szél, hideg főszél,
igen kemény hideg, száraz hideg, szeles, mostoha
idő. A meleg különböző megkülönböztető! : nagy
szárazság, jó idő, meleg szél, gyenge* karácsony, szá
raz, meleg, jó tavasz, igen nagy szárazság: A csa
padékok között szerepel: nagy hármat, hideg dér,
nagy hó, esői Be beszámol Székely a! napfogyatko
zásról, üstökösről is;
Ügy látszik, különösen fontos lehetett Székely
nek a saléfttortiföldekre vonatkozó 1!850 Julius- l!4-én
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kiadott rendelet. Ez a rendelet szünetté meg a sa
létromkészítőknek azt a korábbi jogosítványát, hogy
bárkinek a földjén — a birtokos akarata ellenére is
—• áshassanak salétromot. A salétromosok kivált
ságainak az eltörlése talán azért érinteitte Székelyt
olyan kellemesen, mert földjein salétrom felbukka
nását észlelhette.
Gazdasági vonatkozásaiban azonban kétségtelenül
a tagosítás okozta a legtöbb keserűséget Székely
nek.
I I I | ! |
A tagosítás ugyan már 1836 óta törvény volt, gya
korlati végrehajtása azonban évtizedeken át késlelkedett. Az általános birtokrendezéssel kapcsolat
ban 1850-től kezdve fokozatosan megindultak or
szágszerte a tagosítási eljárások.
Csöglén 1852 elején indult meg a tagosítási el
járás. Csögle, Egeralja és Adorjánháza tagosítása
történt egyszerre és egyidőben. A tagosítást társa
dalmi megmozdulás előzte meg. Különösen Adorjáni
Szakái Sándor és Csöglei Bartza Lajos szorgalmaz
ták az eljárás elrendelését. Iveket hordattak szét a
faluban és aláírásokat gyűjtöttek a tagosítás mel
lett. Az íveket jóformán az egész falu aláírta. Ezt
követően Bartza és az akkori bíró. Nemes Biró
Sándor bementek Pápára és a református kollé
giumtól a meginduláshoz szükséges költségekre 300
forint kölcsönt vettek fel.
Pár hét múlva a három község lakói kihozatták
a kerületi főnököt Adorjánházára és ott megkísé
relték az ellenzéket, s annak vezérét, Székely Já
nost, valamint néhány társát a tagosítás szükség
szerűségéről meggyőzni. Ez a megbeszélés azonban
teljesen sikertelen volt.
1852 augusztus 16-án Középiszkázon jötek össze
a három község megbízottai Papp János házánál, és
még aznap megkötötték a tagosításra vonatkozó
szerződést.
A következő évben megkezdték a három falu hatá
rának mérnöki felmérését, ősszel pedig megkezdő
dött az egyes ingatlanok felbecsülése. Csögle ré
széről Balog Ádám és Nagy Ferenc, Egeraljáról
Ferentzi Pál és Búzás Péter, Adorjánházáról Dömjén János és Dömjén Márton lettek a becsléssel
megbízva, s ezektől a hatósági esküt Koller Ignátz
a hatóság részéről kivette.
Az első osztályú szántó négyszögöle 6 Ft 20 kraj
cár, a második osztály 4 Ft 30 krajcár, a harmadik
osztály 2 Ft 20 krajcár, az első osztályú legelő 2 Ft
20 krajcár, a második osztály 1 Ft 20 krajcár, a
Marcalmente 6 krajcár volt.
À becslési eljárás befejezése után újabb gyűlést
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hívtak egybe és ott mindenki megtehette észrevéte
leit. A becslési eljárás eredményét változatlan tar
talommal a jelenlevők elfogadták.
1854-ben újból megjelent Koller Ignátz kiküldött
tagosítási bíró, aki a tagosítás szerinti elhelyezést
és az ingatlanok kiválasztását megerősítette. Itt
döntötték el hosszabb vita után az adorjánházi reiormátus pap, illetve egyház papi földjeinek sor
sát is.
•
A tagosítás azonban még sem mehetett simán,
mert Székely János biztatására többen ellenezték
a már elkészített terv szerinti felosztását. Különö
sen kifogásolták, hogy a szántók mellé, minden öt
holdra nem osztottak egy hold rétet is.
A vita eldöntésére még Séy főbíró is kiszállt, és
a hivatalos tervezet mellett törve lándzsát, az ellen
kezőket ott a helyszínen letorkolta.
Ezután rövidesen megkezdődött a tagosítotl, föl
dek mérnöki átadása. A tagosítás 1855. évre telje
sen befejeződött. A 2880 katasztrális hold területű
csöglei határt művelődési ágak szerint akként osz
tották szét, hogy 1209 hold szántó, 774 hold rét, 686
hold legelő, 29 hold erdő és 182 hold egyéb föld
terület jutott Csögle lakosságának.
A földterületek aránya lényegesen nem változott,
legfeljebb kisebb — becslésből eredő — hibák me
rültek fel. A birtokelosztás lényegileg változatlan
maradt azzal a különbséggel, hogy a falu lakossá
gának birtokai a három fő művelési ág szerint há
rom tagra oszlottak. Ez a tagosítás tehát csak az
elaprózott birtokállapotot szüntette meg és tette
lehetővé a belterjesebb, szervezettebb gazdálkodást.
A lakosság vagyoni állapotában azonban változás
jóformán nem következett be.
Az erdő és egyéb művelési ágba tartozó földterü
let olyan csekély volt, hogy annak az elosztása a
lakosság birtokállapotát lényegesen nem érintette.
Tíz év múlva már a tagosítás utolsó sérelmei meg
szűntek.
7. Székely János állatállományáról annyit tudunk,
hogy sok szarvasmarhája, disznaja volt. Foglalko
zott lótenyésztéssel és méhészettel is. Állatállomá
nyának a számát csak hozzávetőlegesen tudjuk
megállapítani. Legnagyobb volt a marhaállománya,
mintegy^ 30 darabra becsülhetjük, disznót is tartott
évenként 7—8 darabot. Négy lova és pár cs-ikaja is
volt az istállóban, s pár kaptár méhese a kertben.
Ha pedig összehasonlítjuk Székely János birtoká
nak nagyságát az állatállomány nagyságával, akkor
a következő megállapításokat tehetjük. A mai me
zőgazdasági ismereteink szerint ideális állapotnak

azt tekintjük ha 100 holdra 30 felnőtt (számos) állat
jut. Ebben az esetben lehet a trágyát kellőképpen
felhasználni, s ezzel a földet termővé tenni, és az
állattenyésztéshez feltétlenül szükséges táplálékot
az állatok részére biztosítani.
Ha ezeket a mai ismereteinket visszavetítjük Szé
kely János korára, akkor azt kell mondanunk, hogy
Székely állatállománya igen gazdag, ingatlanának
nagyságához képest talán túlméretezett volt, inkább
állattenyésztőnek, mint földművelőnek kell őt te
kintenünk. Ez egyébként megnyilatkozik Székely
kereskedői tevékenységénél is, hiszen ha nem lett
volna megfelelő nagyságú állatállománya, nem tu
dott volna kereskedni a környező állatvásárokon.
A 100 holdon azonban nem csupán szántót kell
értenünk, s miután Székelynek legfeljebb 70 hold
szántója volt, így állatállományának aránya még
nagyobbá válik.
Székely mindent elkövetett annak érdekében,
hogy az állataival történt baleseteket, valamint
azok betegségét feljegyezze, s a feljegyzéseket a ké
sőbbi korban értékesítse. De feljegyezte az állat
gyógyászat legáltalánosabb útmutatásait is, hogy
állatait minden eshetőségre tekintettel megmentse
az elhullástól.
8. Gazdálkodásának ilyen kiterjedt volta már
eleve arra mutat, hogy Székely gazdasága nem csu
pán tulajdonosának számára, hanem rendszeresen
piacra is termelt: gazdasága az árutermelő gazdag
paraszti gazdaság típusának is tekinthető. Naplója,
feljegyzései tulajdonképpen, ezirányú tevékenységé
nek is segítségére szolgálnak.
Székely János főleg terményeit adta el a közeli
piacokon, így Cellben, Pápán és Sárváron. Rend
szeresen figyelte a terményárakat és arról majd
nem minden évben feljegyzést is készített. A búza,
rozs és árpa időszaki árait 1834—1836, 1838—1839,
1842—1856, 1864—1866 évekre rögzítette.
A búza legmagasabb árát 1853-ban 35 Ft-ban érte
el, a legalacsonyabb árát viszont 1865-ben 2 Ft 80
krajcárban. Természetesen ezek az árak a szabad
ságharc utáni pénzromlást is tükrözik, mert nor
mális években a búza ára általában 3—10 Ft között
ingadozott. 10—20 Ft-os árat csupán 1846, 1847,
1854, 1855 és 1864 években tapsztalunk.
Nagy ingadozás van egy-egy éven belül az idő
szaknak megfelelően. Feltűnően nagy az ingadozás
pl. 1846-ban, mert aratáskor a búza 18 Ft volt,
Szent Mihálykor pedig már csak 9 Ft, illetve Szent
Mártonkor 8 Ft 88 krajcár.
A rozs legmagasabb ára 1846. évben aratáskor és

1853. évben tavaszon 15 Ft, illetve 25 Ft, a legalacso
nyabb viszont 1844-ben 0,35 Ft. Az 1853. évnél szin
tén tekintetbe kell venni a pénzromlást. Egyébként
a rozs ára normális időben 10 Ft-on alul, átlagosan
5 Ft körül mozgott, 10—15 Ft között supán 1854,
1855 és 1864 években.
Az éveken belül időszakonként is nagyok az inga
dozások az ár tekintetében. A legnagyobb ingado
zást itt is az 1846 év mutatja. Aratáskor a rozs 15
Ft volt, Szent Mártonkor pedig már csak 6,88 Ft.
Az árpa ára általában jóval kisebb áringadozás
nak volt kitéve, mint a búza és a rozs. Az 1853-ik
év itt kiemelkedő, mert 20 Ft az árpa ára. Egy íziben
—' 1846-ban — 12 Ft. A legalacsonyabb árpa árat
18434>an tapasztalhatjuk, 0,35 Ft-ban. Egyébként az
árpa ára átlagosan 4 Ft körül mozgott.
Az árpa időszakonkénti eltérése egy éven belül
1846-ban volt a legnagyobb. Aratáskor 12 Ft, augusz
tusban pedig már csak 4.50 Ft.
Székely János igyekezett feljegyzései alapján
megfelelő spekulációval terményein túladni. Ezek a
spekulációk azonban váltakozó eredményűek vol
tak. 1836-ban például Székely nemcsak a saját ter
mését akarta áruba bocsátani, hanem még kocsiját
is elküldte a pápai és a veszprémi piaecra gabonát
vásárolni. A piacok közötti árfolyamdifferenciát
akarta kihasználni, mert akkor a pápai és a veszp
rémi piacon jóval olcsóbban lehetett gabonát kapni,
mint Sárvárott. Ez a nagy vállalkozás azonban en
nek ellenére fiaskóval végződött. A gabona ára
ugyanis tavaszra, mikor Székely az áruját el akarta
adni, nemhogy nem emelkedett, hanem 1 Ft-tal
csökkent így mintegy 100 Ft vesztesége keletkezett,
Viszont 1866-ban Székely fia tanácsára 100 mérő
rozsát nem adta el a vevőként jelentkező Krausz
kocsmaárendásnak. Májusban azonban a nagy fagy
és árvíz következtében a vetések megsemmisültek,
így a gabona ára a szűknek ígérkező termésre fi
gyelemmel magas árfolyamot ért el és akinek még
volt a raktárban tavalyról gabonája —• mint Szé
kelynek is — szép haszonra tehetett szert.
Jó vásár volt az 1845-ben Székely szalma eladása
Dabronyban. Az ottani gazdáknak 12 szekér szal
mát adott el 43 Ft-tal. Később azonban kitűnt, hogy
ez a vásár még jobb lett volna, ha vár tavaszig az
eladással. Akkor ugyanis az állati eleség nagyon
megfogyatkozott azon a vidéken és 140 Ft-ot is el
lehetett érni a szalmapiacon.
Persze más veszteségek is érték Székelyt. 1837ben pl. két kocsi árpát küldött be cselédjével Pá
pára a piacra. A rakodást azonban nem ellenőrizte
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éis a lyukas zsákból, illetve zsákokból az egész ga
bonamennyiség kifolyt, mire a kocsis Pápára meg
érkezett. 1848^ban pedig a pápai hetivásárra ment
és amikor áruját eladta és saját szükségletére szol
gáló ecetet és fél mázsa .sót felrakva hazafelé tar
tott, a Marcal mellé érve állatait akarta megitatni,
beledőlt a folyóba és mindene ott veszett.
Vásárlásaiban sem volt mindig szerencsés. 1849ben Sárvárott két ökröt vett. Már megalkudott az
állatokra, amikor fiát és Gánts Pált is .odahívta az
állatok mustrájára s miután ők az állatban nem
találtak semmi kivetni valót, az állatokat hazahaj
tották- Otthon azonban kitűnt, hogy az egyik állat
bal szeme hályogos volt.
Cellben vjszont 1844-ben három darab marháját
adta el 415 Ft-ért. Amikor a pénzt otthon elővette,
kitűnt, hogy az egyik 5 Ft-os már forgalmon kívül
volt. Szerencsére a vevőt, aki Sárvárott volt má
száros ismerte, s tőle az említett 5 Ft helyett kapott
egy másik — érvényes — ötforintost.
9. Székely János világképét sok szempontból köz
vetlenül is az árutermelő tevékenység határozza
meg. Egész szeretetével csüng a saját gazdaságán és
annak gyarapításán. Ezért érdeklődik az időjárás,
a földnek terheitől való megszabadítása és a föld
birtok mikénti elosztása iránt.
Fontosnak tartja, hogy olyan terményeket ter
meljen, melyek könnyűszerrel elkelnek. Lényeges
nála M állatok jó tartása, értékesítésre alkalmas
állapota.
Igyekszik felderíteni előzetesen azokat a körül
ményeket, melyek az ésszerű gazdálkodáshoz múl
hatatlanul szükségesek. Ezért van gondja a gazda
sági munkák időbenj elvégzésére, az időjárási vi
szonyok kipuhatplására, a betegségek és balesetek
regisztrálására, a gyógymódok keresésére.
Azonban ő nemcsak termel, hanem értékesít is
Értékesítése kapcsán nemcsak egyszerű árutermelő
hanem felvásárlással is igyekszik megfelelő nyere
ségre szert tenni. Tehát nemcsak termelő, hanem
kereskedő is. Számol a lehetőségekkel és igyekszik
portékáját az adott körülmények között a legjobb
árpn áruba bocsátani.
örül, ha földje felszabadul valami teher alól, de
aggódik, ha birtokára terhet raknak, vagy annak
értékét kisebbítik. Ezért fogadja örömmel a salétromföldekre vonatkozó törvényes rendelkezések ki
hirdetését De aggodalom tölti el akkor, amikor a
tagosítást meghallja. Azt nem látja át, hogy a tagosflá4 elsősorban községi érdek és csak másodsorban
egyéni. Ö a tagosítás kapcsán csak attól retteg,
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hogy régi birtoka helyett értéktelenebb és rosszab
bul kezelhető ingatlant kap. A tagosítás végén le
vonja a következtetést, kárát 3000 Ft-ra becsülve.
Arról még csak említést sem tesz, hogy az eddig
kilenc dűlőben levő birtokrészeit most már jóval
kevesebb tagban tudhatja, mint eddig. A tagosítás
ban —• annak minden gyarlósága ellenére — nem
fedezi fel annak gazdasági-társadalmi jelentőségét,
különösen a zsellérek nadrágszíj-földjeinek meg
szüntetését. A tagosításban csak erőszakot és tör
vénytelenséget lát.
Székely János a világ megítélésében ennek meg
felelően határozottan és leplezetlenül saját érdeké
ből indul ki s abból ítéli meg a falut, az egyházat,
a megyét, az országot és a világot is. Minél jobban
tágul a kör ettől kifelé, annál kevésbé érdeklődik
iránta.
A világ legszélső köre nála csak Európáig terjed.
Lehet, hogy vannak elképzelései a világról, a napló
adataiból azonban csak annyi állapítható meg: is
meri Európa országokra való tagolódását. Minden
bizonnyal ismerte a Hármas Kistükröt és ebből
merítette szerény tudását a legkiterjedtebb körre
vonakozólag. Ezen alapszik az országra vonatkozó
ismerete is.
Az ország problémái is csak kevéssé érintik. Van
érzéke a történelem iránt. Régmúlt időket csak a
maguk romantikus formáiban ismeri. Érdekli Má
tyás király, az 1514-es parasztháború, a törökura
lom, a. környező várak naiv, romantikus históriája
(Somló. Reai, Tátika, Csobánc).
Az általa átélt történeti események közül ki
emeli az utolsó nemesi felkelést, a szabadságharc
helyi eseményeit, az 1838-as árvizet s a 48-as tör
vények közül az ősiség eltörlését.
Figyelemreméltó az a körülmény, ahogyan Szé
kely az egyes eseményeket méltatja. A nemesi fel
keléssel foglalkozik a legtöbbet és a legintenzíveb
ben. Említést tes«; az 1792, 1809 és 1813-as nemesi
megmozdulásokról. Nem a visszavonulást emeli ki
pl. az 1809-es győri ütközetből, hanem az insurgensek járatlanságát, száHástalanságát, éhezését. Hi
szen a Veszprém megyeiek Győrszigeten táboroztak
két hétig és csak ez a kétheti gyakorlat volt összes
haditudományuk. Nagyon szófukaron intézi el a
csata lefolyását, a visszavonulást. Ebből látszik,
hogy együttérez velük.
Ugyancsak leírja az 1813-as bevonulást Pápára.
Naponta kétszer tartottak hadgyakorlatot a saját
ruhájukban. Csak akkor öltöztették fel őket dol
mányba és nadrágba, amikor a palatínus és az egyik

generális érkezett; meg szemlére. A palatínus beszé
det is mondott: „Bátorítván bennünket a Hazánk
mellett való fegyverfogásra, előterjesztvén annak
szép, méjtó és szükséges voltát. Megvallom — írja
Székely — nem kevéssé féltem." Még lovat is vá
sárolt, de arra már nem volt szükség, mert 1813
szeptember 2-án mindenki hazatérhetett. A leírás
ból kitűnik, hogy helytelennek tartja a saját ruhá
ban való gyaikorlatozást s szükségtelennek a palatinus beszédét. Arra azonban van gondja, hogy lo
vat vásároljon s így ne gyalog, hanem lovasán szol
gáljon.
A szabadságharcról csak annyi mondanivalója
van, hogy az illírek és horvátok betörése miatt van
szükség az őrkatonák bevonulására. Továbbá
„ . . . Uraink a föld népével Külsővatnál sáncoltat
tak", fia mint az őrsereg tagja bevonult, Ferentzi
András káplár pedig megfagyott.
Természetesnek tartja az illírek és horvátok el
len fiának és az őrseregnek a felvonulását. Na
gyobb jelentőséget azonban az egész hadviselésnek
nem tulajdonít, az őrsereg tevékenységét egy mon
dattal intézi el. (8 napig strázsáltak.) Különösen
helyteleníti az árok ásását s a sáncolást Külsővatnál
a Marcalon. Írásából kitűnik, hogy teljesen hiába
valónak tartja ezt a munkát, mert a Marcal a nagy
hideg miatt végig be van fagyva és akár ágyúval
át lehet rajta menni. De benne cseng az „Urak",
valószínűleg a földesurak iránti megvetése, azok
szellemi képességeit illetően. Ez egyébként később
is megnyilvánul az 1865-ik évi követválasztással
kapcsolatban.
Fontosnak tartja az 1838-as árvíz leírását és az
ősiség eltörlését. De különösen egyikkel sem fog
lalkozik behatóan, sőt az árvízi hajós szerepében
Széchenyi grófot szerepelteti.
A megyei életet tekintve csak a kirívó törvény
telenségek és egyes megyei lakosakat ért szeren
csétlenség ragadja rneg képzeletét. A törvénytelen
ségek esetében sokáig elidőzik a követyálasztásjnál,
a pandúrokról megmondja a véleményét s ezekké]
egysorban. a végrehajtást végző katonákról is le
vonja a következtetést, rm'? Sobri Jóskáról a tények
tárgyilagos hangján beszél.
Az 1885-ben lejátszódott követválasztást nagy
részletességgel tárja a z olvasó elé. Elmondja az elő
készületeket, a Békássy és Pap pár-t szembenállá
sát. A Békássy párt vesztegetését, felyonulását. A
Pap-párti iszkáziak felbújtását, készülődését a le
számolásra, itatását. A két pártnak Iszkázon történt

véres összetűzését, a Békássy pártiak agyonverését
s a nyomozás erőszakosságát és eredménytelenségét.
Helyteleníti mindkét párt italos előkészületeit, a
mindkét párt részéről megnyilvánuló erőszakot, a
pártok vesztegetéseit, itatásait, ß.z iszkáziak felbújtását és verekedésre való előkészületeit, sok ember
agyon veretesét, a nyomozás hosszúságát és kíméletlenségiét, az urak és pandúrok tehetetlenségét és
csíp egyet a földesurakon, akik csak arra valók,
hogy 1.0 napig Csöglén kosztoljanak a falu terhére
— a pandúrokkal együtt — eredménytelenül.
A pandúrokat a korhelyekkel egy kalap alá vonja,
meri azok nem átallanak a kocsmában ezekkel
együtt mulatni és kötelességüket, a falu őrzését
pedig elmulasztják. De különösen szót emel a pan
dúrok ellen, amikor fiát, ifjafefo Székely Jánost a
pandúrok — ok nélkül — megverik, sőt az egyik
szuronyával még a lábát is átszúrja. Ez az eset 1861ben történik, de Székely már ezt megelőzően is kir
fogásolja, hogy a pandúrok állandóan részegek.
Kritikával illeti a pandúrok ájiaindó korhelykedésjét, erőszakosságát, s kötelességmulasztását
Kifogásolja az 1861-ben Csögle ellen adómegtagadás miatt elrendelt végrehajtást és annak módját.
Székelyhez 4 lovaskatonát szállásoltak be és ezek
nek mindennap délre 4 font húst és 4 icce bort kel
lett adni s ugyanannyit este. Emellett kifosztották
a ládafiát, 48 Ft-ot elloptak. Azonkívül a szénát is
úgy pazarolták, ahogyan akarták. Véleményét Szé
kely a következőkben rögzítette: „Tűnődtünk, bú
sultunk, keresni se mertük (t. i. a 48 Ft-ot). Féltünk
a kártól és a veszedelemtől." A karhatalom irányá
ban tehát az aggodalom és a félelem ütött tanyát
szívében.
Sobri Jóskáról csak annyit említ: „1837 esztendő
ben Sobri Józsi neve híres menős valami tizenegyed
magával öszvö állván, az Urakat, Papokat, Templo
mokat kirabolta és annyira megrettendtedte az egész
Dunántúli részeket az országunknak, hogy Felségé
től Regementeket kért az üldözésére. Kik ugyan a
Vármegye Pandúrjaival öszve állván, négyet közü
lök megfogtak és haladék nélkül fel is akasztották."
Ami a megyei szerencsétlenségeket illeti, különö
sen foglalkozik a (balesetekkel, bűnesetekkel és ez
utóbbiak közül különösen a tűzesetekkel. Bár a tűz
esetek nem mindig jártak bűncselekményekkel kar
öltve.
Minden baleset érdekli. Elmondja a saját, a csöglei és a környékbeli baleseteket. Ilyenek: Veszprém
ben 1836-ban a megyegyűlés után kocsijuk ápokba-

dőlése, C s ö g l é n 1833-ban Veres íTános fulladásos
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halála, 1820-ban Gánts Istvánné véletlenül történt
agyonlövése, 1843-ban Piriti Péter nyaktörése, 1847ben Fülöp Viktorné házának villámcsapása, 1854ben Vörös Sáiidor leányának tűzhalála, 1856-ban
Dömjén János ganaj ának kigyulladása, a környé
ken Bobán 1865-ben László Lajos fiatal feleségé
nek partszakadás általi halála, Egeraljá.n 1857-ben
Boncz Pálné kisleányának tűzhalála, Egeralján
1860-ban Ferentzi Istvánnak lórúgás következtében
előállott halála, Mihályházás 1852-ben Illés Pál
gyermekének tűzhalála, Nagypiriten 1852-ben Gál
Ferenené szén vonyóba való esése által bekövetke
zett halála, Nagypiriten 1856-ban Szigeti Andrásnak
a megrakott szekér tetejéről történt leesése követ
keztében előállott halála, Nagypiriten 1838-ban Bur
ján István fiának falrádőlés folytán történt halála,
Kisszöllősön 1856-ban Döbrössy iskolamester kocsi
ról esése miatt beállt halála, Szalókon 1865-ben egy
fiatalasszony megfagyása. Ezek az események a ri
porter élénkségével vannak megfestve.
A bűntetteket éppen úgy színezi, mint egv kora
beli lap tudósítója. Leírja fiának és neki 1856-ban
Devecserbe történt szállítását, a Nagyszöllősön
1852-ben bekövetkezett rablótámadást, Csöglén 1853ban Ambrus Péter meggyilkolását és Hoffmann Iz
rael helybeli szatócsnak és családjának kiirtását.
Különösen ennek az utóbbi esetnek a kapcsán
nemcsak az eset leírására fektet gondot, hanem
megragadja az alkalmat arra is, hogy a fennálló
államrend igazságszolgáltatását megkitizálja. Kifo
gásolja, hogy a zsandárok a fél falut letartóztatták,
továbbá a kijárási tilalmat, a kihallgatások brutá
lis módját, a csöglei házak átkutatását és a fegvverrejtegetők elszállítását, majd a nyomozás kezdetle
gességét és hosszadalmasságát.
A tűzeseteknél ugyancsak a saját gazdaságában.
Csöglén és a környéken bekövetkezetteket tárgyal
ja. Ilyenek: Csöglén 1844-ben Székely Zsófi fel
gyújtja a trágyadoimbot, 1851-ben valaki a kert al
ját gyújtotta meg. Csöglén 1822-ben Gánts János
termésének elégése, 1834-bén Búzás Jánosné, 1840ben Gánts Pál, 1852-ben Bartza István házának
égése, 1852-ben Hoffmann Izrael pincéjének ki
égése, 1854-ben Molnár Ferenc házának égése, 1850
őszén. 10 ház és a pajta, 1859-ben Gibitzer József és
társai házának leégése.
Devecserben 1860-ban és 1861-ben 65, illetve 140
ház elégése, Dabronyban 1855-ben 52 ház égése,
majd az egész falu elhamvadása, Csőszön 1859-ben
egy ház és 11 marha pusztulása, Egeralján 1856-ban
Ferentzi Pál házának leégése, Gecsén 1855-ben 8
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ház égése, Gyomorén 1858-ban 43 ház pusztulása,
Alsóiszkázon 1857-ben és 1859-ben egy, illetve 65 ház
elhamvadása, Középiszkázon 18654>en 25 ház égése.
Kertán 1857-ben két ízben, előbb 9 ház, később
valamennyi ház tönkrejutása, Kúpon 1856-ban 27
ház elégése, Nemese és Pór-magasiban 1857-ben 51
ház pusztulása, Mihályházán 1866-ban és Nyaradon
1860-ban a falu teljes leégése, Pápán 1839-ben 3
ház elhamvadása, Kispiriten 1859-ben kocsma égése,
Nemesszalókon 1859-ben 20 ház pusztulása, Nagy
szöllősön 1836-ban 63, 1856-ban 26 és 1863-ban 32
ház leégése, Takácsiban 1857-ben 65 ház megsem
misülése, Tornán 1858-ban 42 ház elbainvadésa, Vecsén 1861-ben 48 ház pusztulása, 1865-ben 12 ház
megsemmisülése, Viden 1834-ben 33 ház elégése,
1865-ben a félszer pusztulása. Vináron 1856-ban 10
ház elhamvadása.
Ezeket az eseteket Székely tüzetesen taglalja.
Megállapítja, hogy a tűzesetek nagy százalékban
gondatlanság, sok esetben szándékos bűntett, néha
a biztosítási díj megszerzése miatt következtek be.
Az egyház vonatkozásában Székely pozitíve fog
lalt állást. Istenhívő ember, aki a helybeli refor
mátus eklézsiában presbiter és gondnok is volt. Be
csülte papját és tanítóját s nagy gondot fordított az
iskolára is.
A faluban, miután maga is ténylegesen részt vett
a közigazgatásban, érdeklődése a község statiszti
kája és a községet ért csapások felé fordul. Termé
szetesnek tartja, hogy a község igazgatásában döntő
szava legyen, s szavára hallgassanak. A község sta
tisztikáján át fájón veszi tudomásul a falu lakos
ságának apadását s különösen hat rá a pestis és
kolera következtében elhalt falubeliek kor^i halála.
Székely a korabeli egyívású nemesi közbirtoko
soknál jóval olvasottabb és ízlése is fejlettebb. Nap
lójából megállapítható, hogy ismereteit a Hármas
Ki-tükörből és az ehhez hasonló népkönyvekből me
ríti. Irodalmi ízlése viszont elsősorban a korabeli
romantikus költészet szeretetében nyilvánul, bár a
prózát is kedveli. A tudományból a gazdasági isme
retek, a földrajz és történelem, valamint az orvos
lás tudománya érdeklik elsősorban. Azonban ta
pasztalati ember és az őt körülvevő természetből és
társadalomból kísérli megmagyarázni a világ jelen
ségeit.
Osztályhelyzetét tekintve a korabeli kisnemesi
társadalom neveltje és képviselője, érthető, ha a
felsőbb társadalmi osztályokat, mint a földbirtoko
sokat és a főpapokat nem sokra értékeli. Megnyilat
kozása velük szemben szatirikus, A jobbágyokat és

zselléreket nem tartja magával egyenrangúnak, de
nem is nézi le okét. A becsületes, jó cselédet meg
becsüli s nemegyszer dicséri.
Kritikus szelleme is szembetűnő. Az élet bármi
lyen részére is mutat rá, nem riad vissza a kriti
kától. Különösen jó érzéke van a kirívó társadalmi
rendellenességek meglátásához. A társadalom fel
sőbb rétegéhez sokkal szigorúbb, mint a saját ne
mesi rendjéhez, vagy a zsellérekhez. Még a betyá
rok számára is talál mentséget. A zsiványokát na
gyobb megértéssel kezeli, mint az urakat és a pa d "pokat. Papokon azonban ő elsősorban a katolikus ' ''•'
főpapokat érti s nem a református prédikátorokat. '"-'
Előadásában aprólékos, magatartásában sokszor
kicsinyes. Az őt érdeklő témákat a legkisebb rész-' '
letekig kidolgozza, nem hagy el semmit, ami meg
ítélése szerint a történet elbeszéléséhez szükséges.
Szeret magától értetődő dolgokat tanúságként fel-"'
jegyezni. Pl. „A gyermekre nagy vigyázás köll.'
Tsiplőkre és nyomtatókra szükség a vigyázás.
Gyújtó eszköznek jobban gondját köllene viselni."
10. Az 1848-ban bekövetkezett változás csak
1850-től kezdve érezteti fokozatosan hatását a fal
vak életében.
Székely János naplóját lapozva arra a meggyőző
désre kell jutnunk, hogy a napló is megállapítja a
már vázolt és általános változásokat, de sajátosan
új szempontot is visz vizsgálataiba. Ha egy szóval
akarnánk jellemezni a napló állásfoglalását, akkor
azt kellene mondanunk, hogy a napló írója a vál
tozás éveiben a különböző élethelyzetekben az erő
szakot látja tipikusnak. Ezt látja a tagosításban, a
követválasztásban, a pandúrok és katonák elszállá
solásában, magatartásában, az igazságszolgáltatás
lassúságában, eredménytelenségében, kezdetlenségében, a földesurak intézkedéseiben.
Gazdasági tekintetben a tagosítást döntő intézke
désnek tartja és ha meggondoljuk, az is. Nemcsak
Csögle falu szempontjából, hanem az egész magyar
gazdálkodás tekintetében is. Míg azonban Székely
tagosításkor annak csupán rossz oldalát, az erősza
kot, az önkényt látja, elkerüli figyelmét a tagosítás
egységesítő törekvése, az ezzel együttjáró gazdasági
rentabilitás, a föld jobb kihasználhatósága és szer
vezett művelés. A későbbiek folyamán úgy látszik
a tagosításba belenyugszik, de különleges jelentő
ségét és előnyét akkor sem fedezi fel.
A zsandárok, pandúrok, katonák, az igazságszol

gáltatás-, az urak magatartása a napló alapján az
erőszak jegyében áll. Az általános passzív ellenál
lású ezzel szemben a napló minden sorából ki tud
juk olvasni. Székely egész személyiségével, a napló
egész tartalmával az elnyomó császári uralom ellen
emeli fel szavát, annak ellenére, hogy egyetlen nyílt
izgató szó sem található munkájában.
11. Befejezésül röviden azt igyekszünk megvilágí
tani, mi az a többlet, amit a napló a kor, a táj, a
társadalom problémáinak megismeréséhez hozzáad
és az általa bemutatott kép mennyiben felel meg a
történeti hűségnek. A napló azok közé a ritkaságok
közé tartozik, amelyből nem sok áll a történészek
rendelkezésére. A múlt század első feléből kevés
naplónk van. Korának terméke. Jellemző maga a
szerző személye, a napló mint írói mű. A kort nem
annyira politikai és gazdasági tekintetben mutatja
be, hanem a mindennapi falusi életben. A napló
tehát elsősorban Veszprém megye Marcal-menti ré
szében lejátszódó kiemelkedő eseményekről ad szá
mot. Leírása zamatos és olvasimányos. A kor leírá
sában két nyomon ad többletet a napló: az insurrectió és a Marcal-menti társadalom, főleg a nemesi
társadalom korszerű megrajzolásában.
A táj, amelyről beszél, Veszprém megye észak
nyugati része, a Marcal-mente. Elkalandozik néha
a szomszéd megyékbe is, de e megyék perifériáin
túl nem jut. Kemenesalja és Győr megye déli része
még azok a tájegységek, melyekről alkalmilag még
beszél, ám nem a rendszeres ábrázolás igényévaí ;
hanem inkább már csak egyes érdekesebb esemé
nyek kapcsán.
A Marcal-menti társadalom rajzában adja a leg
nagyobbat. Ez a napló leggazdagabb és legértéke
sebb része. Nem szépíti a nemesi falu társadalmát:'
Ügy rajzolja le, ahogyan valóban él. Minden'egyes 1
emberrel külön törődik. Minegyikről van egy-két
szava. Nemcsak Csögle társadalmát, de a korabeli
kisnemesi társadalmat élénk világosságba helyezi.
Különösen jó a tagosításról és követválasztásröl
szóló beszámolója. Mindkét megmozdulásban / az
egymással szembenálló csoportok emberit, harcát,
módszereit és eredményeit felülről igyekszik szem
lélni s bár nem mentes az elfogultságtól, mégis so
raiból ki lehet olvasni az objektív valóságot. Ez a
belülről, a nép szemével látott valóságábrázolása a
falusi életnek, ez az, ami Székely János naplóját,
a kor egyik becses, részletesebb ismertetésévé és
megérdemelt forrásává teszi.
Herényi
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János Székely. Kompossessor in der an der westlichen Gemarkung des Komitates Veszprém Hegenden Gemeinde Csögie (1790—1873)' hat 1835 ein Tagebuch zu schreiben begonnen. In diesem Tagebuch
hat er die Geschehnisse seines Dorfes zwischen 1808
und 1866 ausführlich beschrieben.
Dieses Tagebuch ist- ein unsystematischer Haufen
der Ereignisse und Geschehnisse. Gruppiert man
aber die Aufzeiehungen, so zerteilen sie sich in
zwei grosse Gruppen. Der eine Teil umfasst die
Geschichte der Familie Székely und der ihr verwandten Familien. Der andere Teil beschäftigt sich
mit der Geschichte der Gemeinde Csögle und ihrer
Nachbargemeinden.
Im familiengeschiehtlichen Teil werden die persönlichen Angelegenheiten des Verfassers vorgelegt.
Viel Raum wird der Schilderung seiner Bauernwirtschait gegeben. Ausführlich behandelt er die
Probleme der Agrikultur, der Viehzucht und des
Handels; wie diese in jener Zeit in Csögle und in
seiner Wirtschaft- aufgetaucht waren.
Ausser diesen Mitteilungen sind seine Aufzeichnungen über Geographie, Geschichte, moralische
Pananäsen, gesellschaftliche Konventionen, weiters
über die Landesgesetze und' Anordnungen, wie auch
ärtzliche Berichte beachtenswert. Im erstgenannten
Teil sind regelmässige Aufzeichnungen über das
Wetter, über die Statistik der Preise und der Volksvermehrung zu finden. In seiner Schrift sind regelmässige Berichte über die örtlichen Auswirkungen
der Geschehnisse des ganzen Landes niedergeschrieben-, wie die des letzten Aufstandes der Adeligen (1800) und des Freiheitskrieges von 1848—49.
Mit gutem Sinn schildert der Verfasser des Tagebuches die wichtigeren' Ereignisse der Gemeinde,
des Komitates und der Kirche. Hauptsächlich ist
er bestrebt, die sensationellen Geschichten zu ver-

ewigen. Ausführlich berichtet er über die durch das
Wetter verursachten Schwierigkeiten, über die Unfälle der Menschen und Tiere. Viel Raum wird der
Schilderung der Kneiperei und des Wirtsihauslebens
gewidmet. Es werden dramatische Beschreibungen
der Missetaten, der Brandfälle, der damals noch
grosse Verheerungen verursachenden Pest und Cholera gegeben; es fehlt dabei auch das Abziehen der
Konsequenzen nicht.
Mit scharfen Augen sieht Verfasser die gesellschaftlichen Fehler. Über vielen Seiten beschäftigt
er sich mit der Kommassation (Bodenteilung), als
Problem der Gesellschaft. Zuerst sieht er nur die
Nachteile, die tatsächlich vorhanden waren, später
aber sieht er deren Notwendigkeit ein.
Das Tagebuch •ón János Székely gehört zu jenen
Seltenheiten, von denen nicht viele unseren Historikern zur Verfügung stehen. Das Tagebuch ist ein
tipisches Produkt seiner Zeit. Es ist interessant als
ein- literarisches Werk, aber auch als Selbstbiographie'. Verfasser untersucht seine Zeit nicht vom
politischen oder wirtschaftlichen
Gesichtspunkt
aus,' sondern im Spiegel des alltäglichen Lebens seiner Gemeinde: Seine' Schilderungen sind urwüchsig
und' leicht lesbar. Eine Befangenheit ist höchstens
den oberen Schichten der Gesellschaft gegenüber
wahrzunehmen. Um die unterste Schicht und' um
die Fronbauern bekümmert er sich sehr wenig.
In den Schilderungen der Gesellschaft bietet ér
das' Höchste. Sie bilden den reichsten und wertvollsten Teil des Tagebuches. Er verschönert die
Gesellschaft des Kleinadels ssiner Gemeinde nicht.
Diese — mit den Augen des Volkes gesehene —
wahrheitsgetreue Darstellung des Dorflebens macht
das Tagebuch von János Székely zu einer wertVollen' Quelle jener Zeit; es ist einer ausführlicheren Besprechung wert.
I s t v á n H e r é n'y i
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