
VADÁSZ PÁL
Mikszáth „Beszterce ostroma'" c. regényét olvasva, Pongrácz István alakja

sokak szemében valószínűtlennek tűnik fel. Pedig Mikszáth mindig a valóságot írta,
s egészen biztos, hogy egész sereg Pongrácz István korszerűtlenkedett a Mikszáth
korabeli közéletben. Másképpen Mikszáth írói szándéka értelmetlen, tipusalkotása
érthetetlen lenne. Azzal, hogy jóval a Mikszáth utáni időkből a tudomány területé-
ről bemutatok egy korszerűtlen embert, nemcsak Mikszáthot akarom igazolni, hanem
érzékeltetni azt is, hogy a letűnt rendszerek milyen zsákutcába vezettek a tudomány
területén is.

Túrkevére kerülve bárkitől is érdeklődtem a város története vagy néprajzi
dolgai felől, mindenki Vadász Pállal állt elő. Nemsokára kezembe kerültek füzetei. 1
írásai büszkén viselik magukon a szerző teljes rievét és címét: „Irta: Dr. Gyöngyös-
Halászi Vadász Pál államtud, dr., a kolozsvári volt Ferencz József magyar tudomány-
egyetemen, Szónokmegye tb. fűlevéltárosa. Bikismegye és Gyoma nagyközség, vala-
mint Túrkevi város virilise, gazdálkodó, a szegedi alfőd-kutató bizottság tagja, túr-
kevi lakos." Nemcsak ez a felsorolás, ami minden írásán, sőt könyveiben ott van és
írásmódja árulják el azonnal, hogy különccel van dolgunk, hanem az a sok történet
is, amelyet azoktól hallottam róla, akik ismerték.

Nagy tudását nemcsak Túrkevén, a megyében, hanem a fővárosban is elismer-
ték, de őt magát különcnek tartották, és nem vették komolyan. Beadványaira nem
válaszoltak, dolgozatait nem közölték.

Családja 1610-ben kapott nemességet II. Mátyástól, és Szatmár, Bereg, Ung,
majd Heves megyében volt birtokos. A család nagyobbik része teljesen elszegénye-
dett. A túrkevei ág a múlt század elején költözött Túrkevére, s itt beházasodva a
redemptus Czihat-, Németh- és Győrffy-családokba, tekintélyes vagyont szerzett.
Ilyenformán Pál úr és testvére, Károly — vármegyei főjegyző — közel 1000 holdon
gazdálkodhattak.

Vadász Pál 1883. január 9-én született Túrkevén. Elemi iskoláit helyben,- a
középiskolát a mezőtúri ősi gimnáziumban végezte. Mindvégig jó tanuló volt, külö-
nösen kedvelte a történelmet és a latint.

Különben mint felsős diák a gazdag kisvárosi fiatalúr gondatlan, felelőtlen
életét élte. Érettségi után a kolozsvári egyetem jogi karára iratkozott be, ahol 1906-
ban államtudományi doktorrá avatták. Az egyetem elvégzése után hazajött, és részt
kapva apja birtokából, gazdálkodáshoz fogott. Gazdálkodás mellett kedvenc tudomá-
nyával kezdett foglalkozni. Érdeklődése a családtörténet felé vonzotta, szép szak-
könyvtárat gyűjtött össze, s egész élete — mely szülei és testvére halála után a töké-
letes egyedüllét volt — adatgyűjtésben telt el.

Rengeteg adatot gyűjtött össze családja, szülővárosa és birtokai történetéhez.
Hosszú folyamodványokkal zaklatta a bíróságokat, a különböző hivatalokat, minisz-
tériumokat, az Országos Levéltárat, még a MÁV vezérigazgatóságát is. Az Országos
Levéltárnak hatalmas adatcsomagokat küldött, s miközben sorra búvárolta az ország
köz- és magánlevéltárait, afféle újabb kiadású Pongrácz István lett. Földjein újfajH
jobbágyrendszert épített ki: harmadosai voltak. Talán nem felesleges felemlíteni,
hogy „a legjelesebb" magyar tudományos munkának Budai Ferenc lexikonát és Fényes
Elek Geographiai szótárát tartotta. Budai lexikonénak első lapjaira a következő, jel-

lemző, egész életét magyarázó sorokat írta: „A legjelesebb magyar munka ez! Vadász
Mihályról, a Sátori István kir. vitézéről bizonyára Forgách Ferencz püspök után irt
tudósítása, amelyet Nagy Iván családunkról írt cikkénél említ fel, volt kiindulási
legfőbb oka a családi hagyományokon, leveleken, történelmi és jogi tanulmányaimon
kívül, családtörténeti kutatásaimnak. A Vadász név hát benne e magyar jelesek ősi
Pantheonjában! E tudat ösztönzött kikutatni a Vadász családokat. Rokonságukat. 1912

őszén a homály teljesen eloszlott előttem. A Vadász névnek nincs helye az ősi Pan-
theonban, mert a jeles Vadász Mihály nem Vadász, hanem Vadas, öccsének, Máté-
nak Bátori Zigmond fejed, új adománya Alsófehérmegyei Fugád, Amónnépe és Plor
falukra teljesen tisztázta a dolgot. Vadas ö és nem Vadász, mint a régi író Forgách
s az újak mind helyesen írják, csak Budai és Wagner nem. Ugy látom, Wagner művp
a tévedés forrása. Tőle vehette át Budai csakúgy, mint azt, hogy neje az ifi. Törők
Bálint leúnya, Katalin Dengeleghy Mihály özvegye volt. Mert 1912 Qszén azt U W-
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kutattam a kolozsvári egyet, könyvtár és erd. Múzeum Egylet levéltárában, hogy T.
Kata apja nem Bálint, hanem János és hogy nem lehetett a nagy Vadas Mihály
neje, mert ez 1579-ben elesett Lengyelországban Polecsko ostrománál, hanem
Csákyné, Bogálhyné, viajd Dengsleghyné, utoljára ér- vagy nyír-körtvélyesi Vadas
Mihályné volt Enyingi Török Kata, a Bátort Gábor fejedelem szeretője, Vajda-Hunyad .
úrnője, Vadas Judit anyja, mely Vadas Judit 1628-ból említtetik Erkörtvélyes úrnője-
ként, amiről már régebb2n kutattam, ö a nemes Inczédyek ősanyja. Ez, amiket itt
leírtam oly szép eredmény, hogy csak az érti meg, aiki majd 11 évig kutatott e dolgok
után s már-már azon vált, hogy a dolgokban nem lőhet tisztán látni s ime, teljes vilá-
gosságot derítenem reá sikerült. Érdemes volna ezt közérdeke miatt közre is adni.
Az irodalom nagy tévedései lennének vele helyrehozva az én enemű kutatásaim
nyomán, melyek mesés álmaimat is szétf oszlatták. Családunk nemes, régi, de nem
ily jeles, mint e könyv fényes családai."2

Szívesen tartózkodott munkásai között. Tőlük is sok adatát gyűjtötte. Törő-
dött egyéni bajaikkal, ezért szerették. A felszabadulás után még a DÉFOSZ-ba is el-
járt, s bár ott semmi keresnivalója sem volt, órák hosszat elbeszélgetett a parasz-
tokkal. Beszélt Kevi történetéről és, ami mindenkit érdekelt, az egyes emberek
családjainak történetéről. .

A háború megfosztotta szép könyvtára javától, irattára nagy részétől. Jegy-
zet-tömegeit összekúszálta a nagy vihar, szép régészeti és néprajzi gyűjteménye pedig'

teljesen tönkrement. Megmaradt írásai közül vagy 2 q-t e sorok írója 1951-ben szedett
össze és küldött el a Vadász Pál után érdeklődő Országos Ethnológiai Adattárnak.

Élete nem csak egyedülléte, egészalkotásnélkülisége miatt tragikus, hanem
azért is, mert írása körülbelül 1930 óta oly egyénivé vált, hogy olvashatatlan.

Győrffy István naevrabecsülte. Sokszor kérte ki véleményét, és sok tanácsot
is adott neki. Egyszer elvitte hozzá Móricz Zsigmondot is, de Vadász Pál nem tudott
mit kezdeni a nagy íróval, és Móricz Zsigmond is értetlenül állt vele szemben; így
mindkettőjük számára csalódást okozott a találkozás.

Mindenkitől elhagyatva 1947-ben halt meg Túrkevén; a Vénkerti temetőben
előre elkészített sírköve alá temették el.

Vadász Pálról többek között az az anekdota is járja ,hogy egyik írását félben
adta vissza a nyomda, mert kifogyott az i betű. Ugyanis, mint egyik munkája utó-
hangjában írja: „E füzet nyomása közben olvasom (Magyars. 1925. ápr. 5. sz. 12. ód.
2. has. fent), hogy az 1917. év, a forradalmak után az orosz írók szinte nem az ú. n.
irodalmi, de a níp nyelvin írnak mán. — Magyarországban tán én így először e fűze-
tet; a nélkül, hogy az előbbirül sejtelmem is lett vóna. Magam mán évek előtt és óta
így írtam leveleimet, beadványaimat; ha grófokhoz is — levéltári kutatásaim érdeki-
ben s egyáltalában."^ ' '• - ~ .

Ugyanezen munkájában még egy helyen ír írás- és beszédmódjáról! „Trásai-
m<tt újabban az ílő, a valóságos tiszai magyar nyelvjárás szerint írom; nem az úgy-
nevezett irodalmi nyelven, melyei. Magyarországon a. níp eddigelé még nem. vett át,'
csak napjainkban kezd—az értelmisíg, szerintem, rossz példáját -követve — beszílni.
Nekem nem kell, mert nem igaz ílő. hanem mestersíges; csinált,, hamis, hazug álnyelv;
nem magyar nyelv, mert az ez amelyet én is immár 42 éve hallok, tanultam,, beszíllek-
s írásban is használni kívánok. Semmiféle esetleges ellenérv és szempont nem számít
előttem, ezekkel szemben; még az akadémikus nem.rígen olvasott tiltakozása sem, a
tájszólás irodami használata ellen. Mert ez nem is tájszólás- tulajdonkípen, hanem
több annál; általában használatos; az oly zseniális, remek magyar nyelv gazdagságá-
nak, finomságának egyik bizonysága. Nem írok én kevist, cseüdet (mint hibásan a
Biharm. mon. 225. old.), se kírdíst, se írdemet, se nílkült, stb. Tehát finom, de erős
különbség van nyelvünkben az í és é között s elébbi nem fejezhető ki az í betűvel,
illetve hangzóval. Hiba.— mint minden emberi munkában — okvetlen lesz az én
nyelvhasználatomban is; de szerintem ez még mindig kisebb baj, mintha meggyőző-
dísem ellenire nm igyekezném- a rígiek, Erdős János stb. példájára, visszahelyezni az
ílö nyelvet irodalmi jogaiba is. Másokhoz e tekintetben nem kívánok fordulni fel-
hívással, buzdítással ípúgy, mint további oktatással sem. Sem jövendőlísseV't

írása ellen, ami bizony — mint az a közöltekből is látható — következetlen
is volt, sokan tiltakoztak. Leginkább a nyomdászok. Meg is jegyzi Vadász Pál kiadott

munkái felsorolása után, hogy „mindezek — mert nem magam javítottam — sok
sajtó és egyéb hibával." -



Családtörténeti kutatásai vitték a nyelvészkedés felé is. A z és y betűkről
már 1907-ben cikket közölt tőle a Budapesti Hirlap (5.). 1914—1916 között 5 kilós kéz-
iratot készített a Vadász, Vadászy, Vadas, Vadasy, Vadacsy, Vadasfalvy, Vadasülisi
családokról, illetve névcserék birodalmáról. Az Akadémia elimeréssel fogadta Vadász
Pál hatalmas anyaggyűjteményét és a Turul közlésre is szánt belőle részeket.5 Külö-
nösen érdekelték a családnevek problémái. Egész sor család történetét kutatta fel, és
igyekezett neveiket megmagyarázni, megfejteni.

Nyelvészeti szempontból munkásságának legfontosabb része helynévkuta-
tása volt. Széles töriinelmi és helyismerettel magyarázta Túrkeve és a környék hely-
neveit. Harciasán küzdött a Túrkeve elnevezés ellen, és az általánosan használatos
Túrkevi mellett szállt síkra, mert úgymond: „300 esztendő uta nagy-kun Túrkevi
(mert hiszen Túrkeve állítólag Kaukázusban van; Túrkevi pedig — az ílő és csudá-
latosán remek magyar nyelv szabályai szerint még ott sincs; sem Magyarországban;
még ha városunk neve Túrkeve vóna is — minek ellen mond mindnyájunk ílő szava,
nyelve s 1476 óta Kevinket említő sok rígi levelünk és írásunk egyaránt s csak 200
esztendővel ezelőtt idő uta kezd írásainkban itt-ott szerepelni — szemben a korábbi
és újabbi sok levéllel és az ílő nyelvvel — a Túrkeve szó városunkra — mert ai- es
ei-végű jelző a magyar nyelvben csak ó és ő betűvel vígződő s nem a- és e- vígzetű
h&lynevektül kípezhető; a pasztái, kállai, ölbei, besenyei, üllei stb. szavak példája
szerint; póhamari, gyűri, stb. jelző tanúsága mellett"fi

Érdekesen magyarázza városunk nevének első részét, a Túr szót. Nem elég-
szik meg azzal, hogy régen így hívták a Berettyó alsó folyását, hanem: „török szónak
írja mán Veres (Túri céhek 1911. bevez.) a seb, var jelentísivel. Közös lúnak túrós,
sebes a háta (közmondásunk). Ugyanígy seb, var, siily (sifilis) jelentísivel írja Nékám
(A bujakór történetiről írt munkájában). De ide vezetnek az én adataim is. Túr alatt
vas a Varashalom, csárda, két Varasér; Ecsegen van, a folyó mentin a Tetveshaiom
(Borbily-ltár, ecsegi csomó, tirkípen) s Somogytúr is; ott; a Tetves víz mentén fek-
szik. Hasonló-értelmű Süly helynevek is az országba. Tapió-, Tisza-Siily. Rígen elébbi
is tartozott Szónak megyénkhe; a középkorba:'' Sokszor túl merész analógiákat vesz
alapul, s ha gyakran el is kalandozik, érdeme, hogy kutatta szülőföldje múltjai,
szerette nyelvét.

Legnagyobb kiadott munkájában, a már idézett Bikis-besenyő megye stb.
címűben rengeteg adatot felkutatva, Túrkeve—Gyoma—Dévaványa—Ecsegfalva és
környéke helyneveit magyarázza. Különösen ez a munkája érdemelné meg, hogy tör-
téneti népnyelvi és néprajzi kutatásoknál figyelembe vegyék.

Dr. Dankó Imre

Bükis-besenyő megye és a besenyőkrül, meg
a nyelvüikriil; meg a Barsa-nemriil s hely-
neveik magyarázata. Túrkeve, Daróczy 1925.
— Függelékként felsorolja benne kiadott és
kiadatlan írásait egyéni megjegyzésekkel. A
Fiildváltásrúl. Túrkeve, 1927. — Ez az írása
a redemptióról szól. A Túr vize, Túrkeve.
1928. Adalíkolk Csudabala törtínfetéhe. Gyoma,
1929.
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