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Kovács József—Balázs József: Somlyai István 48-as honvédtiszt
naplójából

A Hadtörténelmi Közlemények 1956. évi 1—2. számában tették közzé a szerzők
Somlyai István, 48-as honvédtiszt naplójának azon részleteit, amelyek a szabadság-
harc 1849-es eseményeivel foglalkoznak.

A cikk bevezetésében röviden Somlyai István életrajzát fSmertetik, majd a
szabadságharc előtti évek összefoglalását találjuk.

Somlyai István 1823-ban született Hont megyében. 1847-ben Selmecbányán mér-
nöki oklevelet szerzett. Kismartonban kapott állást. A szabadságharc kitörésekor épp
Bácskába utazott, itt vállalt földmérői munkát. Kezdetben önkéntes nemzetőrként vett
részt a délvidéki harcokban, majd a 3. honvédzászlóalj tisztje volt a tavaszi hadjárat
idején, innen a lévai 100. honvédzászlóaljhoz került főhadnagyi ranggal. A szabadság-
harc bukása után, annyi más társával együtt őt is besorozták közkatonának az egyik
osztrák ezredbe, ahonnan egy év múlva szabadult.

A közölt naplórészletben Somlyai először a dél-magyarországi hadsereg átcso-
portosításról számol be. A 3. honvédzászlóalj március 1-én ért Kunszentmártonba,
majd Cibakháza, Tiszaföldvár érintésével Szolnok felé vonult. A március 5-i szolnoki
csata leírását három vázlaton ismerteti Somlyai. A csata után elhagyták Szolnokot,
ismét Cibakházán táboroztak le, ahol március 18-ig maradtak. Cibakházáról Török-
szentmiklóson, Kenderesen, Kunhegyesen át nyomult a sereg. Közben Somlyai a vidék
lakosságát írla le. A Nagykunság lakói középtermetű, gömbölyű arcúak.

Április 2-án Jászárokszálláson, 3-án Jászberényben találjuk a 3. zászlóaljat. A
tápióbicskei, isaszegi, váci, nagysallói csaták leírása következik ezután, majd Buda
ostromát ismerteti. A vár ostrománál ő maga is megsebesült.

Június elején Somiyait a 3. honvédzászlóaljtól a lévai 100. honvédzászlóaljhoz
helyezték át.

Július 10-én ismét Szolnokon táborozott a sereg, amelyben 20 ezernél több ka-
tona volt. Űjszász, Törökszentmiklós. Kenderes, Cibakháza térségében végeztek had-
mozdulatokat. A 100. honvédzászlóalj délvidéki és erdélyi harcairól, majd az augusz-
tus havi nagy zűrzavarról tudósít Somlyai, mely végső soron a fegyverletételhez ve-
zetett.

Augusztus 24-én közkatonának sorozták be Somlyai István honvédfőhadnagyot
is 94 társával együtt.

A közlemény végén a hatvani, a tápióbicskei, az isaszegi, a váci, a nagysallói
és a szőnyi ütközet néhány vázlatát találjuk.

A szövegkiadás újabb használható adatok birtokába juttatta történettudomá-
nyunkat, s mindazok számára kedves olvasmány lehet, akik szívesen foglalkoznak
nemzeti múltunk dicső eseményeivel. •

* *
*

Dorogi Márton: Bőrből készült népi dohánytartók

A Jászkunság olvasói már jól ismerik Dorogi Márton néprajzkutató nevét,
hisz az előző számban jelent meg „A bunda" című alapos tanulmánya a kunsági em-
ber hajdani viseletéről.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóiratának, az Ethnographianak LXIX. 1958.
évi 2. számában jelent meg a szerző cikke egy másik kunsági használati tárgyról, a
bőrből készült népi dohánytartóról. Cikkében a szerző a dohányzás története mellett
az állatbőrök felhasználási és kikészítés! módját, és művészi díszítését írja le, főleg
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kunsági pásztorok elbeszélése alapján. A tanulmányt nemcsak a tudományos kutatók,
hanem bárki érdekesnek találja, aki egy kicsit is érdeklődik a néprajz iránt.

A dohány és a dohányzás hozzátartozott a pusztai ember életéhez, ehhez do-
hányzacskóra is szükség volt, amely nemcsak gyakorlati célt szolgált, hanem viselő-
jének „dísze, büszkesége" is volt. Dohánytartónak minden zacskószerü bőrt felhasz-
náltak és a kikészítés mesterei a pásztorok, főleg a juhászok voltak, hímzését pedig a
falusi szűcsök végezték.

Dorogi Márton a legapróbb részletességgel írja le az állat nyúzását, a szőrtele-
nítést, a bőr kikészítésének különböző módjait. Szabásával, használatával, viseleté-
vel, kezelésével is külön foglalkozik.

A kos herezacskóján kívül egyéb báránybőrök kikészítésével is megismertet
a szerző, majd a macska, hörcsög, ürge, vakond bőrének feldolgozását írja le. Voltak
szegény emberek, akik sem a cselédsorsért, sem a kapitalizmus más igájáért nem
cserélték volna el életmódjukat. Ezek mindenhez értettek, mindent gyűjtöttek, vál-
lalták az ürgeöntést, hörcsög agyonverését, a macskanyúzást. Falusi mesterei voltak
a bőr kikészítésének és a dohányzacskónak is.

/ A továbbiakban a madárbőrök dohányzacskónak való felhasználását ismerteti
a szerző. Gödény begyét, gólya nyakát, szárcsa bőrét készítették ki dohánytartónak.

Az állatok belsőségeiből (hólyag, szívburok, stb.) is készült dohányzacskó. Aki-
nek ez sem akadt, megfelelt a harisnyaszár is, de ezzel nem büszkélkedtek.

A dohánytartók népi kikészítési módjainak felsorolása után a remekbe készült,
hímzett dohányzacskókról ír, amelyeknek mesterei a nagykunsági és hajdúsági szű-
csök voltak. A gazdag ornamentikával díszített dohányzacskók a szűcsmunkák leg-
remekebbjei közé tartoznak. Rozmaring-leveles inda, bimbók, rózsák, tulipánok a dús
motívumkincs elemei, jól stilizált szerkesztésük az alföldi szűcsmesterek remek kom-
ponáló képességét és jó színérzékét dicséri.

Több ábrán mutat be a szerző szebbnél szebb dohányzacskó hímzést. E hímzé-
sek méltóak arra, hogy kiemeljük őket a múzeumok rejtett ládáiból, hogy népszerű-
sítsük és felhasználjuk őket a díszítőművészetben.

A folyóiratszemlét összeállította: Sági Pál.
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