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Palackposta a XIX. századból
Major Endre múlt században élt jászárokszállási gyógyszerész. 1880-ban

háza építésének megkezdésekor egy befőttesüveget helyezett el a koalapban. Az
üzenetet tartalmazó üveg 1981-ben a ház bontásakor került elő. A bontást végző
munkások felnyitották, és egy levelet találtak benne, a levélbe egy szappant
csomagoltak, a szappan a vele érintkező területeken olvashatatlanná tette az
írást. Mellékletként még néhány pénzdarabot és az 1880-as esztendőből szárma-
zó újságot tartalmazott az üveg. A bontás során megtalált tárgyakat az újságok
kivételével a művelődési házba hozták. A levélről - ami 1981 óta szőrén-szárán
eltűnt - fotókópiát készítettem. A levél közreadásával Jászárokszállás gyógysze-
részének és egykori főbírájának végakaratát szeretném teljesíteni. Sajnos az
említett ok miatt a levélben és a kópián is 4 x 4 olvashatatlan folt található, az
olvashatatlan részeket tartalmazó kihagyásokat pontozással jelöltük.

A levél, amely megírása után mintegy 110 esztendővel jutott el címzettjeihez,
szaggatott szövegszerkesztése ellenére is értékes kordokumentum. Egy vagyo-
nosodó, tekintélyes mezővárosi polgár nagyon őszinte gondolatait olvashatjuk
városa, országa, nemzete sorsáról.

Gondolkodása nem mentes a XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben
felerősödő antiszemitizmustól sem. Őszinte vallásossága, hazaszeretete és lokál-
patriotizmusa, melynek annyi jelét adta írásban és közéleti működésében, úgy
érzem, mégis feljogosítja a „megtalálót", hogy közzétegye ezt az írást.

Dicsértessék az Úr
Jézus Krisztus! *

A megtaláló, azt hiszem, rá fogja
mondani, Mindörökké Ámen. Áldás,
békesség a megtaláló kedves magyar
véreimnek.

Midőn ez épületet emeltettem,
szükségesnek találtam az alapkőbe a
ház és a ház tulajdonosának történetét
megírni. Én Major Endre gyógyszerész
születtem Sátoralja Újhelyben, Zemp-
lén megyében az úgynevezett Zolyom-
kai utcában iparűző szülőktől 1823.
november l-jén.

Iskoláimat, 6 gimnáziumi osztályt
igen jó sikerrel az ottani Piaristák gim-
náziumában végeztem. Jó tanuló, emi-
nens voltam. Pap akartam lenni, de
mivel pártfogóm nem volt, Kassára
írattak be, így kénytelen voltam gyógy-
szerészeti pályára lépni, pedig érzem,
hogy nagy ember válhatott volna belő-
lem, de szegénységre jutott szüleim
reám nem költekezhettek. 1840. szep-
tember l-jén gyakornoknak Király
Melmecre Moór János gyógyszerész-
hez ... Békés Csabán volt ... Jánosnak
... s azhoz ott 1 évet töltöttem. Jász
Berénybe kerültem a Sz. háromság
gyógyszertárba, hol két évet töltöttem

1845^47 közt. Innen felmentem a kur-
zusra, hol 1 évet kihúzván diplomát
nyertem jún. 15-én.

1848. kiütvén a forradalom,a Körö-
si önkéntesekkel bevonultam Szalk
szentmárton Abony fele vonultunk,
Ozoránál elfogtuk okt. 6-án Rót és
Filipovics generálisokat és katonáik
közül mintegy tízezret. Az elfogott ge-
nerálisokat Pestre kísértem. Nagy kő-
rösre mentem az iskolába, volt nagy
korház itt expediáltam a számos beteg
és sebesültekhez. Ott Conditioba lép-
tem Esser Károly gyógyszertárába a
magyar címerhez - hol 1854 májusáig
voltam - az ő jótállása mellett vettem
meg az Árokszállássi gyógyszertárt 4
ezer pengő forintért és a házacskát 600
forintért, az nagy pénz volt az időben.

Isten segedelmével szorgalmam ál-
tal letörlesztettem a vállalt néhány év
alatt. Ide jöttem 1854. május 14-én,
megnősültem, elvettem Világhy Júlia
kedves nőmet áldott jó munkás terem-
tés és szép asszony. Kedves nőm attya
Világhy József gazda tiszt volt gr.
Batthyányi József Úr adácsi birtokán
hol nőm 1828-án született. Világhy
József, Pálnak fia volt. Kisdobokon
Komárom megyében született. Vi-
lághy József mint számtartó 1831. feb-
ruár 25-én Horton elhalálozott és ott

temettetett el, hol sírköve van. Anyó-
som Paulovich Karolin, de Kirjászon
özvegységre maradván Hortról Árok-
szállásra anyai Pethes birtokába költö-
zött, mivel az attya Paulovich József...
szolgabíró, anyja Pethes Mária volt.
Ezért férje halála után haza jött. Anyó-
som második férje Pethes József Cs.
Cs. K. főhadnagy volt, kitől gyermeke
nem lett. E jó mostohaapa 7 öl utáni
földeket nőmnek hagyott, anyai testa-
mentumaként 5 öl utáni 3 öl Paulovich
...; kapott vagyon összesen 16 öl után
belhatári föld, mely szépen befásítva
az őrsi útban van és majd a... hídig tart.

Született 1 fiam Endre 1856. július
5-én, elvégezvén iskoláit, érettségi
vizsgák után a gyógyszerészeti pályára
lépett, s e tárgyban diplomát nyert,
majd doktorátust szerzett mind dr. Ma-
jor Endre vezeti a gyógyszertárt ... A
ház is az ő számára épült, amelynek
fundamentumában ezen irat meg fog
találtatni. A gyógyszertárt vettem Mó-
ric Demeter gyógyszerésztől, ki árusí-
totta a gyógyszertárt, továbbá Cser La-
jostól ...

Már 26 éve lakom itt, voltam temp-
lombíró, városi mindenes, Kórház gaz-
dasági pénztárának kezelője. 4 évig
város fő bírája, mikor a városházát is
1863-64. építettem, 1865-ben vissza-
lépvén a tényleges szolgálattal, mint a
város virilis lakosa a közügyekben te-
vékenyen részt veszek, vagyok megye
és közigazgatási bizottsági tag és min-
denféle közügyekben kiküldött egyén.
Ezen építendő ház kő alappal fog 3
ezer osztrák értékű forintba kerülni.
Építi Aladi István, Sánta és fia szintén
Sánta Émán 600 forintért anyag nélkül
-188O.dik évben.

Polgármester idősb. Móczár Alajos,
főjegyző Csuka Ignác, kapitány Flosz
János, ügyész ifj. Márkus József, má-
sodik bíró Csikós József, adó szedő
Hegedűs Kálmán, ellenőr Sipos Béla,
árvagyám Farkas József, árva referens
Ficzek Béla, levéltárnok Nemoda Ig-
nác, templombíró Móczár István, 2-ik
jegyző Koczián Gyula. Szállás birto-
kos öreg Görbe József - Dékány Jó-
zsef, Törőcsik József főesperes és pré-

* 1756-1886-ig Jászárokszállás városi jogú, illetve rendezett tanácsú város volt. Lakóinak száma 1880-ban
10 525, kik közül mintegy 170 volt izraelita vallású. A cigányok számáról nincs megbízható adatunk. (W. L.)



post alkalmasint még ez évben kano-
nok lesz Káplán Stipula József Liszká-
ról való Hulin István berényi Kabik
Tódor barát, Jablonkáról kántor Nagy
János.

Házam 6 ablakú a parókiával szem-
ben a barátlak tőszomszédságában. -
Ezen 1880-dik esztendő nevezetes ar-
ról, hogy 1879-ik évi december l-jén
egy kissé megfagyván a föld, másnap
nagy hó esett és eltartott tél végéig,
volt örökké 20-25 fokos hideg, a ker-
tekben a gyümölcsfák elfagytak. így
jártam a belhatári gyümölcsömmel.

Mostanában a búza ára 10, 12 f
köblönként a piacon. Most következik
a tizedes év, talán ezek boldogabbak
lesznek - a város lakossága most 10
ezer körüli, ide csatoltam a papi név-
tárt, mely 1870. került népszámlálás
után. Készült a városon végig kő út, a
végső házig járdák készültek...

Országos követünk Gullner Gyula
Abonyból, ellenzéki ember július 14-
én jön a beszámoló ... tartani. Külön-
ben a Jászság örökké ellenzéki követe-
ket küldött fel az országgyűlésre ú. m.
Pethes József, Oláh Gyula, Király Ala-
jos a ..., ezeknek köszönheti, hogy be

olvasztotta a Tisza Kálmán minisztéri-
uma Szolnok megyébe. A szomszéd
Őrsön (Tarnaörs) birtokos Br. Orczy
László, utódai u. m. Emil, Félic Cheru-
bin és Serafin...

Viszneken, Adácson gr. Batthyányi
József, Vámosgyörkön visontai Ko-
vách László és Major Endre voltak
birtokosok Gyöngyösről. - És most
már azzal zárom be soraimat, hogy az
Isten adjon szegény magyar nemzetnek
jobb jövőt, virágozzék e között az irigy
szerb, oláh, szász faj között. Védje a
kormányát és fejedelmét, mert csak így
tudhatja fel magát Európában.

Nagy veszedelme nemzetünknek a
zsidóság szaporodása, ez elnyeli a
földbirtokot, a legtöbb birtok már a
kezük között van. A nemzet adósodik,
a pálinka ital nagy mérvben terjed,
még az asszonyok is isszák, a luxus
nagy, selyembe jár a fehérnép. Ne adja
Isten, de végelszegényedés fog beállni
a zsidók miatt.

Támadt is Lstóczy Győző ország-
gyűlési képviselő elnöklete alatt egy zsidó
ellenes Liga, dehát többsége adós az em-
beriségnek..., az egyletbe be állani, nem
mernek zsidót és a cigányt az országból

kívülre küldeni, mert addig boldog
nem lesz az ország - meglássák. Aki
valaha e házat szétbontja és rátalál az
írásra, tegye közzé, ne sajnáljon éret-
tem - bár éltemben a becsületesség
mintája voltam - egy miatyánkat el-
mondani és egy misét szolgáltatni.

Legyen áldott és boldog, az utókor,
szeretnék akkor feltámadni, mikor e
levél napvilágot lát, de lélekben az
olvasó mellett leszek.

Légy boldog kedves olvasóm és ne
feledkezz meg rólam, akár vagyok ro-
konod vagy ősöd, akár nem. Isten,
Isten, Isten veled utókor, mikor már
nekem a csontjaim is porladnak.

Jászárokszállás, júl. 1880.
Sarlós boldog asszony napján

Major Endre gyógyszerész és köz-
birtokos

Világhy Júlia
ifj. Dr. Major Endre
gyógyszerész tudor
a város Doctora Dr. Margonyai

Gyula miskolci
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