
Egy magyar vonatkozású emlékmű Csehszlovákiában 

A sziléziai Jesenik (azelőtt 
Gráfenberg) fürdőhely parkjában 
van egy emlékmű, amit ma is 
Madarsky pOmnik (magyar em-
lékmű) néven tartanak nyilván 
a helybeliek. Az emlékművet a 
fürdőben gyógyulást kereső ma-
gyar vendégek állíttatták föl, a 
talapzaton látható évszám szerint 
1839—1840-ben. A szobor öntött-
vasból készült, lépegető oroszlánt 
ábrázol. Készítőié Ludwig von 
Schwanthaler neves német szob-
rász. 

Az emlékezésre nem kerekszá-
mú évforduló adta az indítékot 
írásommal a figyelmet szeretném 
felhívni egy lassan a feledés ho-
mályába eltűnő emlékműre, 
amelynek keletkezése báró Wes-
selényi Miklós nevéhez fűződik. 
A helység távol esik a Wesselé-
nyeik ősi fészkétől, a szamos-
menti Zsibótól. Mi lehetett az 
oka, hogy Wesselényi két alka-
lommal is itt lakott? Ezt csak 
Wesselényi politikai szereplésével 
lehet megvilágítani, ezáltal válik 
a kép teljessé. 

Ismeretes, hogy Wesselényi po-
litikai nézete, vérmérséklete, de 

ezen felül a családi tradíció is arra predesztinálta, hogy vezér, mégpedig ellenzéki 
vezér legyen. Apja a „zsibói bölény" is sokat kellemetlenkedett Bécs urainak, de 
az idős Wesselényi hazafisága még nagy adag maradisággal volt átszőve. Ezzel 
szemben fia minden tekintetben az új eszmék, a reformok embere volt, nemcsak 
élőszóval, de tollal is harcolt az osztrák elnyomás ellen. A „Balítéletekről" című 
könyvének nyomtatását a helytartó tanács betiltotta, ezért Bukarestben jelent meg 
1833-ban. (Száz év telt el azóta és most ismét Bukarestben jelenik meg a Kriterion 
kiadásában.) A kormány tudomására jutott a könyv kiadása és az udvar elrendelte 
a munka átvizsgálását. A királyi ügyek igazgatója mentette meg Wesselényit az 
üldöztetésektől. 

Wesselényit kezdettől fogva figyeltették és besúgók egész serege vette körül. 
Az ellene szőtt vádaskodások anyaga egyre gyarapodott, ezért az" udvar megpró-
bálta szép szóval jobb belátásra bírni. I. Ferenc császár 1833-ban ezzel a szán-
dékkal idézte maga elé Wesselényit, s bár atyai intésével könnyekre fakasztotta, 
mégsem törte meg, szándékától, ellenzéki irányvonalától nem tudta eltéríteni. 

Az erdélyi országgyűlés hosszú szünet után 1834 nyarán újból összeült. Wesse-
lényi itt is felhívta magára a figyelmet: felszólalt Erdély és Magyarország egye-
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sítése érdekében. Ezt még súlyosbította azzal, hogy a tilalom ellenére kősajtón 
kinyomattatta az országgyűlés naplóját. Nem sokkal később továbbiakkai gyarapí-
totta „bűnlajstromát": Szatmár megye közgyűlésén nyíltan kimondta, hogy a bécsi 
kormány néhány „jobbágyvédő" megnyilvánulása ellenére maga is a jobbágyok 
zsírjából él s csak azért rak fel „a köznépet terhelő ocsmány képére parasztvédői 
és köznépoltalmazási álarcot", hogy az urakat sakkban tartsa egy esetleges paraszt-
lázadás rémével, amely elől oltalmat kínál a nemességnek, cserébe pedig a nemzet 
függetlenségét akar ja . Ezek erős szavak voltak, ilyen még nem hangzott el nyil-
vános ülésen. Bécsben ezt úgy értelmezték, mint a bécsi politika elutasítását, fel-
ségsértést és lázítást. Ezért, de főleg a Szamtár megyei beszédéért először az erdélyi 
tábla 1835. március 18-án, majd néhány héttel később a magyarországi királyi tábla 
megindította ellene a hűtlenségi pert. A perbevont Wesselényit eltiltották, hogy a 
főrendi tábla ülésén részt vegyen. Pozsony közelében egy erdei lakba költözött, tele 
volt keserűséggel és fájdalommal, amikor tapasztalnia kellett, hogy hontalanná 
tették saját hazájában. Ekkor írta egy francia hölgy emlékkönyvébe: 

Szép hazádba térsz te vissza 
S téged enyhely fogad, 
Kn hazámban, melyet védtem, 
Élek mind üldözött vad. 
Midőn fészket bátran rak mái-
Erdők tollas lakosa, 
Fészkemből ki vagyok zárva, 
Hontalan a hon fia. 

Az ellene megindított eljárás, a zaklatás és saját társadalmi osztályában való 
csalatkozása testileg-lelkileg összetörte. A bíróság — Kölcsey Ferenc fényes védő-
beszédének ellenére — meghozta ellene az ítéletet. Ez 3 évi fogsággal marasztalta 
el, de már ekkor súlyos beteg volt. KöLesey halála után Deák Ferenc látta el a 
védelmét és ar ra kérte az uralkodót, hogy védence felgyógyulása után tölthesse 
ki büntetését és engedélyezze, hogy betegségét Gráfenbergben gyógyíthassa. Ennek 
ellenére letartóztatták és a budai vár börtönébe csukták. 1839 őszén szabadult a 
fogságból, Gráfenbergbe utazott és legendás alakja lett ennek a fürdőhelynek, 
amelyet Priessnitz helybeli felcser tett híressé hidegvíz-gyógymódjával. 

Gráfenbergről az Atheneum 1839-ben két ízben is közölt alkalmi tudósítást 
az ottani viszonyokról, érdekességekről, 1840 nyarán Vachot Sándor „fiktív levél-
ben" számolt be az olvasóknak a gráfenbergi életformáról. Ezekből a beszámolók-
ból az is kitűnik, hogy az ott gyógyulást keresők nemzeti csoportokként számos 
emléket, főleg kutakat létesítettek Priessnitz, sőt családja tagjai tiszteletére. Ilyen 
emlékkutakat létesítettek a lengyelek, poroszok, franciák, angolok stb. Minden való-
színűség szerint ennek mintájára került sor a magyar emlék, a vas oroszlán fel-
állítására. 

Az emlékműre epigramma kellett és mi sem volt természetesebb, hogy Wesse-
lényi barátját , Vörösmartyt, az akkor már országos hírű költőt kérte meg a vers 
megírására. Ez el is készült és még ma is ott olvasható az alapzaton: 

A vaddal köz italt meg kezdé vetni az ember, 
S gőgje fejében kór, agg leve és nyavalyás. 
Priessnitz visszaadá a víznek régi hatalmát, 
S ősi erőben kél újra az emberi faj. 

A szobor jobb oldalán szintén felirat van, amellyel a Priessnitz érdemeinek hódoló 
magyarok üdvözlik Magyarország ide vándorló fiait: 

Priessnitznek. az emberiség jótevőjének érdemeit 
hálásan méltató magyarok üdvözlik Gráfenberg 
életújító forrásainál a későbbi évek fiait hazájokból. 

A bal oldalon az évszám: 1839—40. 
Sajnos Wesselényinek a Priessnitz-féle gyógymód nem használt és 1844-ben 

veljesen megvakult. A következő évben már Zsibón találjuk, ahol Vörösmarty Deák 
Ferenccel együtt meglátogatta. Akkor írta Deák feleségének, Laurának: „Nem ír-
hatom le mily fájdalmas öröm volt Wesselényivel találkozni. Midőn szavainkról 
megismert. sokáig némán állt, s könnyei hullottak. A könnyű tovább él mint a 
szem világa..." 
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A szabadságharc leverése után Wesselényi családjával másodízben jött Gráfen-
bergbe, de most már mint menekült érkezett ide. Nem maradt sokáig, a következő 
évben egy szánút alkalmával szerzett megfázással, betegen kelt útra, hogy visz-
szatérjen Zsibóra, de útközben Pesten meghalt. 

Szomorú emberi sors zárult le. de a reformkor e kiváló képviselőjének emléke 
több mint száz év távlatából is fényesen világít. 

Vörösmarty Géza 

Ujabb helytörténeti adatok a XVIL századi Baranyáról 

Amikor a török 1542-ben megszállta Baranya megyét, ezt a területet is a biroda-
lomhoz csatolta. A helybenmaradt lakosságnak azonban Szigetvár elestéig meglehető-
sen szoros volt a kapcsolata Magyarországgal: a baranyai falvak a stratégiailag igen 
fontos Szigetvár ellátóterületévé váltak. Ezért a végvár katonái évről-évre behajtot-
ták az adót, s ezt még súlyosbította az a körülmény, hogy a falvak nagy részének Hor-
váth Márk várkapitány volt a földesura, aki még a megye legtávolabbi területeiről, 
így a Duna-mentéről is beszedte az adót, sőt még egyéb szolgáltatásokat is (halat, 
bort stb.) követelt. A helyzet az első években igen bizonytalan lehetett. A megszállt 
jobbágyok valószínűleg még azt sem látták biztosan (nem is láthatták), hogy ennek a 
nagy harcnak ki lesz a végső győztese. A végvári katonák sorozatos megjelenése azt 
az elhatározást alakíthatta ki bennük, hogy esetleges győzelmek után visszatérnek a 
régi földesurak és jaj lesz annak, aki valaha is megtagadta az adófizetést. 

Szigetvár eleste után azonban egyre jobban lazult a megye kapcsolata Magyaror-
szággal. A török birodalom ekkor állt hatalmának tetőpontján, terjeszkedésével a vég-
vári vonal egyre messzebb került. A helyzetet a század végéig a kapcsolatok fokozatos 
lazulása jellemezte. A 15 éves háborúban (1591—1606) azonban a portyázó végvári ka-
tonák többször is mélyen benyomultak a megszállt területekre és kegyetlenül megsar-
colták a falvakban élő jobbágyokat, akik inkább fizettek, mintsem hogy a katonák 
lerombolják házaikat, elhajtsák állataikat. A háború során a portyázó szabad hajdúk 
Eszékig is eljutottak. Baranyának nagy részét beszáguldottak és sajnos nem csak az 
ellenséget pusztították. Arra már jó ideje nem számíthattak, hogy a végváriak megvé-
dik őket a török martalócok ellen, tehát az ismételt adófizetésnek nem ez lehetett az 
oka, inkább a bosszútól, az erőszakosságoktól való félelem. 

A XVII. században a török birodalom a hanyatlás szakaszába lépett, s ennek nyo-
mán lazult a megszállók szigorúsága. Ebben a században a török a helyi közigazgatás 
kiépülésére is lehetőséget adott, ezt azonban Baranyára vonatkozóan iratok hiányában 
mindezideig igen nehéz volt bizonyítani. A Baranya megyei Levéltár uradalmi iratai 
közül újabban két olyan pecsétnyomat került elő, amelynek dátumozása a török időkre 
utal és a kialakuló helyi magyar közigazgatást bizonyítja. A maga nemében mindkettő 
páratlan emléke Baranya megye hódoltság-kori történelmének. Hernádfa latin kör-
irattal ellátott pecsétje a hanyatló birodalom magyarországi uralmának utolsó szaka-
szán, 1671-ben készült, a másik — Viszlóé — jóval korábbi: 1607-ből való1. Mindkét 
község a kisebbek közé tartozott (Hernádfa adózóinak száma 1554-ben 3, 1565-ben 10, 
1571-ben 11 és 1582-ben 28 fő volt2), feltételezhető tehát, hogy a többi községnek is 
volt pecsétje és magyar közigazgatása, mégpedig olyan, amelyet a töröknek is el kel-
lett ismernie, másképp a falvaknak aligha lett volna érdekük a hivatalos pecsét ké-
szítése. 

A megszállt Baranya és Magyarország kapcsolatai ismét élővé váltak. A magyar 
földesurak természetesen megkísérelték, hogy ezt a kapcsolatot még szorosabbra fűz-
zék, maga a király is úgy adományozta a földbirtokokat, mintha azok nem is török 
területen lennének. A dunamenti falvak földesura (Dunaszekcső, Somberek stb.) ebben 
az időben Jakasits Péter veszprémi kapitány volt. A földesúri kapcsolatok kiépítését 
bizonyítja az a most előkerült levél is, amelyet 1661-ben a sombereki jobbágyok írtak 
földesuruknalk, a veszprémi kapitánynak:3 

1 B a r a n y a m e g y e i L e v é l t á r : P e c s é t g y ű j t e m é n y e k . 
2 Káldy-Nagy Gyula: B a r a n y a m e g y e XVI. század i t ö r ö k adóössze í r á sa i . Bp . 1960. 36. és 81. old. 
3 A levél s zövegében a k ö n n y e b b m e g é r t h e t ő s é g é r d e k é b e n a p r ó b b m ó d o s í t á s o k a t végez tem. 
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Köszönetünkkel szolgálatunkat ajánljuk Kegyelmednek, mint mi nékünk minden-
ben jóakaró Urunknak és jó gondviselőnknek, hogy az Ur Isten áldja meg Nagysá-
godnak minden háza népét, és a hozzád tartozó vitézeket, mert Nagyságod keze alatt 
nyugszunk és vagyunk, ez melyért az Isten megáldja és megtartja Nagyságodat. 

Eezeknek utána csak ez a mi írásunknak oka, hogy Somberky Jobbágyid is Nagy-
ságodnak felküldjük ez alatt oly bizonyos embertiil az adót, az kire reá merünk bízni, 
úgymint Görcsönyi rab Miháltul mert mi föl nem merünk menni semmi módon az 
Török Uraktul. Az adó pedig 6 forint, az mellett küldünk az halakat is. Mindezek pedig 
elmaradtak ollan módon, hogy az mely rácok elébb elindultak föl az adóval, az Török 
Urak föl nem eresztették őket vele, hanem kit elvettek tőlük, kit pedig visszahozlak, 
ez miatt mi is meg nem mertük az halakat szerezni, hanem könyörgünk Nagyságod-
nak, hogy Nagyságod ne haragudjék azért, mert hitünk szerint megadjxik azt is Nagy-
ságoknak, ha pedig Nagyságod pénzül kívánja, küldjön Nagyságod az Mihál rabtul 
egy kis cédulát, mi az pénzt is megküldjük Nagyságodnak. 

Eezeknek utána Isten tartsa Nagyságodat jó egészségben, békességben, minden 
hozzád tartozókkal egyetemben. 

Dátum In Somberg in junius die 12 1661. 
A levél hátoldalán a címzés: Adassék ez mi levelünk Veszprémi Kapitánynak ke-

zében, mint mi nékünk mindenben jó akaró Urunknak Jakasics Péternekfi 

4 S o m o g y m e g y e i L e v é l t á r : J a n k o v i c h - B é s á n c sa l ád l evé l t á r a . 
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A közölt levél a dunaszekcsői Jankovich-Bésán család levéltárából került elő s a 
Somogy megyei Levéld árban található. 

A Baranya megyei Levéltár nagyon kevés olyan iratot őriz, amely a török kiűzése 
előtti időből való, sőt 1704 előttről is osak igen keveset, mert akkor a várost csaknem 
elpusztító tűzvész a megyei és a városi levéltárat is teljesen megsemmisítette, s ma 
már azt sem tudjuk, hogy voltak-e ott iratok a török korból. Ez a jobbágylevél tehát 
több szempontból is igen érdekes, ritka és fontos dokumentuma a XVII. századi Ba-
ranyának. 

Baranya megyéről általában azt tar t ják, hogy a mohácsi csata utáni hadjáratok 
következtében a magyar lakosság szinte teljesen kipusztult és helyére délről horvátok, 
illetve szerbek telepedtek le. Ez az elmélet azonban csak részben állja meg a helyét. 
A magyarországi török (kincstári) defterek is azt bizonyítják, hogy a XVI. században 
a megye lakosságának a zöme magyar volt, s csak a 15 éves háború (tehát a XVI— 
XVII. század fordulója) után kezdődött meg a szerb (rác) és a horvát bevándorlás. 
1661-ben Sombereken ezidőben rácok és magyarok éltek, de a rácok ugyanúgy fizet-
ték az adót a magyar földesúrnak mint a magyarok, holott ők eredetileg (a török 
előtt) nem itt éltek. Az is lényeges, hogy a fizetést már nem a végvári katonák erő-
szakolják, nem ők haj t ják be, hanem egy kívülálló személyre bízták. Ügy látszik ez 
sokkal biztonságosabb volt, mintha katonákat küldtek volna. A fizetés elmaradása 
esetén már a bosszúállástól sem kellett tehát tartaniuk, ennek ellenére mégis elismerik 
a távol élő földesúr illetékességét, sőt még a rácok is vállalják az adózást. 

Más kérdés, hogy valóban megfizették-e az adót? A levél ugyanis éppen annak 
elmaradásáról szól. Elképzelhető az is, hogy a törökre hivatkozva ügyes „húzással" 
kibújnak alóla. Másfelől bizonyára a török sem örült a birodalom területén élő ma-
gyarok és rácok ilyen jellegű adózásának, s ha tehette meg is akadályozta. Ha igaz az, 
amit a somberekiek írnak, ott is ez történt. 

Azonban nemcsak pénzt, hanem természetbenit is adtak a távoli végvárnak. Már 
1560-ból is ismerünk egy levelet, amelyet Horváth Márk írt és a Duna-menti falvaktól 
kapott sózott halakról szól.5 A falvaknak ez a kötelessége úgy látszik a XVII. század-
ban is megmaradt. 

A török által megszállt Baranya lakosságának életét jóformán alig ismerjük. 
Csaknem bizonyos azonban, hogy a törökök által megszállt terület falvainak sorsa 
sem volt rosszabb, mint a végvári vonalon, vagy a királyi Magyarországon élő, s a 
támadó és portyázó katonáknak, kegyetlen császári zsoldosok garázdálkodásainak ki -
tett védtelen lakosság helyzete. A hódító seregek elől való „nagy menekülések" után 
a meghódított lalkosság alkalmazkodott az új környezethez, az új rendhez, végezte 
nehéz földművelő munkáját és fizette a reá kivetett kemény adót. 

A szórványosan előkerülő dokumentumok azt bizonyítják, hogy a megye magyar 
és nem magyar lakossága a békésebb időkben viszonylag nyugodt körülmények között 
élhetett a török megszállás alatt. 

Bezerédy Győző 

Futásfalvi láda díszítménye, 1848 

5 Sz ige tvár i v á r k a p i t á n y o k levelezése . K i a d t a a Sz ige tvá r i V á r b a r á t K ö r 1971. 
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