
A kerékpártúra tulajdonképpen csak másnap, Gombaszögön ért véget. Az oda vezető útnak 
volt még két megállója: a gólyafészkes hanvai (Chanava) parókiával szemben, Tompa Mihály 
sírjánál tisztelegtek a túrázók. Innen Sajógömörig (Gemer) ,.tekertek", hogy az urakat megdol-
goztató Mátyás király szobra tövében, egy érdekes helytörténeti előadást hallgatva gyűjtsenek 
erőt az utolsó útszakaszhoz. 

Pelsöctöl a Szlovák Televízió kamerái is elkísérték a kerékpárosokat Gombaszögig, ahol az-
tán csatlakoztak az akkor kezdődő Nyári Művelődési Táborhoz. 

Böszörményi István 

Egy láda Kossuth-bankó 
Különleges küldemény érkezett a közelmúltban a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények 

igazgatójának címére. A feladó egy Chicagóban élő magyar vendéglős volt, aki az 1930-as 
években a pataki kollégiumban diákoskodott , s a háború viharai közben kikerülve az Egyesült 
Államokba, ott nagy tekintélynek számít manapság a vendéglősi szakmában. A gasztronómiát 
nemcsak a konyhában, hanem elméletben is gyakorolja: szakkönyveket ír. Emellett nagy érté-
kű könyvtára és gyűj teménye is van, s elsősorban a magyar vonatkozású könyveket, emléke-
ket gyűjti , vásárolja. 

Küldeményét ér thető érdeklődéssel bontotta ki Sárospatakon az igazgató, majd jegyzékbe 
vette annak tartalmát: néhány blokk Philadelphiában nyomtatott Kossuth-bankót. A kísérő 
levélből aztán minden kiderült, nevezetesen az, hogy Philadelphiában a város régi negyedét 
kezdték lebontani, és az omlatag épületek egyikéből ott felejtett ládák kerültek elő. A ládák 
tele voltak az 1850-es években készített különféle papírpénzekkel. Az épületben ugyanis a múlt 
század derekán olyan nyomda működött, amely a latin-amerikai országok papírpénzeit állította 
elő, s ezek között — hogy, hogy nem — egy ládányi Kossuth-bankót is találtak. 

Amint erről az Amerikában élő volt pataki diák értesült, gyűjtő szenvedélyének nem tudván 
ellenállni, azonnal jelentkezett és a Kossuth-bankókat a ládával együtt megvásárolta. Soha 
forgalomba nem került, magyar szövegű Kossuth-bankókról van szó, de természetesen nem 
olyanokról, amilyeneket az 1848/49-es szabadságharc idején idehaza készítettek, hanem amely-
hez hasonlót a szabadságharc bukása után külföldön állítottak elő és próbáltak forgalomba 
hozni. 

Eddig úgy tudtuk, hogy Kossuth az emigrációban, annak első éveiben kétféle papírpénzt 
bocsátott ki saját aláírásával az esetleg megújuló szabadságharc anyagi alapjainak megterem-
tésére. Először észak-amerikai útja során New York-ban nyomtatott angol szöveggel 1, 5, 10, 
50 és 100 dollárosokat. Másodszor 1860-ban Londban készítettek magyar nyelvű szöveggel 1, 2 
és 5 forintosokat. Ezek a ,,Day Vilmos és fiai" nyomdából kerültek ki, de az osztrák kormány 
hamarosan tudomást szerzett a dologról, s megkeresésére eljárást indítottak Kossuth ellen, ami 
némi pénzbüntetéssel járt . A forintosokat az angol hatóságok lefoglalták, és az Angol Nemzeti 
Bank hamvasztó kemencéjében megsemmisítették. 

A New York-i dollárok árusítására Aradon már 1852-ben bizottság alakult, és tagjainak 72 
ezer forint értékűt sikerült is eladni belőle, amikor árulás folytán a rendőrség tudomást szer-
zett a ti tkos szervezkedésről. A „dollárárusok" közül sokat letartóztattak, s 22 szervezőt 8—16 
évi börtönre ítéltek. Büntetésük letöltéséig Teresienstadtban és Josefstadtban kellett rabos-
kodniok. 

Amint a most előkerült láda tartalma bizonyítja, az Egyesült Államokban nemcsak angol 
szövegű dollárokat, hanem Philadelphiában magyar nyelvű Kossuth-bankókat is nyomtattak, 
éspedig egy és öt forint névértékben. Ezeket azon módon, ahogy a nyomdában elkészültek, 
ládába csomagolták, de forgalomba nem kerülhettek. Kinek a megrendelésére készültek, és 
miért maradtak érintetlenül a hajdani nyomdaépület mostani lebontásáig, egyelőre nem tudjuk. 
Talán ezeket is Kossuth amerikai látogatásakor nyomtatták, és a hirtelen történt visszautazás 
miatt nem kerülhetett sor a felhasználásukra. 

Bárhogyan történt is, most lett ismeretes az emigrációban készült harmadikféle Kossuth-ban-
kó. Az egy- és ötforintos címletű pénzből négyet-négyet tartalmaz mindegyik blokk. Nagyon 
finom papírból készültek, olyanból, mint általában az amerikai dollárok. Az egyforintos köze-
pén stilizált, sisakos, pajzsos női alak látható, kezében kardot tart, s legyőzve hever előtte a 
zsarnok. Oldalt címeres zászlókból csokor, alul ágyúk, ágyúgolyók. A keret körirata: „Istenért, 
Hazáért, Szabadságért". A pénz magyar nyelvű szövege igy hangzik: „Ezen pénzjegy minden 
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magyar állami és közpénztárban egy ezüst forint, vagyis három húszas gyanánt elfogadtatik, 
s tel jes pénz szerinti é r téke a közállomány által biztosíttatik." 

Az ötforintos bankjegy közepén szintén stilizált női alak látható, kezében sarló. A bankjegy 
közepén izmos férfikar nyúlik ki, ütésre emelt kalapáccsal. A két alsó sarokban a magyar cí-
mer. A felirat ugyanaz, mint az egyforintosé azzal a különbséggel, hogy ez „három húszast egy 
forintra számítva fogadtatik el öt ezüst forint gyanánt". Mindkét pénzjegyen olvasható Kossuth 
Lajos ismert aláírása, egészen alul pedig apró betűkkel az előállító nyomda neve: „Toppan 
Carpenter Casilear and Co. Philadelphia." 

Az adományozó kívánságának megfelelően a Tudományos Gyűjtemények igazgatója mind-
két pénznemből küldött egy-egy blokkot a monoki és ceglédi Kossuth Múzeumnak, továbbá a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak és a Magyar Nemzeti Banknak. 

Hegyi Józsel 

A balladás ember 
Budapesten 

Kallós Zoltán 

Hosszú ideig tartotta magát az a megalapozatlan vélemény, hogy a népi kul túra felett meg-
kongathat juk a lélekharangot. Mintha már bele is nyugodtunk volna, hogy kultúránknak Ko-
dály és Bartók által feltárt rétegeit csak színpadon, vagy múzeumban láthatjuk. Kallós Zoltán 
azonban 1950-től két évtized alatt összegyűjtötte a még élő erdélyi és moldvai magyar népbal-
ladákat. Bartók Béla osztályozása szerint ez utóbbi jelénti az ötödik magyar népzenei dialek-
tust a dunántúli, a felsőmagyarországi, a nagyalföldi és az erdélyi mellett. Kallós két évtized 
alatt egymaga több balladát gyűjtött Moldvában és Erdély mások által fel nem tárt területein, 
mint az összes előtte járó gyűj tő együttvéve. Pedig nem akármilyen nevek a lkot ják ezt a sort: 
Petrás Ince János, Kriza János, Erdélyi János, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Domokos Pál Pé-
ter és mások. Az első magyar népdalgyüjtő, a moldvai csángó pap, Petrás Ince János még csak 
népdalszövegeket küldött Pestre, Döbrentei Gábornak. Kallós művéből, a Balladák könyvéből 
megtudhattuk, hogy az általa kutatott terület milyen kincsesbányája a magyar népzenének és 
népköltészetnek, hiszen a közölt 259 népballada csaknem fele, számszerint 119 moldvai. Ha 
azonban a régi stílusú balladákat nézzük, akkor rádöbbenhetünk a Kárpátok keleti lejtőin és a 
Szeret folyó völgyének szórványaiban élő magyar nép hagyományőrző erejére: a 139 régi stí-
lusú balladából 90 származik Moldvából. De ugyanilyen fontosak a mezőségi falvak népballa-
dái is, mert ott KallÓ6 előtt egyáltalában nem volt átfogó gyűj tés , még Bartókék is csak átutaz-
tak azon a vidéken. 

Kallós Zoltánra akkor egy nemzedék figyelt fel. Martin Györggyel együtt ő lett a meginduló 
táncházmozgalom szellemi atyja. O maga is mezőségi parasztivadék, így nem csak egy szak-
terület ismerője, hanem az erdélyi magyar folklór-kincs magabiztos birtokosa. Nemcsak a bal-
ladát ismeri, hanem a népi tánczenét, a népdal és a tárgyi népra jz minden műfaját , ö maga is 
ugyanúgy tud énekelni, varrni, betegségéig ugyanúgy tudott táncolni, mint bármelyik adat-
közlője. Nem a városból „kiszálló" néprajztudós ö, hanem népe között élő, velük azonos 
folklorista. Még 1942-ben hívta fel a figyelmet Lükő Gábor arra, hogy a népi kultúráról csak 
az tud hiteles képet adni, az szedheti elemeire, aki ismeri a nép életében elfoglalt szerepét, 
aki azonosult a néppel, mert csak így tud ja ú j ra összerakni. Kallós ilyen ember! Nemcsak a 
részletek ismerője, hanem az egész birtokosa. Ebbe a kultúrába beleszületve és mindig benne 
élve jól tudja, hogy ha ezt is vállaljuk, akkor Illyés Gyulával szólva „nemzet is lesz a nemze-

49 


