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A debreceni kollégium 
a Bach-rendszerben 

Haynau magyarországi rémuralma 1850 nyarán ér t véget, az u tána következő 
Bach-rendszer csaknem egy évtizedig tartott. A rendszer névadó politikusa, az ú j 
abszolutizmus bevezetője Alexander Bach császári belügyminiszter lett, aki hozzá-
kezdett Magyarország viszonylagos függetlenségének és különállásának felszámolásá-
hoz, bevezette az osztrák adórendszert, jog- és iskolarendszert, törölte a belső vám-
határokat , megszervezte a német nyelvű közigazgatást, a hivatalokat osztrák és cseh 
tisztviselőkkel töltötte be, s az 1859-i patens a protestánsok önkormányzatát is meg-
szüntette. 

A debreceni Kollégium már Haynau rémura lmának utolsó hónapjaiban megpró-
bálkozott az intézmény, s annak diákja i ellen i rányuló támadásokat kivédeni. Az 
osztrák hadseregbe büntetésül erőszakkal besorozottak száma országszerte meg-
haladta a 40 ezret. A Kollégium diákságát is fenyegette a büntető katonáskodás 
veszélye. Rendeletek özöne tiltotta volt honvédek befogadását, bú j ta tásá t a Kollé-
giumban. Kivételt csak a komáromi kapitulációs levéllel rendelkező diákok jelen-
tettek, de az 1849 novemberében beiratkozottak (98 tanuló) közül ilyenek alig voltak 
húszan. Sokkal nagyobb volt azoknak a száma, akik a szabadságharcban katonás-
kodtak ugyan, de nem Komáromnál. 

A Haynau rémura lmát felváltó Bach-rendszer sem volt kíméletesebb a honvéd-
hadseregben szolgált diákokkal szemben. A református főbb tanintézetekben azokat, 
akik honvédek voltak, sorozó bizottság elé kellett állítani. Ezért, hogy a Kollégium 
tanára i megmentsék diákjaikat a büntető katonáskodástól, álnéven írták be őket az 
osztálynévsorba. Több honvédet a cétusokban (diákok lakószobája a Kollégiumban), 
a Nagyerdőn bú j ta t tak , vagy vidékre helyeztek ki nevelőnek. Nagy kockázattal j á r t 
ez a vállalkozás, hiszen Steinus debreceni térparancsnok igen gyakran kutatott volt 
honvédek után a Kollégiumban, amikor is embereivel felforgatott minden olyan 
helyet, amely a diákoknak búvóhelyül szolgálhatott volna. Sokat jelentett a városi 
s kollégiumi vezetőség együttműködése a volt diákhonvédek mentésében. Szőllősy 
János városkapitány pl. előre értesítette a kollégiumi széniort a házkutatás időpont-
járól, hogy legyen ideje a búj ta tásra , vagy a Nagyerdőre való ki futásra . A források 
szerint különösen Tóth József szénior volt a diákbúj tatások nagymestere, aki lélek-
jelenlétével, találékonyságával sok diákot mentet t meg a besorozástól. 

Az ál lamhatalmat képviselő Reviczky Menyhért 1850 decemberében gyanút fogott, 
s elrendelte a felsőbb éves diákok névjegyzékének, bizonyítványaiknak az anya-
könyvvel való egybevetését. A kollégiumi vezetőség nem félve a leleplezés következ-
ményeitől, ismét csak azt jelentette, hogy „szoros vizsgálat u tán a Főiskolában 
lappangó honvédeket nem talált". Történt pedig ez akkor, amikor Szoboszlai Pap 
István superintendens körlevélben szigorúan meghagyta a Kollégiumnak, hogy t aná-
rok és diákok igyekezzenek az uralkodó iránt érzett hódolatukat minden lehető 
módon bizonyítani. 

A Kollégium vezetősége azonban a felsőbb egyházi hatóságok rendelkezéseinek 
szabotálásában nem volt mindig következetes, mer t az intézmény fennmaradásának 
érdekében nem zárkózhatott el olyan intézkedések megtételétől, amelyek a császári 
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ház iránti lojali tását voltak hivatva bizonyítani. 1853-ban, amikor Ferenc József 
elleni merénylet mia t t Libényi János szabósegédet kivégezték, a sebesült császár 
állapotáról a város elöljárói naponként adtak ki tájékoztatást , s felsőbb utasításra a 
Kollégium hódoló feliratot ter jesztet t fel, a maga, s a tanulóif júság nevében is. Azt 
azonban, hogy a kollégiumi diákság egyetértett volna a hódoló felirattal , a ránk 
marad t források sorozatosan cáfolják. Libényi merényletének hírére pl. Kovács Már-
ton debreceni teológus a Ceglédi utcai tejesboltban a merénylőt éltette. Csorvási Pál, 
Miklovicz Bálint köztanítók és Sziládi Áron hittanhallgatók „figyelmeztetés és pa-
rancs ellenére" sem voltak haj landók üdvözlő verset írni a császár születésnapja 
alkalmából, s ezzel hódolatukat bizonyítani. 

A katonai és polgári főkormányzónak egy alkalommal besúgóik azzal a hírrel 
kedveskedtek, hogy a Kollégiumban a diákok a szabadságharcban elesett honvédek 
szellemeinek megidézésével kísérleteznek. Nemsokára megjelent a rendelet, hogy 
„az ún. asztalmozgatás mindenféle kísérletei az iskolában a legnagyobb gyorsasággal 
eltiltassanak". 

Nem volt r i tka eset, hogy a legációba kibocsátott kollégiumi ünnepi követ (legátus) 
egyházi beszédének Habsburg-ellenes éle volt. Egyik pünkösdkor pl. a Váradra kül-
dött legátus politikai színezetű beszédei „botránkoztatássá váltak". A Kollégium ta-
nárai azzal próbál ták a „botránkoztató" beszédeket tar tó Fülöp Mihály contrascribát 
menteni, hogy beszédeit olyan műből írta ki, melyben még az idézetteken kívül sok-
kal keményebb kitételek is szerepeltek, továbbá, hogy a Fülöp kéziratában „a bot-
ránkozást okozó helyek le voltak húzva, csak elhirtelenkedésből jöttek a szónok 
szájára" . Fülöp ugyan csak dorgálásban részesült, de ettől kezdve a legációba menő 
diákoknak kiszállásuk előtt egyházi beszédeiket be kellett nyúj tani a Kollégium 
vezetőségének ellenőrzésre, nehogy tiltott vonatkozások legyenek bennük. Az ellen-
őrzés még tökéletesebbé tétele céljából a legátus diákoknak az illető egyházközség 
lelkészeitől is írásbeli bizonyítványt kellett kérniük arról, hogy prédikációik szöve-
gét a benti cenzúra által helybenhagyott tar ta lommal mondották el. Zichy Henrik 
váradi kerületi helytartó hasonló szellemű rendelkezést bocsátott ki arra vonatkozó-
lag, hogy a tanítóságra kimenő diákok politikai magatartásukról a Cs.Kir. Rendőr-
igazgatóságtól bizonyítványt hozzanak. Ezek a diákok tanulmányaikat csak abban az 
esetben folytathat ták, ha ezt a bizonyítványt a politikai s iskolai hatóságoknak 
bemutat ták. 

Egy 1853-ban megjelent rendelkezés megtiltotta, hogy hivatalnokok, közép- és felső 
tanintézetek növendékei Kossuth-kalapot viselhessenek. A Csokonai Lapok ironiku-
san írta erről: „A kerek kalapok hordása ti lalmaztatik. Ezután a tömegdivatnak is a 
mai világ szegletességéhez kell alkalmazkodnia." Tiltva volt a „felcifrázott kalap" 
viselése is. Balogh Lajos 3. éves diákot felbokrétázott kalap viselése miatt tartóz-
tat ták le a zsandárok. 

Az 1848/49-es eseményekkel kapcsolatos kollégiumi iratokat meg kellett semmisí-
teni, hiábavaló volt a vezetőség mindennemű kísérlete a megmentésükre. 1850. no-
vember 2-án Léderer altábornagy az Ifjúsági Tűzoltó Társaságot (1680 tá ján alakult , 
hazánk első tűzoltó szervezete, az amszterdami önkéntes tűzoltóság után a világ leg-
első ilyen alakulata) felosztotta, de 1851. márciusától kénytelen volt ú j r a engedélyezni 
működését, tekintettel a gyakori tűzesetekre. 

A Kollégiumi Kántust nem oszlatták ugyan fel, de működését feltételekhez kötöt-
ték, a kántustagoknak minden gyakorló órát a Gott er halte éneklésével kellett kez-
deni és zárni. Énekelték is a diákok az osztrák himnuszt, de nem az eredeti szöveg-
gel, hanem maguk költötte változattal: „Disznó, király, felső, alsó stb." Mivel a gya-
korló órákat ellenőrző személyek nem tudtak magyarul , felőlük a diákok tisztelhet-
ték a császárt akár disznónak is, legfeljebb a komolyabbik arcukat kellett felölte-
niük. Nincs adatunk arra, hogy ezt a nagyon vakmerő császárgúnyolást valamikor is 
leleplezték volna. Sort kerítettek a kántustagok Verdi Nabuccójából a Rab zsidók 
kórusának gyakori éneklésére éppen úgy, mint a 137. zsoltár (Hogy a babilóni vizek-
nél ültünk . . . ) megszólaltatására is. Ezektől a diákoktól remélte Sz. Pap István, a 
fekete-sárga múl tú superintendens, hogy „békés szellemű és őfe lsége királynak enge-
delmes lelkészek, kántorok és iskolatanítók lesznek". 

A diákság szemében igen gyűlöletes személyek voltak a zsandárok (a későbbi 
csendőrök elődei), akik följelentéseikkel, házkutatásaikkal ál landó rettegésben ta r -
tották a lakosságot. 1851 elején debreceni jogászok állottak a zsandárok becsmérlése 
miat t bíróság előtt. A városi rendőrhivatal számtalanszor hívta fel a kollégiumi elöl-
járóság figyelmét arra, hogy a diákok gyakran vetemednek a zsandárok megtáma-
dására. Tűzesetek is r i tkán múl tak el a diákok és a zsandárok összecsapása nélkül. 
Súrói Szabó Antal 22 éves és Rolykó Lajos 20 éves joghallgatókat a harmadik hadtest 
bírósága a zsandárokkal szembeni ellenszegülés miat t ítélte el. Súróit a Kollégium 
vezetősége is törölni kényszerült növendékei sorából. Patay Andrást több társával 
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együtt azért tiltottak el a köztanítóságtól, mer t az egyik boltban tanúi voltak annak, 
hogy Kovács Márton földesi rektor szidalmazta a császárt, s azt illetékes hatóságok-
nak nem jelentették. Mindezekért végső soron a Kollégium vezetőségének hátán 
csattant az ostor, ráhár í to t ták a felelősséget, és sokszor csak egy hajszál választotta 
el a Kollégiumot a bezárástól. Nem volt mit tenni, mint az igazoló jelentésben 
erősen hangsúlyozni a zsandárság iránti megbecsülést, az állami hatóságok iránti 
engedelmességet, s ígérni a „rakoncátlan" i f júság tájékoztatását a zsandárság ren-
deltetéséről. 

A debreceni tanácshoz naponként érkeztek figyelmeztető felhívások a városi kato-
nai parancsnokságtól: „Nagyszámú és legnagyobb mértékben ingerlő röpiratok kül-
dettek Lipcséből Magyarországra", s óvakodni kell, mert „az erkölcsi és rendszeres 
jogállapotot semmi sem képesebb jobban aláásni, mint a saj tóval való visszaélés, 
ezért a forradalom eszméje nyomtatványokkal se terjesztessék." Zöld Károly és Fülöp 
Mihály karácsonyi legációhelyükről Debrecenbe tartottak. Karcaghoz közel a zsandá-
rok fel tar tóztat ták a diákokat , tiltott iratok terjesztésével gyanúsították őket. Irataik 
között ugyan kompromittáló darabot egyet sem találtak, mégis vasra verve Kisúj -
szállásra vi t ték foglyaikat. Jólesett nekik, ha ellenségeiket, a debreceni diákokat 
meghurcolhatták. 

A császári hatóságok minden ébersége ellenére sem lehetett azonban a Kollégiu-
mot a Habsburg-abszolutizmust lerázni akaró szervezkedésektől elszigetelni. Makk 
József: János szózata című röpiratában javasolta, hogy minden városban, helységben 
alakísanak a hazafiak gerillaegységeket, s a tiszántúli területen, Debrecenben Csányi 
Dániel kollégiumi tanár t bízta meg a szervezkedéssel. 1851. szeptember 15-én kelt, 
hozzá intézett levelében Szabolcs, Hajdú, Kraszna megyékre ki terjedően a „debreceni 
hónap" vezetőjévé nevezte ki. A volt honvédtisztek névsorában, melyet Piringer 
Mihály áll í tott össze, a debreceni Csányi Dániel is szerepelt, mint akikre Makk 
Józsefék a Bach-rendszer elleni akció megindításakor is számíthattak. 1857-ben Csá-
nyit letartóztatták. Pir inger Mihályt pedig kivégezték. A kollégiumi diákok ezzel 
biztatták egymást: „Él még sok röpiratterjesztő". 

1859-ben az osztrák sereg III. Napóleontól és Viktor Emanuel szárdíniai királytól 
Magenta és Solferino mellet t vereséget szenvedett, s a Habsburg-házat megfosztották 
a gazdag Lombardiától. Bebizonyosodott, hogy az abszolutizmus a birodalmat kato-
nailag meggyengítette, s anyagi válságba sodorta. Ferenc József Bachot elbocsátotta. 
1859. szeptember 27-én Debrecen Kazinczy-ünnepséget rendezett, a kaszinói társas-
ebéden a város polgársága 267 körmöci a ranya t tett le a kollégiumi i f júságnak pálya-
művek í rására való buzdítására. Ezeknek a pályaműveknek azonban nem a császár-
dicsőítés volt a feladatuk, hanem az első lépések megtétele a virradat felé. 

Dr. Nyakas László 

Blaha Lujza és a gömöri huszárok 
Gömörben, a Túróc-völgyi Lévárt kisded temetőjében nyugszik annak a hagyo-

mánynak egyik hőse, amely tizenkét gömöri huszár emlékét őrizte meg napjainkig. 
A kereszten ma már alig olvasható fe l i ra t : Itt nyugszik Galo Ferenc. Élt 51 évet. 
A családban és a fa luban ismert szájhagyomány szerint huszár korában tizenegy 
társával a katonai bíróság halálra ítélte és a haláltól Blaha Lujza színésznő mentet te 
meg. Horváth Lajos (80 é.) földműves-fazekas elmondása nyomán az eseményről az 
alábbi kép rajzolódik ki. Horváth Lajos mindkét nagyapja és az édesapja a huszá-
roknál szolgált. Ez utóbbitól — aki Vácon volt huszár — hallotta a történetet. Az ese-
mény megértéséhez és az okok magyarázatához a huszár-katona élet néhány jellemző 
vonása ad ja a hátteret. 

A huszárkiképzés egyik legnehezebb szakasza a lovardai gyakorlás volt. A kikép-
zést vezető — rendszerint őrmester — a lovarda közepén állva, szíjostorával kimerítő 
tempót diktált , s a lóról hét ré t görnyedten leszálló meggörbült huszárokat ugyancsak 
a szíjostorral fu t ta t ta körül a lovardában. Azután a meggyötört huszároknak még 
dalolniuk is kellett. A huszárok kedvelt szomorú nótája ez volt : 

Szép a magyar huszár, ha felül a lovára, 
Bevágja csákóját gyászos homlokába, 
Bevágja csákóját fekete szemébe, 
Hogy ne lássa senki, hova hull a könnye. 
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Hova hull a könnye, lova sörényére, 
Ugyan, kisangyalom, jutok-e eszedbe? 
Jutok kisangyalom, nem leszel feledve, 
Rózsabimbó leszel csákóm tetejébe. 

Ha az őrmester észrevette, hogy valamelyik legénynek csakugyan könnyes lett a 
szeme, azzal vereshagymát etetett , hogy ha sírni akar, hát hadd sírjon. Az altisztek 
a legkülönbözőbb „tréfákat" találták ki, hogy „megvicceljék", „szórakoztassák" a 
huszárokat. Ezek közé tartozott a pokrócolás. Egy-egy huszárra pokrócot dobatott , 
akit abba betekertek, s nádpálcával kiverték a port a pokrócból. A megpokrócolt 
huszár csontjai napokig, néha hetekig sajogtak. A gömöri huszárok őrmestere különö-
sen kegyetlen volt, s ez okozta halálát. Az egy szobában szállásolt tizenkét huszár 
elhatározta, hogy alaposan megpokrócolják az őrmester urat, hadd emlegesse meg 
élete végéig. A huszárok tudták, hogy áris tomba kerülnek, de a düh és a bosszú 
annyira tüzelt bennük, hogy a tervükről nem mondtak le. 

Amikor az őrmester az esti takarodókor bement a gömöri huszárok szobájába, azok 
rádobták a pokrócot, erősen beletekerték és a kardlappal alaposan „porolták". Az 
őrmester káromkodott , szidta őket. A legények úgy beszélték meg, hogy csak a kard 
lapjával ütnek. Sohasem tudták meg, hogy véletlenül-e vagy szándékosan — és azt 
sem, hogy ki a tizenkettő közül — a kard élével ütött. A kard éle az őrmester fe jé t 
érte. Nem káromkodott többé az őrmester úr . Nyomban elcsendesedett, a lábával 
rúgott egy utolsót, a sarkantyúja megpendült, azután örökre elnémult. 

A katonai bíróság elrettentő példaként mind a tizenkét huszárt halálra ítélte. 
A golyó általi kivégzést tíz napon belül kellett végrehajtani. Az egész országban 
hírül ment az eset. Mindenki sa jnál ta a fiatal huszárokat. Így szerzett róla tudomást 
Blaha Lujza is, akinek a f é r j e rendőrfőnök volt. Tőle pontos információt kapott a 
huszárok cselekedetéről. Megtudta azt is, hogy csak a király kegyelmezhet meg nekik. 
De a katonai főparancsnok nem engedélyezte a király elé terjeszteni a kegyelmi 
kérvényt. 

Mivel Blaha Lujza Gömör szülötte volt, különösen sajnálta a földijeit, és minden-
képpen szerette volna őket megmenteni. A véletlen úgy hozta, hogy éppen akkor egy 
színházi előadáson megjelent a király. Blaha Lujza megbeszélte a zenekarral, hogy 
ha majd ő előremegy a színpad széléig és a királyi páholy felé fordul, akkor á l l janak 
le, s kezdjék azt a nótát, amit ő a királynak aka r dalolni. Beavatta a társulatot, hogy 
hátha így sikerül a király figyelmét felkelteni. Ügy is történt. Blahö Lujza térdet 
ha j tva dalolt a királynak: 

De szeretnék, de szeretnék a királlyal beszélni, 
De még jobban, de még jobban, szobájába bemenni. 
Megmondanám a királynak magának, 
Adjon pardont és kegyelmet a tizenkét huszárnak. 

Amikor befejezte, döbbent csönd lett a színházban. Ferenc Józsefnek gyorsan 
lefordították, hogy mit dalolt a csodaszép színésznő. A király intett Blaha Lujzának, 
hogy megértet te és megadja a kegyelmet. Lett erre nagy öröm. Tapsolt a közönség, 
minden színész a színpadra ment, az egész színház ünnepelte és éljenezte a királyt , 
meg Blaha Lujzá t is. 

* 

A fenti szájhagyományból való történetnek „irodalmi" legendája is ismert. Az Ü j 
Tükör (1983. 27. sz.) Küldjön egy képet rovatában Cenner Mihály tollából megjelent 
egy cikk, amelyben a szerző megtörtént eseményként, lényegében „történeti" pon-
tossággal í r j a le Blaha Lujza pardon-kérését. Eszerint 1883-ban (pontosan jún ius 
6-án) a budapesti Népszínház együttese vendégszerepelt Bécsben. A Theater and de r 
Wien színpadán mutat ták be A piros bugyellárist. A társulat tagjai útközben tudták 
meg, hogy t izenhárom (!) magyar katonát, akik Galíciában teljesítettek szolgálatot, 
lázadás miat t halálra ítéltek. A királynál a kegyelem, s csak Blaha Lujza segíthet, 
vélte a társulat . A díszelőadáson megjelent Ferenc József. Blaha Lujza a második 
felvonás kezdetén a császár páholya felé fordulva „térdre vetette magát és a Verd 
meg Isten a gőzkocsi kerekét kezdetű dalt a sa já t maga által rögtönzött szöveggel, 
összetett kézzel és könnyezve énekelte:" 

De szeretnék a királlyal beszélni, 
Kérő szóval kegyes szívét elérni, 
Felséges úr, tudom nagy a hatalmad, 
Pardont kérek tizenhárom magyarnak. 

Az esemény tovább úgy történt, amint a szájhagyomány is tudja . A szerző szerint 
azonban a társulat semmibe vette az etikettet, mert a császár jelenlétében vál lukra 
kapták Blaha Lujzát, aki megmentette t izenhárom fiatal honfi társa életét. „Ehhez 
hasonlót a színháztörténelem még nem jegyzett fel!" — fejeződik be a cikk. 
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Valóban nem jegyzett fel, mer t ilyen esemény minden valószínűség szerint nem is 
volt. A legkülönbözőbb forrásokban sem talál tunk a történetre vonatkozó adalékra. 
Ezt a — mondha t juk világraszóló — mentési akciót a Blaha-életrajzok föltét lenül 
megemlítenék, de nyilvánvalóan a színháztörténet is nagy sikerként emlegetné. Le-
véltári kuta tás szükséges ahhoz, hogy az eset hitelességével kapcsolatban végleges 
megállapításra jussunk. A megpokrócolás különben általános gyakorlat volt. Re-
marque E. M. Nyugaton a helyzet változatlan című könyvéven is szó van arról, hogy 
a katonák kegyetlen al t iszt jükön pokrócolással töltik ki a bosszújukat. 

Ami pedig a Blaha Lujza „saját maga által rögtönzött" dalszövegét illeti, vál tozatai 
széles körben ismeretesek a magyar néphagyományban, pl.: 

De szeretnék a császárral beszélni, 
De még jobban szobájába bemönni, 
Mögmondanám a császárnak magának: 
Lányokat is sorozzon katonának. (Száján, Torontál vm.). 

A népdalok aktualizálása közismert. Éppen a dal kapcsán tanulságos idéznünk a 
következő változatot, amelyben Kossuth szerepel: 

De szeretnék a Kossuthtal beszélni, 
De még jobban szobájába sétálni, 
Megmondanám én a Kossuth Lajosnak, 
Hány forint az adója a magyarnak! (Nagykőrös) 

A huszárokkal kapcsolatos változat is minden bizonnyal az eseményhez (hangsú-
lyozzuk: feltéve, ha az eset a huszárokkal valóban megtörtént!) aktualizálódott, s az 
sem lehetetlen, hogy Blaha Lujza is dalolta (de nem a királynak!). 

A levéltári, hadtörténeti források átvizsgálása nyomán a történetre vonatkozó 
fent i adatok megváltozhatnak. Ez azonban folklorisztikai szempontból kevésbé je-
lentős. A gömöri példa jól m u t a t j a a legendák születését. A történeti néphagyomány 
gazdagabb lett egy múlta t idéző, szép elbeszéléssel. 

Ujváry Zoltán 

Egy régi bajai 
néprajzkutató tanár, 
Bellosics Bálint 

Az Ethnographia 1916. 2. számának Néprajzi hírek című rovatában a következőket 
olvashat juk: „A Magyar Néprajzi Társaságnak ez évi választmányi ülésére vidékről 
szomorú hír t hozott a posta: Bellosics Bálint, a vidéki választmány érdemes tagja , 
férf ikorának derekán, nagyarányú irodalmi és társadalmi működésének tel jében ki -
dőlt az élők sorából. Az elnök megrendülten jelentette, a választmány igaz rész-
véttel vette tudomásul a csapást, mely korai halálával a magyar néprajzi törekvé-
seket érte. A választmány az elhunyt emlékét jegyzőkönyvben megörökítette." 

Ki volt ez az ember, aki t így gyászolt a Magyar Néprajzi Társaság, aki beír ta 
nevét a Magyar Életrajzi és a Magyar Néprajzi Lexikonba is? Mindenekelőtt peda-
gógus volt. Egész életében a pedagógia és az etnográfia kapcsolatának szorosabbá 
tételén munkálkodott , s ezt a törekvését elsősorban sa já t nevelői gyakorlatában 
valósította meg. Már csak emiat t is megérdemelt volna néhány sort a Magyar Peda -
gógiai Lexikonban. 

Egyetlen munkahelyen dolgozott, a ba ja i tanítóképző intézetben, 1890-től 1913-ig 
tanárként , élete utolsó három évében pedig min t igazgató. 
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A kiegyezés évében született a Zala megyei Rédicsen. Édesapja többgyermekes 
bérlő volt Alsó-Lendván. Későbbi vend, bunyevác, sokác néprajzi gyűjtéseiben sok 
hasznát vette hazulról hozott délszláv nyelvismeretének. 

A népi kul túra ekkor még javában virágzott Magyarországon. Ennek igazi jelentő-
ségére azonban csak olyan európai műveltségű emberek figyeltek föl, mint például 
Greguss Ágost, aki így jellemezte helyzetünket: a mi nyugati Európában kezd 
kivétel lenni, az nálunk rendes dolog. Minden félrébb eső falu megannyi mese- és 
dalfészek, minden pórfiú egy élő gyűjtemény." Bellosics Bálintnak szülőföldje szlovén 
és magyar néphagyománya egy életre szóló élményt jelentett, s „második kul túra-
kén t " mindvégig benne éltek iskoláiban megszerzett műveltsége mellett. 

Pável Ágoston előtt ő vizsgálta néprajz i szempontból először a hazai vendeket. 
Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben című könyv IV. kötetében össze-
foglaló tanulmányt írt róluk, előzőleg pedig a Mura-vidéki újságok, de a fővárosiak 
is, egész sor írást közöltek tőle erről a népről. (Egy vend népballadáról, 1890.; Vend 
népdalok, 1890.; A vendekre vonatkozó régebbi feljegyzések, 1896.; A mil lennium és a 
vendek, 1892. stb.) Az Ethnographia Mitteilungen aus Ungarn szintén közölt tőle két 
tanulmányt erről a területről (Wendische Volkslieder, Dodola). 

A Zala megyei iskolaévek után budapest i preparandista (tanítójelölt) lett, de be-
tegsége miatt Csáktornyán szerzett tanítói oklevelet 1887-ben. Ezután a budapesti 
Paedagogium (polgári iskolai tanárképző főiskola) nyelv- és történelmi szakcsoport-
jának diákjaként annak a Herman Antalnak az előadásait is hallgatta, aki már 
1891-ben felhívta a figyelmet a népi nevelési elvek, szokások jelentőségére és gyűj-
tésük fontosságára. Nyilván hatására tudatosodott népra jz i érdeklődése, s elsők közt 
lett t ag ja a Magyar Néprajzi Társaságnak. A Társaság céljairól és fontosságáról már 
1899-ben cikket ír t az Alsó Lendvai Híradóban. 

A felkészülés évei a Paedagogium elvégzésével nem fejeződtek be, csak az egyéves 
tanítóképző intézeti tanár i tanfolyam után nevezték ki a bajai tanítóképzőbe. A per-
manens művelődés é le t formája lett. Szeptembertől júniusig tanított, a nyári hóna-
pokban pedig folytatta tudományos m u n k á j á t és tánult . 1903-ban, 1908-ban, 1909-ben 
nyaranként logikai, nyelvi, történelmi, pedagógiai és szociológiai továbbképzésben 
vett részt idehaza, de német nyelvtudása révén külföldön is. 

Bellosics Bálintról, a pedagógusról nem beszélhetünk úgy, hogy egyúttal ne szól-
junk a néprajzos Bellosicsról. Nagy tudású tanár s k i tűnő előadó hírében^állt. A té-
nyek összegyűjtésének és alapos elemzésének olyan igényével és adottságával ren-
delkezett, amelyet néprajzi és oktató-nevelő munká jában egyaránt sikerrel alkalma-
zott. Életrajzíró kollegája, Barcsai József szerint: „Mikroszkopikus éleslátással vett 
észre és egyszersmind adott vissza szavakkal, írással, ra jzzal mindent, ami t figyelem-
körébe vont." 

A múlt század végén jelentek meg a csírái annak a társadalmi igénynek, hogy a 
tanítóságot be kell kapcsolni a népi műveltség kuta tásába és ápolásába. 1883-ban az 
országos tanítógyűlésen Kiss Áron indítványozta: gyűjtsék össze a népi gyermek-
játék-dalokat . 1891-ben — Herman Antal már idézett felhívásának évében — meg is 
jelent a Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. 1 „Hatalmas kollektív munka volt, a ma-
gyar tanítóság becsületére válik — í r ja Kodály — . . . Kiss 214 munkatársa t sorol 
föl 48 vármegyéből; ilyen nagyszabású országos gyűjtés sem azelőtt, sem azóta nem 
volt nálunk." Bellosics Bálint pedig hasonló nemes feladatok felvállalására és szak-
szerű végrehaj tására kész pedagógusgárdát kívánt nevelni. A Bálint Sándor és 
Györf fy István által évtizedek múlva megrajzolt pedagógusideál Bellosics Bálintban 
testesült meg először. „Az ethnographiával való tudományos foglalkozás képesítette 
a r ra — ír ja Barcsai —, hogy a tanítóképzésnek olyan feladatait is meglássa, amely-
nek teljesítésére még nagy részt adósa a magyar tanítóképzés a népnek. Annak a 
vidéknek, amelyről a bajai tanítóképző intézet tanulóinak nagyobb részét toborozza 
és ahova végzett növendékeit apostolkodni kibocsátja, minden községét bejárta, né-
pének otthonában a legapróbb részletekig tájékozódott, kul túrájának fokát megis-
merte, közgazdasági életébe betekintett. Kutató út ja in ilyen módon megfigyelhette az 
intézet kibocsátott i f ja i t kul túrküzdelmük közepette. Magánbeszélgetésben, előadá-
sokon, az órák e célra kínálkozó perceiben e tapasztalatoknak a tanítóképzés céljai 
szempontjából hasznosítható tanulságait átadta növendékeinek. S tanulói hallottak, 
dolgozatokban írtak szociális kérdésekről és később a szövetkezeti ügy terén mun-
kálkodtak is már akkor, amikor erről a hazai pedagógiában a disszertálásig sem 
jutot tak el." 

iKiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjteményét 1984-ben jelentette meg hason-
más kiadványban a Könyvértékesítő Vállalat (Szerk.) . 
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Mint láttuk, Bellosics Bálintnál a népélet kutatása és megismertetése a tanítójelöl-
tekkel nem a passzív szemlélődéshez vagy az öncélú búvárkodáshoz szolgált indí-
tékul. „A tanítási órákon kívül vezette az intézet önképzőkörét és könyvtárát , iskola-
múzeumot hozott létre, színielőadásokat rendezett. A két világháború közötti falu-
kuta tó fiatalok mozgalmának előfutáraként a tanulmányi kirándulások alkalmával 
a meglátogatott községek történetére, ku l túrá jának sajátosságaira hívta föl a figyel-
met. Minden megnyilvánulása példaképül szolgált taní tványai számára a társadalmi 
aktivitásra, az iskolán kívüli népművelés és a parasztság társadalmi felemelkedésé-
nek előmozdítása területén. Kezdeményezője volt 1914-ben az első népfőiskolák, a 
bajaszentistváni és sükösdi »-falugimnázium» létrejöttének." 

Mintegy száz publikációja látott napvilágot. Ezek akár szépirodalmiak voltak, akár 
tudományos, ismeretterjesztő vagy adatközlő jellegűek, mind kapcsolatban álltak 
valamiképp szaktárgyaival, illetve az általa ismert és kutatot t tá jakkal , népekkel. 
(Ethnographia: A hetési faház, 1897; Délvidéki német babonák, 1900; Magyar adatok 
a nyári napforduló ünnepeihez, 1902; Baranya megyei sokác babonák, 1904; Adatok 
hazai szerbjeink néphitéhez, 1904. Ethnographia Értesítő: Bajai céhszokások, 1901., 
Néprajzi Múzeum Értesítője: Űtmutató a néprajzi múzeumok szervezéséhez, 1907.; 
A Magyarország vármegyéi és városai című sorozat Bács-Bodrog vármegye kötetében 
ő muta t ta be a mai Vajdaság magyar és bunyevác népét.) 

Korában jelentek meg Tömörkény néprajzi tárcái. Hatásukra Bellosics több han-
gulatos „néprazji tárczaközleményt" írt a különféle lapokba (Muraköz és Vidéke, 
Bajai Közlöny, Uránia, Ú j Idők, Turis ták Lapja stb.). Legtöbbjét saját maga illuszt-
rál ta (A pipa és a szivar, 1895.; Az alsólendvai vásár 1891.; Vadlúd lesen 1902.). 

Számottevő tankönyvírói munkássága is. Sebestyén Gyula egyetemes történeti ké-
zikönyveit a szerző kérésére átdolgozta, a tanítóképzők számára földrajzi tankönyvet 
írt. Sajnálatos, hogy ta lán legkedvesebb tankönyve, a Néprajzi olvasókönyv máig 
kéziratban hever a Néprajzi Múzeum Adattárában. Pedagógiai-történeti munkái az 
1892-ben írt Fejér György tanulóéveiből, és az 1895-ben megjelent dr. Bartsch Samu 
című tanulmányok. • 

Néprajzi dolgozatainak anyaggyűjtésébe bevonta taní tványait is, publikációiban 
pedig hivatkozik r á juk . A gyermekek a magyar néphagyományban című tanulmá-
nyában egyik célja kifejezetten az, „hogy növendékeim épületben lássák azokat a 
köveket, melyek egy részéhez gyűjtői buzgalmuk révén jutottam". Tanítógyűléseken 
és írásaiban egyaránt szorgalmazta a tanítóság bekapcsolódását a néprajzi gyűjtésbe. 
„Csak önmagam ismételném — írja 1903-ban —, ha az alkalom csábításának engedve 
újból bővebben fe j tegetném a tanítói hivatás és a népra jz i kapcsolatát; csak azt a 
meggyőződésem nyilvánítom, hogy a pedagógia egyik ú j abb egészséges hajtása, a 
gyermek lelkének nemzeti irányú nevelés és oktatás céljából való megfigyelése csak 
akkor termi meg gyümölcsét, ha a nép sajátos egyéniségének ismeretével végzik." 
Ezt a felfogást tükrözik az 1899-ben megjelent A taní tó és a néprajz, valamint az 
1910-ben publikált: A népra jz és az iskola című tanulmányai . 

Az elsők között vizsgálta a gyermeknevelés népi hagyományait azzal a céllal, hogy 
tanul jon belőle a pedagógia. Világosan látta, hogy ebből mi az, amit csak a tudomány 
számára kell megőrizni, s mit kell a gyakorlatban tovább folytatni. „Nemzeti létünk 
biztosítása czéljából kötelességünk előmozdítani a czivilisatio terjedését a primitív 
kul túra rovására, de kötelességünk az is, hogy mentsük meg a tudomány számára 
népeink eredeti mivoltának ismérveit és documentumát, a melyeket az élet eliminált 
magából." 

„Éveken át gyűjtötte azoknak a kezdetleges népi oktatási eljárásoknak az emlékét, 
amelyekkel a nép igyekezett az írás, olvasás és számvetés ismeretét tovább adni" — 
í r ja Barcsai József. Az egyre fenyegetőbbé váló egyke veszedelmeit, szociális és 
néplélektani összefüggéseit nem sokkal Jankó János cikke után ő is a közvélemény 
elé tár ta (Az egyke rendszer, 1905). 

A főiskoláról kikerülő i f j ú tanítónemzedék beilleszkedési problémáiról ma is sok 
szó esik. A lakóhelyhez, a szülőföldhöz való kötődés, a nemzeti identi tás-tudat hiánya 
vagy ingatag volta mia t t — úgy érezzük — ma is időszerűek Bellosics Bálint követ-
kező gondolatai. „Pedagógiánk, amíg erős lendülettel nagyot haladt a modern tanító-
képzés ú t j án s a lehető legtökéletesebben igyekszik felfegyverezni nevelt jei t , mind-
máig alig-alig vizsgálta a képzők és a falvak viszonyát. Fiaink nem ismerik a kör-
nyezetet, amelyben aplikálniok kellene a tanultakat, ahová át kellene ömleszteniök 
községük sgyéni szükségletei szerint azt a kultúrkincset, amelyet azért és semmi 
másér t kaptak útravalóul tanítóiktól; növendékeink neveléséből, kiképzéséből hiány-
zik a falusi társadalmi életre való előkészítés. Tanyavilágunk, falvaink, speciálisan 
magyar parasztvárosaink társadalmi, gazdasági, á l ta lában népi életének ismerete 
nélkül nem lehet kellőképpen betölteni a tanítói hivatást . Én azt hiszem, a tanító-
képző akkor lesz igazán gyakorlati szakiskola, ha ezt a feladatkörét is betölti." 
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Bellosics Bálint munkásságával a magyar tudományt és a magyar népoktatást 
k íván ta szolgálni, de nem vádolható — már csak származása mia t t sem — nemzeti 
elfogultsággal. Nemcsak kutat ta nemzetiségeink hagyományait, hanem tudatában volt 
ennek jelentőségével is. „Természetes — ír ja —, hogy a magyar nép mellett a hazá-
ban élt és élő nemzetiségek megismerése is fontos." Az interetnikus hatások vizsgá-
lata során derül fény arra, ami e népeket összeköti. 

Helyesen lát ta a hagyomány és ú j í tás dialektikus egységét. „A tanító, mint a civi-
lisatio elismert fontosságú harczosa, bizonyos mértékig ellensége minden népiesnek 
s éppen ezért kötelessége a népéletnek hatása következtében elhulló kincseit a nép-
rajzi tudomány és nemzeti művelődés javára megmenteni ." 

Tudjuk, hogy a néprajz ma nem iskolai tantárgy. Érdekes módon Bellosics sem 
helyeselte azzá tételét. „Horn német pedagógus — ír ja — a néprajzot fel a k a r j a 
venni a tanítóképző tárgyai közé. Ez utóbbi kívánalom mindenesetre túlzás, de szük-
séges, hogy e tárgy fontosságának és anyagának a különböző tárgyak körében kínál-
kozó alkalmakkor való megbeszélését a tanítóképzők kötelességüknek t a r t s á k . . . " 
Ugyanit t rámuta to t t a kínálkozó lehetőségekre: „A népélet alapos ismerete a taní tás 
minden területén gyümölcsözőleg fog hatni. A népiskola minden tárgyánál ki lehet 
jelölni szerepét, de legyen elég ez alkalommal néhány esetre rámuta tn i . A nemzeti 
elem nemcsak nagyobb mértékben fog olvasó- és egyéb könyveinkben helyet kívánni, 
hanem pl. a t á j - és különösen a néprajzi anyag igazságban, pontosságban és eleven-
ségben meggyarapodik. A szokások kevés kivétellel halovány, egyhangú ismertetését 
az eleven népélet köréből vett jellemzetes leírások foglalják el. A még mindig száraz 
földrajzi anyagot megeleveníteni, a történelmet öntudatosabbá tenni szintén a nép-
ra jz i elem hivatott . Az ének- és játéktanítás, az iskola eszközei, különösen szemlél-
tető képei mind életet, igazságot, s ami fő, nemzeti jelleget a néprajzi tudomány 
eredményeinek a pedagógus munká jában való ügyes értékesítése következtében 
nyerhetnek." 

Bellosics Bálint tárgyi néprajzi gyűjteményének, valamint könyvtárának egy része 
a bajai Türr István Múzeum tula jdonába került . Az Eötvös József Tanítóképző Fő-
iskola, az egykori bajai tanítóképző intézet utódja, azonban nem rendelkezik egyetlen 
Bellosics-relikviával sem, mert azok a háború ala t t szétszóródtak. (Cikkeit pl. nagy 
utánjárással mostanában fénymásoltatjuk.) Leánya, Báldy (Bellosics) Flóra édesapja 
nyomdokait követte, tanító volt a bácskai falvakban, és önkéntes néprajzi gyűjtőként 
a t á j magyar és bunyevác lakossága szőtteseinek, hímzéseinek felkutatásával foglal-
kozott. Ezért 1975-ben Sebestyén Gyula Emlékérmet kapott. Tudunk róla, hogy Ré-
dicsen lelkes lokálpatrióták ápol ják a község neves f iának emlékét. Az Eötvös József 
Tanítóképző Főiskola Néprajzi Tudományos Diákköre is az ő szellemi örökösének 
tekinti magát. 

Dr. Fehér Zoltán 

Csongrád város emléktáblái1 

Csongrád csendes kisváros a Tisza és a Körös találkozásánál, néhány ipari üzem-
mel és három mezőgazdasági termelőszövetkezettel, ö s i teleDülés, környéke már a 
kőkorszakban is lakott terület volt. A Tisza és a Körös végtelen nádasaival termé-
szetes védelmet nyúj tot t három oldalról, s így nem véletlen, hogy I. István királyi 
bir toknak nyilvánította, földvárát megerősítve, ál landó katonaságot állomásoztatott 
benne. Az elmúlt évszázadokban tatár pusztította, török dúlta, de megmaradt . 
A XVIII. századtól lassú, de egyenletes fejlődésnek indult. A XVIII. század elejétől 
1848-ig a Károlyi család mezővárosa. Csongrád 1845-től egy pesti ügyvéd segítségével 
tárgyalt földesurával, Károlyi Is tvánnal az örökös megváltásról. A tárgyalások azon-
ban olyan sokáig húzódtak, hogy bár a szerződést még 1847-ben megkötötték, az soha 
nem lépett életbe, mert az 1848-as törvények feleslegessé tették. Csongrád pesti 
ügyvédjét Kossuth Lajosnak hívták. 

Kossuth toborzó körút ján 1848. szeptember 30-án, szombaton érkezett városunkba. 
Másnap, vasárnap reggel nagymise előtt a városháza előtt felállított szószéken t a r -

'A táblák képeit lásd a hátsó borítón. 
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totta beszédét: „Fel hát fegyverre, Csongrád népe, kaszára, kapára, kinek mi j e van, 
keljen fel tömegben a magyar nép és megmenti magát és megmenti az árva h a z á t . . . 

Oly hatalmasnak hiszem a népet, hogy ha fölkel és összetart, a ropogva összerogyó 
ég boltozatát is képes fennta r tan i erős kar ja ival . Testvériség köt össze bennünket . 
Nincs nemes és nemtelen többé, egy hazának fiai, polgárai, testvérei vagyunk mind-
nyájan . . . de ha fel nem kel, ha saját élétét, vagyonát, hazá já t gyáván fe ladja , úgy 
én, ki a népér t küzdöttem egész életemben, mielőtt szívem hazám elvesztése felett 
megszakadna, egy átkot mondok, egy retteneteset, melynek minden szava tel je-
sedni f o g . . .'2 

Kossuth csongrádi tartózkodásának emlékét örökíti meg az első emléktábla. A 
Templom utca 2. számú ház falán állt, míg a házat 1982—83-ban végleg le nem 
bontották. A táblát 1948-ban, a centenárium évében állították. 

Még egy szabadságharcra emlékeztető tábla áll a Tisza Bútoripari Vállalat épüle-
tének a fa lán . 1849 júl iusában Haynau, aki Szegednek tar tva Kiskunfélegyházán 
megpihent, két század ulánust küldött Csongrádra, hogy a környéket kikémleljék és 
a hadseregnek élelmet vigyenek. Az osztrákok július 27-én érkeztek városunkba, s 
28-án már vissza is tér tek Félegyházára. Kossuth ekkor érkezett Szentesre, s a 
csongrádiaknak levélben a következő felhívást küldte: „Mossák le a becsületükről 
azon gyalázatot, melyet magukra vettek, midőn a császári lovasokat beszállásolni 
engedték, holott kicsinyes ellenséges csapatokat agyon kell verni, — ez a legjobb 
szabadulás." Az osztrákok is értesültek a levélről, s 29-én egy század vasas és egy 
század ulánus visszatért Csongrádra. Ahogy beérkeztek, garázdálkodtak, fosztogattak, 
a nemzetőr tiszteket ka tonákat felhaj tot ták a városházához. Parancsnokuk a Kos-
suth-levelet követelte, de nem kapta meg. Két nemzetőr hadnagyot, Blázsik Mihályt 
és Sallay János t kocsira tették s magukkal akarták vinni. Azok, látva sorsukat, 
kiabálni kezdtek: „Ne hagyjatok bennüket elvinni, polgártársak, mentsetek meg, 
hiszen magyarok vagytok." 

A csongrádiak félreverték a harangokat, s ami a kezükbe akadt , azzal megtámad-
ták az osztrák katonákat, kiszabadították Blázsik Mihályt és Sallay Jánost. Emlék-
tábla idézi a harci cselekményt, 1948-ban állították. Sajnos a nagy lelkesedésben 
nem figyeltek a helyes szövegre és 1849 helyett 1848-at vésettek a márványba. 

A fegyverténynek súlyos következménye lett. Az osztrákok július 30-án 6 órás 
szabad rablás után este 9 helyen felgyújtották a várost, s csak a szélcsendes időnek 
köszönhető, hogy mindössze 93 ház égett le, mert a katonák nem engedték oltani 
a tüzeket.3 

Városunkban Kossuth kultusza igen nagy volt. Halála után az országos felbuzdulás 
hatására nálunk is felállí tották a szobrát, melyet 1899-ben a fia, Ferenc avatot t fel. 
Talapzatán a Csongrádi beszédéből idézett szöveg áll: „Testvériség köt össze bennün-
ket. Nincs nemes és nemtelen többé, egy hazának fiai, polgárai, testvérei vagyunk."3 

Az 1848-as törvények a lap ján a földtulajdonban beállott változások elősegítették a 
volt jobbágyok osztálytagozódását. Csongrádon 1848-ban 345 gazda tula jdonában 358 
jobbágytelek volt, két telek nagyságnál nemigen több, s egy negyed teleknél nem 
kisebb részekben. Egy telek 22 hold legelőből, 36 hold szántóból és több mint 4 hold 
"gyéb gazdasági művelésre alkalmas területből állott (1200 négyszögöles holdak).4 Ezefr 
a jobbágytelkek az azt művelő jobbágyok tulajdonába kerültek, a többi jobbágynak 
pedig nem jutot t semmi. Választhattak: vagy kint maradnak a tanyákon mezőgazda-
sági cselédnek, vagy beköltöznek a falvak, városok szélére s napszámosként, alkalmi 
munkásként próbálják eladni munkaerejüket . Az utóbbiak kerültek a legszegényebb 
sorba. Csongrád környékén a Tisza és a Körös ármentesítése egy részüknek munka-
lehetőséget adott. Sokan kubikosok lettek, vándormunkásként az árvízvédelmi és az 
építkezési földmunkákat végezték teljesítménybérben. Nevük is innen származik a 
kubikméter, köbméter szó első tagjából. Egy-két évtized alat t hivatásosokká váltak, 
a csongrádi kubikosok Európa minden részére eljutottak, önkén te s alapon bandákba, 
csoportokba tömörültek, a munka vállalását, szervezését a bandagazda intézte. A ku-
bikosok átmenetet jelentettek a parasztok és az iparosok között, ők voltak a munkás-
ság leghívebb szövetségesei s az agrármozgalmak élharcosai. Az 1929—1933-as világ-
gazdasági válság idején az agrárproletárok száma — ideértve a kubikosokat és a 

2Sághy Mihály: Csongrád 1848—49-ben. Csongrád, 1910. 
3Sághy Mihály: uo. 
4Dudós Lajos: Októberi Diplomától a kiegyezésig. 
5Gát László—Sebestyén István: Csongrád város felszabadulása és a demokra-
tikus kibontakozás. Csongrád, 1976. 
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földműves napszámosokat is — családtagjaikkal együtt 6—8 ezerre tehető. A csong-
rádi polgármesteri iratok szerint 1930. november 1-től 1931. ápri l is 30-ig városunkban 
6849 segélyre szoruló személy volt, akik számára 19 644 pengőt jut tat tak részben 
munkabér , részben természetbeni, részben pedig ruhasegély fo rmájában . A m u n k a -
nélküli agrárproletárok sorsa főként a téli időszakokban volt szinte elviselhetetlen. 
1931. január 30-án délelőtt mintegy ezer, munkát—kenyeret követelő agrárproletár 
gyülekezett a városháza előtt. A rendőrök a tűzoltóság locsolóautójának bevetésével 
szétverték a tömeget. Emlékére a tüntetés évfordulóján, 1975. j anuár 30-án avat ták 
a negyedikként bemutatott táblát , amely a tanácsháza egyik oszlopán található. 

1944. október 8-án a szovjet csapatok elérték Csongrádot, s október 12-én a város 
felszabadult. Néhány héttel később megalakult a Magyar Kommunista Pár t helyi 
szervezete. Az 1919-es di rektór ium tagjai közül Nagy Ferenc; a Földmunkások Szö-
vetségének szociáldemokrata érzelmű helyi vezetője: Túri Is tván; valamint Eke Pál, 
Nagy Antal, Lajos Mihály, Laczkó Mihály, Lajos József, Szécsényi Ferenc és Varga 
Pál kubikosok szervezték. A tagok a Földmunkás Szövetség és a szakszervezetek 
antifasiszta és kommunista érzelmű tagjai közül kerültek ki. A december 3-i zászló-
bontó gyűlésen Nagy Ferenc állást foglalt amellett , hogy a pár tot tömegpárttá kell 
kiépíteni és növelni kell a túlnyomó részt képzetlen párttagság elméleti tudásának 
színvonalát. A párt helyi elnöke Nagy Ferenc, a t i tkára Túri Is tván lett. A megnyílt 
pártszervezetbe sokan kérték felvételüket, két nap alatt a taglétszám 300 fölé emel-
kedett, a vezetőség semmi válogatást nem alkalmazott. 

Az MKP országos szervezetének november 30-i programját Csongrádon december 
7-én, nagygyűlésen ismertették, melynek a lényege az volt: „Lesz magyar új jászüle-
tés". A pár t székháza kb. 1 hónapig volt a Csemegi Károly utca 8. szám alatt. Ebben 

az épületben több szervezet kapot t helyet, úgymint az MKP, az SZDP és a Szabad 
Szakszervezet, ezért az MKP áthelyezte székhelyét a Csemegi Károly u. 2. szám alá. 
(Lenin u. 2.)5 

A helyi pártszervezet folyamatosan nevelte, szervezte a tagságot. A szervezők já r -
ták a tanyavilágot, a környező falvakat, több alapszervezetet létesítettek a városban 
és a fa lvakban. Az 1944. december 21-én összeült Ideiglenes Nemzetgyűlésen Debre-
cenben az M K P csongrádi szervezetét Túri István, a párt t i tkára képviselte. Az ak-
kori eseményekre emlékeztet egy tábla az MSZMP Lenin úti székházának a fa lán. 

Csemegi Károly 1826-ban született Csongrádon. Édesapja kereskedése annak az 
épületnek az elődjében volt, melynek falán m a az emléktábla áll. Némely források 
szerint (Vári Gellért: Emléklapok Csongrád múltjából) Csemegi Károly is itt szüle-
tett, mások szerint a Lenin u. 13. sz. házban, ott ugyanis a padláson a gerendába 
bele volt vésve a neve. 

Csemegi Károly jogi tanulmányainak befejezése után a vármegyénél dolgozott, s 
1848—49-ben mint vármegyei aljegyző szabadcsapatot szervezett, amelynek őrnagya 
volt. Ezért a szabadságharc bukása után börtönbe zárták, m a j d besorozták osztrák 
katonának. Leszerelése után Aradon ügyvédkedett, 1864 elején az országos éhínség 
idején az ínségenyhítő bizottság ülésén heves beszédet tartott a kormány ellen, amiér t 
a katonai törvényszék elé állították, később azonban a vizsgálatot megszüntették. 

A kiegyezés után az igazságügy-minisztériumba került, ahol ál lamti tkár lett. 1879— 
1893 között kúriai tanácselnökként tevékenykedett. Megalapította a Magyar Jogász-
egyletet, amelynek első elnöke volt. A kiegyezés utáni magyar büntetőtörvénykönyv-
nek, az úgynevezett „Csemegi-kódex"-nek az alkotója. Kiváló munká já t külföldön is 
elismerték. 1899-ben halt meg. Halála után az utcát, ahol született, s ahol édesapjá-
nak a kereskedése állott, róla nevezték el. A felszabadulás után az utca nevét Lenin 
utcára változtatták. 1982-ben az említett utca sarkán álló ház falára Tóth Béla 
szobrászművész rézdomborítású művével állítottak emléket városunk nagy szülöt-
tének. Fel i ra ta : „Csemegi Károly 1826—1899. Ezen a helyen állott az a ház, melyben 
az 1848-as szabadságharc őrnagya, neves jogművelő, a magyar jogászegylet meg-
alapí tója és első elnöke született. Állította Csongrád város 1982." 

Dudás Lajos 
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