
A prém is reá lévén már varva az überczuk-ra (így hívják t.i: a sapkát akkor 
mikor még tsak a négy czikkely van ősze varva nem lévén meg sem papirosozva 
sem megprémezve) béllést szab hozzá melly áll négy a sapka czikkely formájához 
hasonló formához vágott czikkelyből, de valamivel annál rövidebb. 

A meg béllelés után be kenik mind a sapkát mind a béllést vizzel csak gyengén 
és azután meg hátullyozzák, melly így megy véghez a szélén felyül három unnyira 
be va r j a és abba a varásba teszen gyapjút vagy tsepűt melly csak a r ra való hogy ott 
egy kis kidomborodása legyen a sapkának. 

Így ellévén már készítve a sapka fel szegezik a formára, mellyet tőkének nevez-
nek melly ollyan forma mint a kalaposok formája . Körül a sapka szélét a tőkéhez 
szegezvén 8—10 hellyen ar ra a végre tsinált apró szegekkel s kitesszik a napra, 
hogy ott meg száradjon." 

Dr. Varga Gábor 

Sándor Móric a bajnaiak emlékezetében 
A pedagógusok és más önkéntes munkatársak közreműködésével készült megyei 

földrajzinév-kötetek anyaga a múl t emlékeinek valóságos tárházát jelentik a kutatás 
számára. Már 1964-ben, Zala megye földrajzi neveinek bevezetője utal t arra, hogy 
a gyűjtők a nevek lejegyzésén kívül, a hozzájuk fűződő népi magyarázatokat, a 
folklór-anyagot stb. se hagyják figyelmen kívül. A Honismereti Híradó 1974/1. szá-
mában. Timaffy László hangsúlyozta — igaz, a néprajzi gyűjtésekkel kapcsolatban 
— a népmondák fontosságát, s állításainak igazolására példákat tár t az olvasó elé. 

E sorok írója részt vett Komárom megye földrajzi neveinek ellenőrzésében, s 
így jutott el a dorogi járás egyik nagyközségébe, Bajnára. Kéziratának elkészítése-
kor nyilvánvalóvá vált, hogy a gyűjtők: Hammerszki Katalin és Zádor Katalin 
tanulók lelkes m u n k á j á t dicsérő gazdag, érdekes krónika terjedelmi korlátok miatt 
egészében nem szerepelhet a megjelenő kötetben. Helyi adatközlőik, elsősorban a 
falu mesélő kedvű, élénk képzeletű öregei segítségével több, eddig publikálatlan 
történetet jegyeztek fel a község egykori birtokosáról, az ördöglovasnak nevezett 
Sándor Móricról. I t t ő a helytörténeti mondák elmaradhatatlam szereplője. Kasté-* 
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lya már romos ugyan, de ha jdan i lakóit megőrizte s kiszínezte a bajnaiak emlé-
kezete. 

Az Vgrató-hid azért kapta nevét, mert Sándor Móric fogadásból itt ugratott át 
a széles árkon. Lova patkójának nyoma márványba foglalva ma is látható. A bra-
vúros cselekedetet, amely a gróf vakmerőségét ismerve csöppet sem volt példátlan, 
a Sándor-albumban is megtalál tam. A kemény táblás, rézcsatos könyvben. J . G. 
Prestl több mint ötven ra jza örökítette meg az ördöglovas tetteit, amelyeket Ese-
mények életemből címmel maga Sándor Móric a ján l barátainak. A falu egyik föld-
úlja ma is a Móric nevet viseli, s úgy ta r t ják , hogy a gróf gyerekeit kocsikáztatták 
erre. A következő színhely, az erdővel borított ör-hegy. Mesélik, hogy a gróf foga-
dást kötött Bécsben, miszerint a hegytetőn rakato t t hatalmas máglya fénya a csá-
szárvárosban is látható lesz. A körülményeket nem említik a helybeliek, csak a 
sikeres végeredményt. 

Az if júsági regények rendkívüli emberként ál l í t ják elénk az. utolérhetetlen lovast, 
főként fiatal korának bemutatásával. E művek megjelenítenek néhány olyan epizó-
dot is, melyet Hammerszki Katal in és Zádor Katalin szintén feljegyzett anyag-
gyűjtése közben. Pl. az angol úr és Sándor Móric fogadását1, vagy a bécsi gyors-
vonat megelőzéséről szólót.2 

Amíg a felsorolt műve'.t elsősorban a főúr erényeit emelik ki, addig a ba jna iak 
olykor el is marasztalják őt. Tekintve, hogy Hammerszki Katalin saját mondat -
fűzésével ír ta le az adatközlőktől hallottakat, a következekben nyelvjárási szöveg-
lejegyzés helyett az ő szavai olvashatók. „Egy alkalommal a tiszttartók fizetéseme-
lésért folyamodtak a grófhoz. Ekkor ő, mivel dühítette a kérés, felhajtatott az ura-
dalom gazdasági embereivel az őrhegyre. A hegytetőt a meredekebb oldalon kö-
zelítették meg. A gróf menet közben kiugrott a kocsiból, a többiek viszont további 
útjuk során megnyomorodtak, kezüket, lábukat törték. Ettől kezdve a gróf olyan 
összeggel támogatta őket, amiből tisztességesen megélhettek. Búcsúzóul így szólt 
hozzájuk: Ha épen, egészségesen nem voltatok elégedettek, akkor éljetek így!" 

„A gróf négy társa kíséretében szamárfogaton hajtatott föl az Őrhegyre, ismét a 
meredekebb utat választva. Mielőtt kiugrott volna mellőlük, s így a kocsit sorsára 
hagyta volna, nyilvánvaló veszélynek kitéve a benne ülőket, a szamarakat jól meg-
verte. Am az ostor véletlenül fordítva csattant és Sándor Móric eltörte a kezét. 
A négy személynek haja szála sem görbült, mert a szamarak a verés hatására 
csökönyösen a hegyoldalban maradtak." 

A következő história a ba jna i kastélyban megfestett jelenetek közül való. „Egy 
vásár alkalmával a Hősök terén vagy régi népi nevén a Ruhavásár téren a gróf 
lovon ülve nézte végig az ezernyi kirakott portékát. Majd a cserépárus asszony 
edényeit próbálta végig úgy, hogy egyikből a másikba ugratott. A játék végén bu-
sása- megajándékozta a csodálkozástól szóhoz sem jutó asszonyt." 

Néhány történet. Sándor Móric megállapodásairól szól, amelyekben a fogadás 
sikeres teljesítésének körülményei a figyelemre méltók. „Az itthon megfőzött lencse 
melegen ér Bécsbe — jelentette ki a gróf. S a fortély? Az indulás előtt elkészített 
főzeléket útközben a parázsló zöld here melegítette. A párolgó étel illatát, bár-
melyik jelenlevő érezhette a gróf megérkezésekor, aki korabban kételkedett sza-
vainak hitelében." 

„Egy hatalmas kiéheztetett kutya a társszereplője annak a történetnek, melyben 
a grófnak másfél magával kellett száz tojást megennie." 

„Minél szélesebb rétegben ter jedt el bátor vagy tréfás tetteinek híre, annál in-
kább bővült a személyéhez kapcsolt legendakör. És ez a legendakör elbírta a leg-
valószínűtlenebb eseményeket is."3 

Egy földrajzinév-kötet m ű f a j a megkötött. Adattár. Az alapjául szolgáló gyűjtés 
— melynek kitöltött kérdőlapjai a megyei levéltárban mindig visszakereshetők 
lesznek — sokszínű. A település néprajzi, történeti monográf iá jának kiindulópont-
ja lehet. 

Vitányi Borbála 

1Barsi ödön: Az ördöglovas, gróf Sándor Móric kalandos életregénye. Kiad ja 
Rubletzky Géza 1943. 51. old. — Lestyán Sándor: Gróf Sándor Móric az 
ördöglovas. Dr. Vajna és Bokor kiadása 1942. 35. old. 
2Hazai vadászatok és sport Magyarországon. 1857. 6. ív. Ez az album töredé-
keket tar talmaz a gróf naplójából. 
3Lestyán S.: i. m. 20. old. 
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