
megkérdezték: nem vállalnám-e el a Ráday Tudományos Gyűj temény , tehát a könyvtár , a 
levéltár és a ma már szintén meglévő múzeumnak az irányítását. Elvállaltam, mert az egyik 
legszebb magyar történeti gyűjteményről van szó, és már korábbról ismertem. A könyvtár 
alapja a Rádayak XVIII. századi nagy könyvgyűjteménye, amely mint műemlékkönyvtár , 
külön állami védelem alatt áll. Az európai felvilágosodás teljes irodalmát tartalmazza 
Pétervártól Londonig és Párizsig, Észak-Európától délig, mintegy 16 ezer könyv egységes 
bőrkötésben. Ennek a könyvtárnak legalább egyharmada unikum Magyarországon, és 
tudományos szempontból óriási értéket képvisel. Történeti szempontból pedig ez az a 
könyvanyag, amelyiken részben a magyar felvilágosodás protestáns értelmisége nevelkedett 
a XVIII. században. De ugyanilyen értékek vannak a könyvtár kézirattárában, amelyik 
nemcsak a magyar reformációnak a története, hanem az egész magyar irodalomra nézve igen 
fontos anyagoKat tartalmaz. A reformkori levelezések nagy részét a mi gyűj teményünkből 
adták ki. Bél Mátyás művei részben nálunk találhatók eredeti kéziratokban. A levéltárunkban 
pedig — ha csak a Ráday család levéltárát említem — a szabadságharc legfontosabb iratai és a 
teljes diplomáciai anyag nálunk található. Mindez vonzott engem és a feladat is, hogy az 
egyházi levéltár megteremtéséhez hasonlóan mos t egy múzeumot hozzak létre. Szeretem az 
ilyen — részben szervezési — feladatokat. Sikerült egy református egyházművészeti 
múzeumot megszerveznem, és most többéves átalakítási, építési folyamat végső pont jaként 
köl töztünk az újjáalakított műemléki könyvtár helyiségeibe, ő s sze l pedig megnyit juk a 
Bibliamúzeumot. Nem csupán megjelentetett bibliákat tartalmaz, hanem mint múzeum, a 
biblia világát mutatja be, tehát az emberiség egyik, ha nem a legnagyobb kulturális kincsének, 
a bibliának a létrejöttét, a környezetét , a szöveghagyományokat , azután a magyar biblia 
történetét. A világon eddig egy Bibliamúzeum volt és van, Amszterdamban. A miénk lesz a 
második. 

Czabán-napok. 110 éve, 1878. február 17-én született Rozsnyón Czabán Samu, a 
Tanácsköztársaság iskolaügyi népbiztosa, a hosszú éveken át kisebbségi sorsban küzdő 
forradalmár tanító. Ennek az évfordulónak a jegyében zajlottak az idén a szülővárosában és 
négy közeli községben a tiszteletére rendezett kulturális napok. Úgy érzem, az előző évihez 
(lásd: Honismeret , 1987.6. sz.) viszonyítva minőségben és mennyiségben is előrelépés volt. A 
sűrű program gondolkodásra is késztette a rendezőket ; a jövőben több mint egy hetet kell 
szentelni erre a sorozatra. 

A már hagyományossá váló vers- és p r ó z a m o n d ó versenyek, színjátszók járási seregszemlé-
je, a népművészeti bemutató mellett az idén mérföldkőnek számító eseményre is sor kerül t : az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 140. évfordulójának tiszteletére Rozsnyón , a 
felszabadulás óta először, hivatalosan is engedélyezve, félszáz ember jelenlétében megkoszo-
rúztuk Kossuth Lajos szobrát a helyi Bányászmúzeum kert jében. A sárban álló szobor 
mellett e lmondott beszéd megemlékezett a szabadságharc vezérének életéről, s az 1907-ben 
felállított emlékmű hányatot t sorsáról. Dr. Szénássy Zoltán révkomáromi tanár, helytörténész 
a szabadságharcról, szülővárosának jelentős személyiségeiről tartott előadása méltó folytatása 
volt az előbbi eseménynek. A következő napon üdvözölhettük Götj iörben Czine Mihály 
irodalomtörténészt . A rozsnyói gimnázium dísztermében tartott előadása nagy élmény volt a 
jelenlevőknek. Felhívta a figyelmet az i rodalomban rejlő értékekre, s az összetartozást, a kis 
nemzetek egymásrautaltságát is hangsúlyozta. A kulturális napok utolsó rendezvényeként 
Rozsnyón és Pelsőcön Csáky Károllyal, H o n t megye helytörténészével találkozhattak az 
érdeklődők. (Ambrus Ferenc) 

Kiadványcsere! 

A D E B R E C E N I II. R Á K Ó C Z I FERENC KÖZPONTI H O N I S M E R E T I S Z A K K Ö R 
felhívással fordul a kü lönböző könyvtárakhoz és szakkörökhöz, hogy Szülőföldünk című 
honismereti füzetünkért cserébe küldjenek honismereti témájú kiadványokat. Szívesen 
küldünk szakköri füze tünkből olyan intézményeknek, amelyek gyűjtik a II. Rákóczi 
Ferenccel kapcsolatos anyagokat. Cím: Dr. Szamosújvári Sándor honismereti szakfelügyelő; 
Debrecen, Vörös Hadsereg u. 20. 4024 

20 



( HAGVomóny 
Kunszentmárton 
múltja 
az emlékhelyek 
tükrében 

H a z á n k legújabb városainak egyike a H á r m a s - K ö r ö s par t ján elterülő Kunszen tmár ton . 
Már a honfoglalás időszakában lakott hely volt , sőt valószínűleg egyike azoknak a Szent 
István uralkodása idején szerveződöt t községeknek, amelyek templommal rendelkeztek. 
Árpád-kor i és későbbi okleveleink 1212—1215 közöt t Mortun falu, 1447-ben Zenthmarton-
zallas, 1527-ben Zenthmarton néven említ ik. A tatárjárás pusztítása után IV. Béla a 
Tiszántú lon kunokat telepített le, akik keresztény hitre térve fokozatosan feudal izálódtak, és 
felvették az itt talált magyarok szokásait. A község róluk kapta a máig megőrzö t t Kun 
előnevet. 

A település jelentősége a XVIII . századtól nőtt meg igazában. Jó ideig a Nagykunság 
kerületi székhelye, mintegy szellemi közpon t j a , 1807-től 1873-ig kiváltságos nagykun város, 
1873-tól 1895-ig rendezet t tanacsú város. 1895-ben nagyközséggé minősí te t ték vissza. 
Városi rangját 1986. január l - jé től nyerte el újra. 

1. Községünk a Budát Erdéllyel összekö tő országos ú tvonal mentén terült el, emiatt 
gyakran esett áldozatául az átvonuló tö rök csapatok támadásainak. Ezen az ú ton haladt 
keresztül díszes kísérettel — magyar és lengyel katonák ol talma alatt — Izabella királyné, 
Szapolyai János özvegye, miután a török sereg 1541-ben elfoglalta Buda várát, s a szultán 
Lippát jelölte ki a királyi család lakóhelyéül. A viszontagságos utazás részleteit a királyné 
uavari Káplánja, Szerémi György örökí te t te meg emlékirataiban, ezt használta forrásként 
Jókai M ó r Fráter G y ö r g y című regényének megírásához. Mar t inuzz i Fráter G y ö r g y , a pálos 
szerzetesből lett váradi püspök és királyi kincstartó, a szul tántól kért lovakat a királyné és 

Kossuth Lajos látogatását megörökítő emlék- A Tanácsköztársaság emléktáblája 
tábla (Józsa László felv.) (Mészáros János felv.) 

Izabella királyné 1541-ben történt át-
utazását megörökítő emléktábla 
(Mészáros János felv.) 
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kísérete számára, de csak ötven ökrö t kaphatott. Tíz szekeret raktak meg málhákkal, a 
kincsesládában magukkal vitték a királyi koronát is. Az özvegy királynét gyermekével, az. 
alig egyéves János Zsigmonddal szekérre ültették, és szeptember 5-én útnak indultak Erdély 
felé. „Amikor Varsány mezővárosból eljutott a királyné . . . — í r j a S z e r é m i — , onnan jöttek 
a Körös folyó révén át és Kunszentmártonba jöttek, s ott egy nagyságos lengyelt temettetett 
el: a plébánosnak bőséges torajándékot adtak az áldozatra."1 Jóllehet, a középkori 
Kunszentmárton néhány kilométerrel távolabb esett a mai településtől, a királyi vendégek 
látogatásának emlékét megörökítő táblát a jelenlegi tanácsház homlokzatán, a főbejárat 
fölött helyezték el 1934-ben. Archaizáló nyelvezettel, lényegre mutató tömörséggel megfo-
galmazott szövegét dr. Mezey Lajos szerkesztette és Pál István helybeli kőfaragómester véste 
vörösmárvány lapra: 

E város ősi falai közöt t őrizték a 
M A G Y A R S Z E N T K O R O N Á T , 

amikoron Budavár török megszállása után 
I Z A B E L L A K I R Á L Y N Ő 

Fráter G y ö r g y bíboros kancellár kíséretében 
Erdélybe menekült 

1541 évben. 

2. A középkori Kunszentmárton török pusztítások áldozata lett. Négyszer vált a lángok 
martalékává, lakói elmenekültek vagy a törökök fűzték őket rabszíjra. Amikor 1686-ban 
Magyarországon megszűnt a félhold uralma, községünk eltűnt a föld színéről. Három 
évtizeden keresztül lakatlan pusztaként őrizte a Kun Szent Mártony nevet. Újjáéledését 
Jászapátiból kirajzott földfoglalóknak köszönheti, akik 1718—1719-ben „szállták meg" a 
Körös folyó mentén elterülő termékeny síkságot. A katolikus jászok megtartották a község 
ősi nevét, ami hagyománytiszteleten alapult, de egyúttal kifejezte, hogy igényt tartanak a 
kunok számára egykor adott — helyhez kötöt t — kiváltságok jogfolytonosságára. O t t h o -
naikat a régi településtől néhány kilométerrel távolabb, árvízmentes magaslaton építették fel. 
A lakosság száma olyan erőteljesen növekedett, hogy I. Ferenc császár 1807-ben városi 
rangra emelte Kunszentmártont , és négy vásár tartását engedélyezte. A jeles eseményt ú j 
harang adományozásával kívánta emlékezetessé tenni a katolikus polgárság. A 455 kg súlyú, 
Szent Márton püspök tiszteletére szentelt harangnak ez volt a felirata: „Öntete t t privilegiált 
Kun Szent Márton várossá közadományából , amidőn várossá lőn 1807." Hadi célokra vitték 
el 1916 őszén. 

A Jászapátiból való kirajzás emléke századokon keresztül hagyományozódot t a törzsökös 
családokon belül. A származástudat ereiét növelte a „megszállás" vezérének, Radics 
Istvánnak jegyzőkönyvbe diktált visszaemlékezése, amely név szerint felsorolja az alapítás-
ban közreműködő családfőket, s a község újratelepítésének pontos dátumaként az 1719. év 
pünkösd szombatját jelöli meg. E nevezetes esemény 250. évfordulóját gondosan megterve-
zett ünnepségsorozat tette emlékezetessé Kunszentmárton lakossága számára. 1969. május 
24-én, pünkösd szombatján ünnepi tanácsülés keretében méltatta a község vezetősége az 
1719-ben végbement nagy esemény jelentőségét. A Jászapátiból kirajzott ősök emlékére, 
valamint a két község közötti kapcsolat erősítésére a kunszentmártoni tanács meghívta 
Jászapáti tanácsának és a Hazafias N é p f r o n t bizottságának vezetőit, akik a meghívást el is 
fogadták, és jelenlétükkel, felszólalásaikkal emelték a jubileumi ünnepség fényét. A 
tanácsülés végeztével, népes közönség jelenlétében avatta fel Kardos Balázs a község rőterén 
felállított emlékművet, amely „jelképezi a 250 évvel ezelőtt levert pusztafoglaló karót, de 
egyben figyelmeztet is arra, hogy tartsuk tiszteletben őseink emlékét, akik alapot teremtettek 
községünk létére, fejlődésére". Az emlékmű vörösréz táblájának felirata: 

1719—1969 
A község újratelepítésének 

250. 
évfordulója emlékére állíttatta 

Kunszentmár ton lakossága. 
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Az 1831-ben felállított Szentháromság-szo- Az első világháborús hősi emlékszobor 
bor (Józsa László felv.) (Mészáros János felv.) 

sebesültjeit ápolták. Ötven hősi halott nevét és adatait őrzik a kunszentmártoni plébánia 
anyakönyvei. 

Amikor már hanyatlóban volt a szabadság csillaga, Kossuth Lajos személyesen indult 
toborzó körútra. 1849 júliusában érkezett Kunszentmártonba. Egyetlen napot töltött itt, s a 
városi nagyvendéglőben szállt meg. „Köszöntöm a csaták hevében megDarnult haragvó 
kunokat . . . " — kezdte nagy hatású üdvözlő beszédét a tiszteletére egybegyűltek előtt. A 
látogatás emléke kitörölhetetlen nyomokat hagyott a kunszentmártoniak lelkében. A 
szabadságharc bukása után, sőt a kiegyezést követően is sokáig élt a forradalom eszméje. 

Kossuth Lajos születésének századik évfordulójára készülve, a képviselőtestület elhatá-
rozta, hogy megfesteti Kossuth képét a közgyűlési terem részére, utcát és tervet nevez el róla, 
s emléktáblát helyez el a vendégfogadó Mátyás király utcai homlokzatán. A közvélemény 
ennél többet kívánt: Kossuth-szobrot vagy szabadságharcos emlékművet. Egyik sem 
valósult meg, csak az emléktábla, amit 1903. szeptember 20-án avattak fel nagy ünnepélyes-
séggel, kilenc — még élő — helybeli 48-as honvéd jelenlétében. „Nekünk , kunszentmár to-
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niaknak kétszeres ünnep ez — írta a Közérdek , a 48-as párt helyi lapja —, mer t Kossuth 
apánk 1849-ben itt járt Kunszen tmár tonban , és mos t emléktáblával jelöltük meg a házat , hol 
egy napig lakott . Ez az emléktábla mindig emlékeztessen arra, hogy mivel t a r t ozunk a 
hazának. H o g y ha kell, minden t fölá ldozunk érte, mint ahogy minden t fö lá ldozot t azért 
Kossuth Lajos ." 

6. A szabadságharc századik évfordulója alkalmával t ípusterv alapján készült, Kossuth-c í -
merrel díszített emléktáblát helyeztek el a tanácsház homlokza t i falán. Meglehetősen 
szűkszavú szövege nélkülözi a hazafias lelkesedés megszokot t hangvételét . 

7. Az első világháború áldozatainak emlékét örökít i meg a húszas évek ideológiájának 
szellemében tervezett H ő s ö k szobra , Farkas Béla szobrászművész sikeres alkotása. A 
kunszen tmár ton i nagytemplom mellett kialakítot t emlékpark közepén lévő b r o n z s z o b r o t 
1929. november 17-én avatták fel nagy ünnepség keretében. A kompoz íc ió főalakja egy kun 
népviseletbe öl tözöt t i f jú, aki egyik karjával átfogja a vi lágháborús katonaruhát viselő 
honvéd fö ldre omló holttestét , másik kezével magasra emeli a nemzet i zászlót. A szobor 
mögöt t , a t emplom oldalfalán két hatalmas márványtábla sorolja fel az első vi lágháború 
ötszáz kunszen tmár ton i á ldozatának nevét. 

8. Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság helybeli vezetőinek névsorát és érdemeit 1969 
óta őrzi márványtábla a tanácsház homlokza tán . A munkásmozga lom helyi hagyománya i -
nak teljességéhez tartozik az Att i la utca egyik kis lakóházán szerénykedő tábla, amely a 
Kommunis ták Magyarországi Pár t ja kunszentmár ton i csopor t jának megalakulásáról emlé-
kezik. 

9. József Atti la bronzalakja áll a róla elnevezett g imnázium előtt. A köl tő 1910 márciusától 
1912. június 19-ig a Kunszen tmár ton tó l 11 ki lométerre fekvő Ö c s ö d községben lakot t 
nevelőszülőknél , s ott végezte az elemi iskola 1. osztályát. Arra nincs bizonyí ték, hogy 
Kunszen tmár tonban is járt volna, de tájegységünk nevét Tiszazug című versével i roda lmunk 
lapjaira is feljegyezte. A 245 cm magas b r o n z s z o b r o t Cson tos László szobrászművész 
készítette, átadására 1964. o k t ó b e r 11-én került sor . 

Józsa László 

Negyedfél évszázados üzenet 
Losoncról 

1987 nyarán egyik s zomszédom megemlítette, hogy néhány évvel korábban, jelenlegi 
lakóházuk bővítése közben egy vörös színű, kőbő l készült feliratos táblára bukkan tak , 
amely egy kőkapu földbe rejtet t maradványától nem messze feküdt , igen jó ál lapotban. A z 
érdekes leletet nem sokkal k é s ő b b magam is szemügyre vehet tem. Latin szövegének 
magyarra fordí tásában segítségemre voltak Katona Tamás és Pálmány Béla tör ténészek is. A 
kőbe vésett üzenet így szól: 

D E O O P T I M O M A X I M O A U T H O R E 
Franciscus Loranth de Inke duorum Imperatorum Romanorum Augustissimi Rudolphi II et Mathiae, 
Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae regum ab annis contimuis XXVIII. in Inclyta Camera Hungarica 
primo a secretis, mox a consiliis aedes has funditus evexit Anno Christi MDCXIV. Hos mea posteritas 
raustos tibi sacro penates Ut memori serves nomen, honore meum Vive Deo ut merito sospes sis, sit Deus 
hospes Aedibus in nostris sedibus aethereis. 

Mindez magyarul: A legjóságosabb Isten segítségével. Inkei Lóránth Ferenc, két római császárnak, a 
legfenségesebb II. Rudolfnak és Mátyásnak, Germánia, Magyarország, Csehország királyainak 28 éven 
keresztül a Nemes Magyar Kamarában előbb titkárként, majd tanácsosként szolgálván Krisztus 1614. 
évében rakta le e ház alapjait. U tókorom! Neked szentelem e családi tűzhelyet, hogy emlékemet 
megőrizzem és nevemet, becsületemet az élő Isten előtt, ahogy illik épen tartsam. Legyen Isten a vendég 
itt, a mi házunkban az ő mennyei székében. 

Ezek szerint tehát alapkő vagy kapufelirat lehetet t a kőtábla. Az 1614-es év azért is érdekes 
a számunkra , mert Losonc tör ténetének ebből a korai időszakából a város többször i 
elpusztítása miat t alig vannak írásos adataink. Meddig állt fenn a ház? Lehet, hogy csak 
néhány évig, min thogy 1622-ben Bethlen G á b o r erdélyi fejedelem serege felégette a 

26 



szabadalmas mezővárost és megölte több mint 300 polgárát. Meglepő az is, hogy a Kőtábla 
lelőhelye, szomszédom házának a telke, manapság is a város peremterületéhez tartozik: a 
Losoncról a közeli, barokk kastélyáról, 1762-től 1926-ig működő posztógyáráról híres 
Gácsra vezető főút mentén. Ezen a területen pedig, eddigi ismereteink szerint, századunk 
elejéig nem voltak épületek. 

Inkei Lóránth Ferencről és losonci kapcsolatairól eddig nemigen sikerült adatokat 
szerezni. Inke ma is virágzó falu Somogy megyében. A Honismeret 1988/1. számában dr. 
Gőcze Dezső: A palini Inkeyek a késői feudalizmusban című cikkében megemlékezett e 
helység másik neves családjáról, a palini (pamlényi) előnevet viselő Inkeyekről. A Lóránth 
család első említése 1505-ből való, egyik tagja részt vett a rákosi országgyűlésen, a XVIII . 
század közepén végzett nemesi összeírásokban pedig már több dunántúli vármegyében — 
Zalában, Vasban stb. — is szerepeltek. Hogyan kerül tek azonban Losoncra? Jozef Nóvák: 
Rodové erby na Slovensku (Szlovákiai családi címerek) című, a magyar családnevek 
következetes szlovákosítása és egyéb hibái miatt erős kritikával fogadott könyvében 
adatokat közöl Inkei Lóránth Ferencről. Bemutat egy, a Kubinyi család levéltárában egykor 
őrzött 1613-as keltezésű levélen ábrázolt gyűrűspecsétre vésett családi címert. Nóvák 
azonban nem tartja valószínűnek, hogy a levél írója azonos lenne a Magyar Kamara 
titkáraként m ű k ö d ő Inkei Lóránth Ferenccel. Említ egy második Lóránth Ferencet is, aki 
1680 és 1703 közöt t Légrád (ma Jugoszlávia) végvárának volt a kapitánya, ő tehát nem írhatta 
a levelet. Nóvák feltételezése szeint a levél szerzője egy harmadik Lóránth Ferenc lehetett. A 
Losoncon most megtalált kőtábla azonban bizonyít ja, hogy az 1613-as keltezésű levélen 
látható címer és az 1614-es felirat „tulajdonosa" egy és ugyanazon személy, Inkei Lóránth 
Ferenc kamarai titkár volt. A nyolcélű pecsét belső négy sarkában az FLDI = Franciscus 
Loranth de Inke) olvasható, a címer pedig egy lépdelő oroszlánt ábrázol, amely jobb első 
lábában három szál rózsát tart, és torka elölről hosszú tőrrel van átszúrva. 

Puntigán József 

A magyar jakobinus mozgalom 
áldozata: Oz Pál 

1795. május 20-án a budai Vérmezőn a bakó pallossal vágta le Martinovics és négy társa 
fejét, és 13 nap múlva követte őket a halálba két if jú, Szolártsik Sándor és Ö z Pál, „a fiatal 
értelmiség egyik legnagyobb ígérete, talán az egész szervezkedés legrokonszenvesebb alakja, 
akiben a hazafias magyar érzés és nyugatias műveltség, népe sorsáért érzett őszinte 
felelősségérzettel és gerinces jellemességgel párosult". Ki is volt ez a fiatal férfi, akiről Benda 
Kálmán, a jakobinus mozgalom történész szakértője, ilyen magas fokon írt, s a kortárs 
Kazinczy kijelentése szerint is „egyike a legjobb fejeknek az egész országban". 

ö z Pál származásáról, családi viszonyairól nagyon keveset tudunk. Valószínűleg Pápán 
született 1765 körül , szüleit korán elvesztette, apja öngyilkos lett. Először Besztercebányán, 
majd a pozsonyi evangélikus gimnáziumban folytatta tanulmányait, nagyon keserves anyagi 
körülmények közöt t . 1787 őszétől már Pest városában találjuk, ahol egy ideig nevelőként 
kereste kenyerét egy jómódú családnál, s közben jogot tanult a pesti egyetemen. Rendkívül 
éles eszű volt, negyedévesként az évfolyam 22 hallgatója közül a legjobban vizsgázott. A 
francia forradalom második évében, 1790-ben fejezi De az egyetemet, s ahogy az akkoriban 
gyakori jelenség volt, az egyik megyei követ jurátusaként részt vett az országgyűlésen. Az itt 
készített érdekes, jól szerkesztett és kritikai megjegyzésekkel tűzdelt naplója ismertté, 
híressé tette a már akkor az átlagosnál jóval szélesebb műveltséggel rendelkező, magyarul, 
latinul, németül egyaránt jól tudó és francia nyelven is olvasó ifjút. Kazinczy is felfigyelt rá, 
és 1793-ban őt ajánlotta a jó hírű sárospataki református akadémia felállítandó jogtörténeti 
tanszékére. Érdekes beleolvasni abba a levéltöredékbe, amelyben megköszöni Kazinczynak 
a pártfogó gondoskodást . „Nekem afilósófiát tanítani sokkal nagyobb kedvem volna, minta 
hazatörvényt. Oka ennek az, hogy amaz tökélletes szabadságot enged a gondolkodónak, sőt 
megkívánja, hogy félre tévén minden autoritást, tsak a józan észt kövessük egyedül: emez 

27 



pedig minden legkisebben is positívumhoz köti az elmét, s körül sántzollya formalitásokkal, 
mellyeken sokszor nem tanátsos által hágni." Majd még hozzáteszi, hogy olyan törvényt 
különösen nem szívesen tanít, mely a nép legnagyobb részét csaknem minden polgári jogból 
kirekeszti. 

A jakobinus mozgalommal 1794 májusában került kapcsolatba. Mint ismeretes a mozga-
lom vezetője, Martinovics Ignác, a szervezkedés gyakorlati megvalósítására igazgatókat 
nevezett ki, az enyhébb programmal rendelkező Reformátorok Társasága élére Sigray Jakab 
grófot, a radikális Szabadság és Egyenlőség Társasága élére Ha jnóczy Józsefet, Szentmarjay 
Ferencet és Laczkovics Jánost. Ö z Pál Szentmarjay közvetítésével lépett be a társaságba, és 
megkapta lemásolás végett a kátét. A jakobinus vezetők ugyanis kérdés-felelet formájában 
fogalmazták meg programjukat , s ezt nevezték káténak. A beszervezés pedig úgy történt , 
hogy akit elég megbízhatónak tartottak, az megkapta a kátét, lemásolta és továbbadta. 
Miután tehát ezt Ö z is megtette, átadta az egyiket egy Uza Pál nevű ügyvédnek, a másikat 
pedig Aszalay János mérnÖKhallgatónak. 

A szervezkedésre azonban hamarosan fény derült, és 1794 nyarán, majd telén a hatóságok 
nagy arányú letartóztatásokat hajtottak végre. Mikor Szentmarjay is a bécsi udvar kezére 
került, s elmondta, hogy a kátékat Őzzel is közölték, a fiatal jogászt 1794. december 11-én 
sok más társával együtt fogságba vetették. Ö z Szentmarjayék letartóztatása után valószínűleg 
megsemmisítette a kátét, s így elfogatásakor semmit nem találtak nála, közvetlen bizonyíték 
nem volt még ellene. Ezért első kihallgatásakor mindent tagadott, senkire nem vallott. Aztán 
mégiscsak vallomást tett, s ez volt az egyetlen dolog, amit mélységesen szégyellt egész 
életéből, amint ezt védőiratában leírta. A beismerő vallomások láncolatából azonban már 
nem lehetett kimaradni. 1795. február 15-én az ügyész felségsértés és hűtlenség vádjával 
állította bíróság elé. Tiszta emberség szólal meg éles logikával felépített válaszaiból, melyet a 
vádiratra adott, s amely remek gondolatokkal is tele van. Az alkotmányosság szükségességé-
ről például így szól a válaszában: „Úgy látom ugyanis, hogy a mi alkotmányunk aaaig nem 
fog rendíthetetlen alapokon nyugodni, amíg az adózó nép is nem részesedik biztosítékaiban, 
és amíg saját maga nem tapasztalja a polgári kötés jóságát és előnyeit. Viszont, ha ilyen módon 
felkeltjük a népben az alkotmány szeretetet, ezzel nemcsak ennek belső szilárdságát 
biztosítjuk, hanem az okot is megszüntetjük, hogy kárhoztassák, ahogy mostanáig ezt sokan 
megtették." 

ö z gerinces emberi jellemén, rendkívüli okosságán és bölcsességén elámulva, állítólag még 
a személynök is azt mondta, hogy „tudása akkora, hogy méltán az ő helyébe ülhetne". A 
jakobinusok pere a közvélemény Kizárásával, zárt ajtók mögött zajlott, a védőket és a bírákat 
teljes hallgatásra kényszerítették. Az ítéletek pedig már előre készen voltak, a szolgálatkész 
táblai elnök, a kiváltságosokat képviselő bírák mellett nem sokat tudott változtatni az 
ítéleten, sem a vádlottak, sem védők bátorsága. „Példa kellett, hogy rettegjen az ország" — 
ismerte fel Kazinczy az események lényegét. Június 2-án pedig már Sándor Lipót nádor arról 
értesítette Pest megye alispánját, hogy Szolártsik és Ö z „veszedelmes gondolkodások 
módgyának megjobbításárul semmi reménységet sem nyuj tának", ezért Ferenc király 
helyben hagyta halálos ítéletüket. 

Eredetileg 14 halálos ítéletet hoztak, ám végül is Martinovicson és a négy igazgatón kívül 
csak Özé t és Szolártsikét erősítette meg a király, a többiek büntetését súlyos rabságra 
változtatta. Végül is a két fiatalt az elveikhez való töretlen ragaszkodás és a bíróság előtt 
tanúsított bátor magatartás juttatta vérpadra, hiszen ők nem tartoztak az igazgatók közé. 
Legendássá vált a jakobinus vezetők (gróf Sigrayt kivéve) kivégzés előtt tanúsított bátor 
helytállása. Hasonló volt a két ifjú viselkedése is, akiket a nádor szavai szerint azért kellett 
kivégezni, „nehogy az legyen a látszat, hogy csak a főkolomposokat sújt ják". Kivégzésükről 
így szól az egykori szemtanú: „ . . . először Szolarcsek Sándornak, másodszor pedig Ö z 
Pálnak, az elsőnek egy vágással, a másodiknak pedig két vágással a hóhér pallosa által fejek 
vétettetett". 

Kazinczy pedig június 3-án ezt írta Naplójába: „Szolárcsek, a szakállatlan, csinosan 
öltözött fel utoljára, s beszédet tarta a sokasághoz. A' dobosok készen állának, hogy ha 
egyebet mondana mint készült, peregjenek, ö z igaz nyugalommal vesze, mint Ha jnóczy . 
Parádozni nem kívánt". 

Augusztus hónapban ö z Pál kevéske vagyonát — mint a többi kivégzettét is — 
elárverezték. „Árverésre kerültek fehérneműje, ruhái, bútorai, könyvei. Köztük különleges 
értékű nem volt. Az egész kikiáltási ára 61 Ft 22 krajcár, eladási ára 99 Ft 26 krajcár volt ." 
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Vagyoni tehát nem gyűj töt t , „életét tanulással, gondolkodással, az új eszmék vizsgálatával 
töltötte, és népe szolgálatára szánta" — írta róla kiváló tanulmányában Degré Alajos. A 
kivégzés előestéjén írt utolsó sorait egyetlen fennmaradt búcsúlevélben olvashatjuk: „Elvé-
geztetett, változhatatlantól elvégeztetett a mennyei örök tanátsban, hogy az életem holnap 
elvégződjön . . . Ó imádkozzanak, hogy a jó Isten engemet utolsó szörnyű szempillantásom-
ban erősítsen és bátorítson . . . Gondollyák, hogy a szerencsétlen őznek így kellett meghalni, 
hogy lenne másoknak példa. Én szívemből kívánom, hogy legyen halálom másoknak 
hasznára. Szerettem az életemet, szerettem volna megtartani, de másképp esett ..." 

Danes Mária 

I roda lom: A magyar jakobinusok elleni felségsértési és hűtlenség! per iratai 1794—1795. Sajtó alá 
rendezte: Benda Kálmán. Akadémiai, 1952. I—III. — A magyar jakobinusok • iratok * levelek 
• naplók. Szerk.: Benda Kálmán. Bibliotheca Kiadó, Bp. 1957. — Degré Alajos: ö z Pál szerepe 
a magyar jakobinus mozgalomban. Állam és Jog, 1953. 3. sz. — Kazinczy Ferenc: Fogságom 
naplója. Magyar Hel ikon, 1976. — Gárdonyi Albert: A magyar jakobinusok története. — 
Bartucz Lajos: A magyar jakobinusok exhumálása. A magyar jakobinusok emlékezete. Kiadta 
Budapest Főváros Házinyomdája , 1919. — Bresztovszky Ede: Vértanúk csontjai. Népszava, 
1914. 116. sz. — Szirmay Antal: A magyar jakobinusok története. Jegyzetekkel ellátta Kazinczy 
Ferenc. Aigner, Bp. 1889. 

A magyar cserkészet történetéről1 

A múlt század második felének óriási ipari fejlődése a társadalomban is nagy változásokat 
hozot t létre. A korábban falusi környezetben vagy kisvárosban élő lakosság jelentős része a 
nagyvárosokba tömörül t és nemzedékek nőttek fel úgy, hogy a természettel jóformán 
minden kapcsolatuk megszakadt. A fogyasztói társadalomban specializálódtak a foglalkozá-
sok. Az emberi élethez szükséges javak előállítását most már szakosítva végezték, és 
mindenki csak a maga kis területét látta és ismerte. A társadalom tagjai elszigetelődtek, nem 
volt többé közösség, és ez már a századfordulón egyre több gondot okozot t pedagógusoknak 
és az ifjúság sorsával törődőknek. Különböző javaslatok, tervek születtek meg, hogyan 
lehetne ezt az ifjúságot visszavezetni az egészségesebb élet útjára. Ezek közé tar tozott Baden 
Powel angol tábornok terve is, amely közvetlenül a dél-afrikai búr háború után fogalmazó-
dott meg, részben talán éppen a náború tapasztalatai alapján, és ebből fejlődött ki a 
cserkészmozgalom. 

Baden Powel elképzelése arra vonatkozot t , hogy az egészségtelen városi környezetben élő 
ifjúságot miként lehetne visszavezetni a természethez való kapcsolathoz, hogyan lehetne 
visszaadni emberi méltóságát, hogy igazgatni tudja önmagát , hogy minden helyzetben 
megtalálja a kivezető utat, találékony legyen, önálló, ugyanakkor felelősséggel is rendelkez-
zék. Az ifjúság nevelésében ezt a célt tűzte ki, és elképzeléseibe — jó érzékkel — a fiatalság 
számára elengedhetetlen, romantikus életkellékeket is bevont, főként a tábori élet viszontag-
ságaiból. A szervezetnek katonás formát adott , ez azonban korántsem jelentette azt, hogy ez 
katonai jellegű szervezet lett volna. N e m katonákat akartak nevelni, hanem egészséges, 
minden szempontból helytállni tudó fiatalembereket. 

A mozgalom tehát Angliában indult. 1908-tól számítjuk a kezdeteit, amikor Baden Powel 
könyve megjelent a cserkészmozgalomról, és hamarosan egész Európában elterjedt. Már az 
I. világháború előtt létrejöttek Magyarországon is az első cserkészcsapatok a nagyvárosok-
ban, isKolákban, gimnazista környezetekben; igazi elterjedése azonban csak az I. világháború 
után, az 1920-as években indult meg. A cserkészmozgalom lényegéből következett , hogy 
elsősorban a városi fiatalság körében terjedt, teljesen önkéntes alapon. Csak az lépett be, aki 
magáévá tette a cserkészetnek az eszméit, és ha azokat nem váltotta valóra, könyörtelenül 
kizárták a cserkészek soraiból. Egy választott fiatalságnak a testülete volt ez, amelyikben 
azonban a választást, az ítéletet, ahogy magát az egész cserkészéletet is, az ifjúság, a fiatalság 
maga irányította és maga vette kézbe. Az 1920-as évek cserkészete nálunk és a világon 

'Elhangzott a Magyar Cserkészet Tör ténete című kiállítás megnyitóján, Szegeden, 1988. május 
27-én. (Szerk.) 
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mindenüt t — ahogy minden társadalmi mozgalom — természetszerűen a kornak a 
társadalmába és eszmei áramlataiba illeszkedett. De nem volt politikai mozgalom, nem akart 
politikai eszméket továbbadni vagy ideológiailag éltetni és megmagyarázni, embert akart 
nevelni az 1920-as évek szellemében és annak elképzelésében. 

Hamarosan országonként létrejöttek a különböző cserkészszövetségek, nálunk is megala-
kult a Magyar Cserkész Szövetség. Sajátságos, hogy ez a nagy nemzetközi mozgalom, 
Európa történetében először tűzte ki cé l jáulés valósította meg azt, hogy a legkülönböző 
országok cserkészei időnként összejöjjenek. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint, 
és nagy a testvéri összefogása — ma talán úgy is mondhatnánk: —- a világbéke érdekében, az 
egymás megismerése, az egymás jó tulajdonságainak a tudomásulvétele, ez mindig a békét és 
az előremenést célozta. Ez a nemzetközi mozgalom azonban sajátságos m ó d o n nemzeti 
mozgalommá lett mindenüt t , és a magyar cserkészet is magyar mozgalommá vált. Az 
egyenruha nemzetközi volt, a törvények is nemzetköziek voltak, nevezetesen a cserkész 
tízparancsolat, amely lényegében a nyugati világnak évszázadok, sőt évezredek során 
kikristályosodott keresztény humanizmusát és erkölcsi parancsait öntöt te formába. Ez 
nemzetközi volt, de a gondolkodás, a magatartás bizonyos formái kezdettől fogva nemzetiek 
voltak, egyre inkább nemzeti irányba fordultak. A városi ifjúság volt elsősorban az, amelyik 
a cserkészmozgalomban részt vett, de nemcsak az értelmiségi, a gimnazista, a középiskolás 
ifjúság, hanem már a kezdetektől fogva a nagy ipari települések fiatalsága is, mint ahogyan a 
legelsők között ott volt a Csepel Művek cserkészcsapata is. A falusi ifjúság számára nem 
jelentett olyan vonzóerőt a természetbe való visszatérés, ők ilyen szempontból még a régi, 
teljesebb emberi életet élték. Visszaemlékezve a magam fiatal korára, tudom mit jelentett az, 
hogy mi, városban élő gyerekek a cserkészet révén minden hét végén kint jártunk a 
hegyekben, az erdőkben, és nemcsak hogy kint jártunk, hanem a természet mellett 
megismertük az ország valóságát is. Azt a valóságot, amelyik nélkül nem lehet életet építeni 
és nem lehet történelmet alakítani és nem lehet jövőt fejleszteni. Mi a cserkészet révén 
találkoztunk a faluval, a falusi parasztokkal, a kisvárosi mesteremberekkel, a magyar életnek 
az egészével, és azt hiszem nem én vagyok az egyetlen a cserkészek közül, akinek az életére 
ez meghatározó és dön tő befolyással volt. 

A cserkészeket, ahogy általában a két világháború között i időszak történetét, itt nálunk 
hosszú ideig teljesen egyoldalúan és egysíkúan kezelték. Ahogy ez a kor a magyar fasizmus 
idejének bélyegződött, a cserkészmozgalom is egy fasiszta egyesület és egy politikai 
előképzés rangjára süllyedt le ebben az értékelésben. Ma már elismerjük, és ki is mondhat juk, 
hogy ez nem így volt. A magyar cserkészet nem szolgált politikai pártot, jobboldali vagy 
baloldali ideológiát. Benne élt a korban, és bár a kortól természetesen nem tudot t szabadulni, 
de nem politikai mozgalom volt. Embert és magyart akart nevelni és azt hiszem, céljai és a 
megvalósításra törekvő eszközei nemcsak akkor voltak modernek, hanem még ma is annak 
nevezhetők. 

N e m szoktak róla beszélni, hogy a magyar népdalt, a népdaléneklést mozgalommá 
tulajdonképpen a cserkészet tette Magyarországon. N e m szoktak róla beszélni, hogy a 
magyar népi táncnak és a magyar paraszti kultúrának a néprajzi érdekességből a mindennapi 
magyar kultúra szféráiba való emelését részben a cserkészet indította el. És azután, 
különösen már a későbbi években, amikor az európai harcoknak és a fasizmus előretörésének 
a hatására nálunk is polarizálódtak a dolgok, és a kormányzat a cserkészetből valóban 
katonai előképzést akart kialakítani, a cserkészek egyik ága, az öreg cserkészek, a regős 
cserkészek tudatosan a népi kultúrához fordultak, mintegy tiltakozásul minden idegenből 
jött, fasiszta eszme elterjesztése ellen. A népi mozgalom gyökerei jórészt a cserkészmozga-
lomban mélyedtek el és gyökereztek, és ha megnézzük a náború utáni éveknek az alkotóan 
építő nemzedékét, akkor mindenütt találkozhatunk a volt cserkészekkel, akik emberséget, 
kötelességteljesítést, a nehéz helyzetekben való helytállást tanultak, azt, hogy miként lenet 
vagy legalábbis miként kell megpróbálni minden körülmények között hű maradni azokhoz 
az eszményekhez, amelyeket fiatal korunkban oltottak belénk. 

1948-ban a cserkészmozgalmat is megszüntették, beleolvadt az út törőmozgalomba. Az 
út törőmozgalom több mindent átvett a cserkészettől, de valahogy a lényeget nem tudta 
átvenni belőle. Nem tudta átvenni azt, hogy minden körülmények között az emberré 
nevelést helyezze az első vonalba. Azt hiszem a cserkészmozgalomnak voltak és vannak 
olyan tanulságai, amelyek nemcsak a történetírókra tar toznak, hanem amelyeket még 
napjainkban is érdemes volna elővenni. „ . , 

Benda Kaiman 
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A magyarországi 
úttörő-pionír mozgalom kezdete 

Néhány évvel ezelőtt figyelemre méltó cikket közölt Gergely Ferenc — tanár, történész, a 
gyermek- és serdülőkori mozgalmak történetének legjobb ismerője és krónikása — a magyar 
út törőmozgalom 1919-es, a Tanácsköztársaság ideje alatti megalakulásáról, a mai ú t törő-
mozgalom elődéről.1 A cikk megjelenése nyomán gazdagodott a korszakra vonatkozó 
ismeretünk, jelentkeztek az akkor még élt résztvevők, előkerült egy csillagot ábrázoló 
zászlócsúcs, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumba került néhány korabeli dokumentum, 
fénykép és igazolvány. A nagy lelkesedést kiváltó és emlékeket felkavaró cikk lényegében 
mintegy 12 oldalnyi részlet a szerzőnek a magyar cserkészet történetéről szóló könyvétől ." 

Gergely Ferencnek ez a cikke foglalkozik Bokor Miksa tanár, a Közoktatásügyi 
Népbiztosság munkatársának 1919. évi és az úttörőcsapatokra és létszámukra vonatkozó 
jelentésével, melyet Heksch Ágnes fedezett fel a Dunamelléki Egyházkerület Ráday 
Gyűj teményének Levéltárában.3 Ez az irat arról tanúskodik, hogy a Tanácsköztársaság ideje 
alatt mintegy 40 úttörőcsapatban kb. 8000 úttörő működöt t . A jelentést készítő és aláíró 
Bokor Miksa a VII. , Rottenbiller utcai polgári iskola tanára volt. Itt működöt t az azóta 
híressé vált Marx úttörőcsapat. 

A jelentés számos megemlékezés, mozgalmi akció, emlékhely létesítésének megindítója 
lett. így került emléktábla az egykori Rottenbiller utcai polgári és kereskedő ipariskola falára 
— a Marx úttörőcsapat emlékére —, másik emléktábla Kartalon, az első út törő-táborozás 
színhelyére, így született meg — az úttörőcsapat jelmondatára való utalással — a „Tettek 
csillaga" kitüntető emlékjelvény stb. 

Mindezeknek — úttörőberkekben — mindaddig felhőtlenül örvendeni lehetett, míg a még 
élő résztvevőkkel való beszélgetés során (meg egyéb adatok alapián) ki nem derült, hogy 
ezek közül az ú t törők közül — pl. éppen a Marx csapatban — mindössze az e témáról 
könyvet író Surány Pál4 állt be út törőnek a csapatba, a többi , korábban egytől egyig cserkész 
volt. Ugyanott , a Rottenbiller utcai polgári iskolában, a parancsnokuk is ugyanaz a Halácsy 
Endre volt, aki a Marx úttörőcsapatot vezette. Talán maga Surány Pál is cserkésznek 
jelentkezett eredetileg, csak jelentkezésének idején a Rottenbiller utcában úttörőcsapat 
néven működöt t az ifjúsági egyesület. Valószínűvé teszi ezt az is, hogy Surány Pál később is 
cserkész volt, amit a bir tokomban levő két irat is bizonyí t : az egyik egy levelezőlap, melyet 
ma is használt jellegzetes aláírásával szignált 1927. július 12-én, mint a 191. sz. Toldi Miklós 
cserkészcsapat tagja, a másik az 1948 júniusából való sokszorosított jelölőlista, melyen neve 
a Cserkészfiúk Szövetségének jelöltjeként szerepel. 

Gergely Ferenc cikkének egy részével — a Bokor-féle jelentéssel — az Uttörővezető is 
foglalkozott.3 Ennek nyomán magam is keresni kezdtem a Tanácsköztársaság idejéből 
származó ifjúsági mozgalmi dokumentumokat . így került kezembe, később bir tokomba, 
egy litografált irat. Hasonlót Surány Pál az út törőkről írt könyvében is bemutatott és 
ideiglenes úttörő-igazolványnak nevezett. Ebben Halácsy és Hunyady (a Rottenbiller utcai 
cserkészcsapat korábbi vezetői) igazolják, hogy „ . . . [Dávid József] . . . a Marx úttörőcsa-

1Gergely Ferenc: Cserkészek-út törők 1919-ben. Pedagógiai Szemle, 1979. 7—8. sz. 671—683. 
old. 
*Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története. (Megjelenés előtt) 
}Heksch Ágnes az Imre Sándor-féle iratanyagban talált rá az igazolásra. „Dokumentum az 
úttörőcsapatok működéséről, 1919-ből" cím alatt, a Pedagógiai Szemle 1983. számának 250. adta 
közre. 
*Surányi Pál: Ú t tö rők voltak. (Móra Könyvkiadó, Bp., 1979.) Fontos adatok mellett meseszerű 
részleteket és téves következtetéseket is tartalmaz. Á cserkész szó csak a bemutatott korabeli 
iratokon szerepel, a szerző gondosan kerüli. 
5Sárdi Mária r iportja, Szenzációs dokumentum címmel, az Úttörővezető 1967. 2. számának 250. 
oldalán. — A 25 éve előre rendületlenül, a Magyar Ú t t ö r ő k Szövetsége éseménytörténete című 
kiadvány nagy jóindulattal, de kritikátlanul használta a rendelkezésre álló néhány adatot, így 
Bokor jelentését is. Következtetései inkább a kívánt, mintsem az elért eredményeket összegzik. 
(Gergely Ferenc lábjegyzete a Pedagógiai Szemle 1979. 7—8. sz. 677. oldalán.) 
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pat (a volt Budapest főváros Rottenbiller utcai cserkészcsapat) rendes tagja. . . . a cserkészek 
(úttörők) [sic!] . . . katonai felszerelési tárgyai a beszolgáltatás alól mentesek." Az irat 
kiállítási dátuma 1919. május 2. Később bi r tokomba került Dávid József úttörőigazolványa 
is. Ö ugyancsak a Marx csapat tagja volt, s ebben, az I f júmunkások Országos Szövetsége által 
kiadott piros igazolványban őrszem módjára egyik oldalon felhajtott cserkészkalapos 
fényképe látható, rajta a vakbélyegzővel benyomot t 1919-es jelmondat: „Tettek beszélnek" 
s fölötte a bélyegző lenyomata: SZÉKESFŐVÁROSI C S E R K É S Z C S A P A T O K R O T T E N -
BILLER U T C A . A nyomatban a csapatbélyegző és a jelmondat nyilvánvaló egységet 
képvisel. Másolatban b i r tokomban van Halácsynak egy korábbi, Kápolnai Józsefhez, a 
cserkészet emlékeinek legkorábbi és legjelentősebb hazai gyűjtőjéhez és krónikásához írt 
levele, melynek fejlécében a közismert háromujjas cserkésztisztelgés rajza mellett ot t van a 
Rottenbiller utcai cserkészcsapat jelmondata: „Facta loquuntur" (a tettek beszélnek). Az 
1919-es ú t törők tehát vállalták elődjük, a cserkészek jelmondatát. 

További érdekes adattal szolgált az 1919-es ú t törők cserkész voltára a Rottenbiller utcai 
cserkészcsapatnak Halácsy által 1919. március 9-én keltezett és aláírásával hitelesített, 
nyomtatot t névsora. Ebben a később út törőként ismert Bokor Miksa és Halácsy Endre 
tanárok mellett Kuti László és Palesch Miklós őrsvezetők, Bánáti Sándor, Károlyi Vilmos, 
Palesch Antal , Schanczer Ernő, Tabányi Béla, valamint mind a tíz „szakasz mesteré"-nek 
neve megtalálható. Valamennyien cserkészek voltak.6 

1919. február 9-én kelt Halácsy Endrének az a levele (Polgár Gézához írta, aki 28 éven át 
volt a 297. sz. cserkészcsapatnak nagyszerű parancsnoka), melyben azok nevében, akik „a 
haladás hívei" és „új szellemet, friss erőt akarnak bevinni a Szövetségbe", a háborúban 
kifulladt Cserkészőrszem Szövetség és Háborús Bizottság helyébe új szövetség szervezését 
kezdeményezi. De új szövetség nem született, csak a régi csapatokat szervezték újjá, út törő-, 
cserkész-úttörő, úttörő-cserkész vagy csak egyszerűen cserkészcsapatokká. Bizonyíték erre 
a Közellátási Népbiztosság levele Palesch Miklósnak, a „Marx cserkészcsapat szakaszvezető-
jének". E levél adatai szerint „a hartai termelőszövetkezet borsótermésének leszedésére a 
Marx cserkészcsapathoz tar tozó 600 ifjút küldünk ki."7 

Ma már azt is tudjuk, hogy az Attila Gimnázium 1919 tavaszán megszervezett csapata 
„Erős Gusztáv" , a Budai Ifjúsági Kongregációk cserkészcsapata egyik alapítójának nevén 
alakult át úttörőcsapattá, az első magyar cserkészcsapat — a Budapesti Keresztény Ifjúsági 
Egyesület csapata — pedig „Petőfi Sándor úttörőcsapat" néven működöt t tovább. Júliusban 
ők is táboroztak, de mire a táborból hazaértek, már a román megszállók fogadták őket, s a 
cserkészek által viselt katonai felszerelések láttán parancsnokukat le is tartóztatták. Az 
előbbire Márkus Miklós, az utóbbira Molnár László, ma is élő akkori parancsnokok a tanúk. 

Horvá th Lajos, M. Nagy Péter és Horváth Jenő jóvoltából vált ismertté a közelmúltban az 
az irat, melyben a ceglédi út törőcsapatok pénzsegélyt kérnek propagandamajális rendezé-
sére. A kérés előadásánoz „A Czeglédi Diákok Cserkészőrszemcsapatának parancsnoksága, 
Czegléd" fejléces levélpapírt használtak.8 Az irat keltezése 1919. június 22, ismertetése 
megjelent a l anka i Ú T T Ö R Ö M O Z G A L M I M Ú Z E U M ÉS K Ö N Y V T Á R Hírvivő című, 
kéziratként kiadott értesítőjében. (1988. 4. sz.) 

Szatmáry Lajos tudós tanár ezt írja visszaemlékezésében: „ . . . i tt-ott láttam cserkészka-
lapos fiúkat is az utcán, s miután már régi vágyam volt ilyen kalapot viselni, jelentkeztem is a 
Markó utcai Gimnázium cserkészcsapatába^ ahol fel is vettek úgynevezett cserkész-úttörő-
nek. így aztán lett nagyszélű kalapom . . . " 

A Bokor-féle jelentésben 40 úttörőcsapat szerepel, mintegy 8000 úttörővel. Ha figyelembe 
vesszük, hogy az első világháború előtt 40 cserkészcsapat működöt t megközelítőleg 
3—4000-es létszámmal — ez a szám a hadbavonulások következtében talán 2000-re 
csökkenhetett —, könnyen valószínűsíthető, hogy egyazon negyven csapatról van szó. Csak 
a háború múltával megindult újjászervezésben taglétszámuk Felduzzadt. Valószínűvé teszi 
ezt a Rottenbiller utcaiak létszámának alakulása is. Az 1919. évi közgyűlésre beadott és 

6„A Rottenbiller-utcai cserkészcsapatok tagjainak beosztásukat és foglalkozásukat feltüntető 
névsora és lakcíme. Vezető tanár: Halácsy Endre. Vezető tiszt: Hunyady László." Bp. 1919. 
7A levél másolata Surány Pál könyvének 99. oldalán olvasható. 
8Pest Megyei Hírlap, 1988. március 21. sz. Horváth Lajos összeállítása 
Szathmáry Lajos szíves közlése kéziratából. 
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