
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 
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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 
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