
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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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 ..." 
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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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