
Leányszöktetés 1833-ban 
Múltunk egy érdekes színfoltjára bukkantam Zemplén megye levéltárában az 1833. évi 

törvényszéki íratok között . Mai szóhasználattal élve, egy igazi sztorira, egy leányszöktetés-
re, ami már ebben a korban is kuriózumnak számított. 

Ondi István munkácsi tanítóskodása alatt beleszeretett nemes Bozsár József leányába, 
Zsuzsannába. A szerelmesek Kozma Jánosnak, az apa egyik ellenségének házában többször 
találkoztak. Szerettek volna összeházasodni, annál is inkább mert messzire kerültek 
egymástól, Ondi Vajdácskára költözött és a leleszi prépostság intézője lett. A szülők azonban 
nem akarták hozzáadni leányukat, mert nem volt nemes származású. 

Végül is többszöri sürgetésre, 1832 tavaszán Bozsár József elküldte Vajdácskára testvérét, 
Bozsár Ferencet és Gyöngyösi Gábort , hogy állapítsák meg, mennyi a vagyona Ondi 
Istvánnak és megérdemli-e Zsuzsannát. A háztűznézők szép gazdaságot találtak, sok tehenet, 
ökröt , juhot, de nogy ez az Ondi István vagy a leleszi prépostság tulajdona volt-e, nem tudták 
megállapítani. Bozsár Ferenc, az apa testvére pártolta a fiatalok ügyét és titokban magával 
vitte Vajdácskára Zsuzsanna jegyét, de hogy ez mi is volt, pontosan nem derült ki az 
iratokból. Ondi István ennek igen megörült és jegyváltásként 400 ezüstöt küldött Bozsárék-
nak, azzal, hogy ebből az összegből a leány kiházasítására semmit se költsenek, hanem 
fordítsák arra, amire akarják. 

Kevéssel ezek után Ondi István maga is megérkezett Munkácsra és Pap János helybeli 
plébánossal elment megkérni Zsuzsannát. A Bereg megyei vizsgálati jegyzőkönyv szerint 
Bozsár József így válaszolt:„Hallom, hogy Kigyelmed házasodni akar, mégpedig hirtelenjé-
ben, és nogy leányomat akarja elvenni. Holott jól tudja Kigyelmed ez nem Kölcsön kenyér. 
Ha ugyan várakozik Kigyelmed öt napokig, akkor meg fog válni adom-é leányomat 
Kigyelmedhez avagy nem, lehet-é vőm avagy sem. Hogyha oda találom adni szerencséjének 
tartsa, ha pedig kérésének helyt nem adhatok, reám azért nem neheztelhet, az terminus 
eltellésévef visszamehet Kigyelmed azon az úton, melyiken idejött. Egy móring-levelet is 
adott volt Kigyelmed leányomnak 8000 Ft-ról, azonban azt áthúzott betűkkel megsemmisí-
tette, ez is szép karakterére mutat." 

Ondi István azt felelte, hogy ha a móring-levél így érvénytelen lenne, azt a három sor írást 
levágja az aljáról este 6 órakor. Erre az eseményre szemtanúnak felkérte a tiszteletest és nemes 
Szegedi Dánielt. A megbeszélt időpontban azonban a megjelentek hiába várták a kérőt, és 
kiderült az is, hogy Ondi István ugyan Munkácson van Bozsár Ferenc házában, de Zsuzsanna 
eltűnt. A vőlegény előre tudva az apa válaszát, a vajdácskai kerülővel kiszöktette a leányt 
Munkácsról. Bozsár József sírva kereste Zsuzsannát még másnap is, az anya elájult, s „igen 
nehezen tudták feljózanítani". 

A szülők az egyházhoz, Zemplén megye rendjeihez és alispánjához fordultak panasz-
szal:„Nemes Bereg vármegyéből, Munkácsról azon alázatos kéréssel folyamodunk Tekinte-
tes Alispán Úrhoz, hogy nékünk megszomorodott szüléknek lenne megvigasztalónk és 
segédünk Ondi István vajdácskai ispán ellen, ki egyetlen leányunkat éjjel Munkácsról 
elszöktetvén, holtig való keserűséget áraszta ránk. 

Folyamodtunk már ez eránt alázatos levelünkben a Tekintetes Alispán Úrhoz, és akkor azt 
az utasítást hozta, melynél fogva mi leányunkért érte is mentünk Vajdácskára, de Ondi István 
előttünk ajtaját bézárván, leányunkat tőle el nem vehettük, mert idegen helyen és kivált a 
mélyen tisztelt leleszi káptalan telekén erőszakot nem lehetett tennünk. 

Leányunk Ondi Istvánnak sem atyafia, sem bérbe fogadott cselédje, sem hitvese nem lévén, 
erőszakoskodásai annyival törvénytelenebbek, mivel a helybeli prédikátor és a nagytiszteletű 
esperes, Somossy István urak leveleiből kitetszik, hogy megesketve nincs vele, nogy pedig 
milyen szokatlan és illetlen móddal ragadta légyen el tudtunk és megegyezésünk ellenére, 
némely ellenségeinknek alattomos mesterkedéseiktől segíttetve, azt a vizsgálat is mutatja. 

Mivel pedig mi ez idegen helyen Ondi Istvánnal erőinket össze nem mérhetnénk, 
alázatosan kérjük Tekintetes Alispán Urat, méltóztasson segítségünkre egy szolgabíró és 
esküdt urat oly parancsolattal kirendelni, hogy leányunkat szülői kormányunk alá visszaadni 
és ez által fájdalmunkat enyhíteni, a rossz példát pedig meggátolni sietnének.. ." 

A vajdácskai plébános és az alsózempléni esperes még azzal is megnyugtatta a szülőket, 
hogy addig, míg a leány Bereg megyétől dispensatiot nem nyer, nem esketik meg, de 
figyelmeztették őket, hogy mivel Zsuzsanna már nem leány, ártatlanul vissza nem mehet, ne 
akadályozzák a dolgot, vigyázzanak, nehogy tragédia történjen. 
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Valószínűleg Bozsárék továbbra sem engedtek, és a két megyének több levelet kellett 
váltania ez ügyben. 1833. március 18-án, majd 1833. december 9-én kérte Bereg, hogy a 
lányrablással vádolt Ondi Istvánt hallgassák meg. 1833. március 27-én Somogyi István 
zempléni szolgabíró kivizsgálta az ügyet, s az ő jelentését elfogadva, a megye nem volt 
hajlandó ezzel tovább foglalkozni. A szolgabíró megállapította, hogy Ondi István feleségül 
akarja venni Bozsár Zsuzsannát, a háromszori kihirdetés alóli feloldozást 1833. március 5-én 
meg is kapta, de csak ő. A leány részéről, törvényes akadályok miatt nem jöhet létre a 
házasság: hiányzik a szülői beleegyezés és a feloldozó levél, enélkül pedig hitet feladni nem 
lehet. Kéri a szolgabíró még a szülőket, hogy gyermekükkel szemben legyenek jó apák és 
anyák, mert azt „semmiféle szolgabíró nem strázsálhatja, mert azt nem hiszem, hogy az 
ellopással vádolt fél azt mindig madzagon tartaná, ha a leány szabadulni akarna." 

Bozsár Zsuzsanna és Ondi István további sorsa ismeretlen, az iratokban nyomuk veszett. 
Én remélem, hogy a szülők megenyhültek és így nem születtek törvénytelen gyermekeik, ami 
akkor szigorú megítélés alá esett. 

Pók Judit 

A kolozsvári Szénafüvek suvadásos területe 
Látványos és helyenként valósággal vadregényes kis tájrészlet a Kolozsvártól észak-észak-

keletre elterülő Szénafüvek suvadásos tája, anol három helyen is megtaláljuk a hepehupákkal 
tarkított lejtőoldalakat. Két helyről is könnyen elérhető a terület. Gépkocsival a Kajántói 
útról a Fejérd felé, jobbra elterülő út szerpentinjén hajthatunk fel a Tekintő-nyeregig, onnan 
pedig tovább gyalog megyünk. Gyalogszerrel a kajántói téglagyár agyagbányája felett 
emelkedő földúton a Pokolköz-Szénafüvek gerincére érünk a Szentgyörgy-negynek neve-
zett domboldalon át. 

Innen tiszta időben északra tekintve jól lehet látni azt a helyet, ahol a kisebb-nagyobb 
villás, fecskefarok alakú gipszjegőcöktől, a sókicsapódásoktól és dacittufaforgácsoktól fehér 
színben pompázik helyenként a nagy szakadásfal. Régi sebhely ez a Morgo dombvonulat 
oldalán. Nem tud begyógyulni, mert a szakadás meredek, s minaen nagyobb átázás, kifagyás 
után újabb sárga agyagos homoktömegek omlanak, szakadnak le róla. A földboglyás, 
„koporsós" lejtő agyagos kupacait nem tudja teljesen betakarni a természetes növényzet, 
mert a formák oldalai meredek, szakadatlanul omladoznak. Méreteiben és formagazdagságá-
ban változatos ez a laikusnak talán egyhangúnak tűnő táj. A természetkedvelonek, 
természetbúvárnak azonban sok újdonságot, meglepetést rejteget a hely, akárcsak a 
Morgó-domb keleti oldalán, a Harmadvölgy fejében levő, formákban gazdagon tarkított 
hepehupás kis táj. „Hepe-hupa"? Olyan tájak jellemzője ahol kisebb halmok, dombok 
szétszórtan vagy felsorakozva emelkednek a széles, mozgalmas felszínű lejtőkön, közöttük 
pedig mélyebb, pangóvizes vagy mocsaras, tavas térségek húzódnak. A szakirodalomban a 
népies heve a mélyedést, a kupa pedig a kiemelkedést jelenti. A mélyedésekben csapadéko-
sabb idŐDen meggyűl a víz, ezek a hepe-tavak, a nupák pedig dombtetők, valamint a 
lejtőoldalakon emelkedő földboglyák, cipó- vagy kenyérnegyek, kupacok, vagy az éppen itt 
típusjelző suvadáskoporsó alakú nalmok. 

Az Elővölgy (Valea Caldä) baloldali lejtőjén van ez a vándorhalmos kis táj, ahol a 
tanyákból összefüggő kis falu alakult ki a nagy suvadásrendszer alatt. Hasonló tanyavilágból 
nőtt faluvá a szomszédos Harmadvölgy forrásvidékén levő hepehupáktól kezdve a Fejérdi-
patakig Telekfarka falucska. 

Az újabban gyümölcsössel elkerített hosszú, mozgalmas, szakadékos terület a Pokolköz , 
a Kaiántó-patak és Elővölgy közötti vízválasztó délnyugati peremén. Ez egy hatalmas, 
sebeiből itt-ott kigyógyult, máshol új sebhelyektől harapdált hosszú földhasadék. Valószínű, 
hogy ez a meredek, omladékos-szakadékos, agyagos, suvadásos tájrészlet ihlette annak 
idején a névadót is. A hasadék alján kis, néha vízzel töltött tófenekek sorakoznak. A legalsó 
tó vizén nemrég még vadkacsák úszkáltak, s nyár végén kenderáztató is volt a partján, de már 
lecsapolták. A Pokolközben, akárcsak a másik két suvadásos területen, itt-ott kőgombócok 
hemperegnek. Olyanok ezek, mint a Feleki-tetőn levők, de nem onnan származtak, nem 
onnan görgették ide át a luciferfiókák a Pokolközbe. Valamikor régen ez a hely is ugyanolyan 
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