
előterjesztésére a gyöngyösi képviselő-testület az Orczy-kastély előtti sétateret Széchenyiről 
nevezte el. 

A vármegye június 27-i jegyzőkönyve ezt rögzítette: „(A közgyűlés) emlékezetbe hozni 
kíváná a magyar haza legnagyobb fiának és polgárának, gróf Széchenyi Istvánnak halálát, kit 
az összes magyar hon a legmélyebb közfájdalom könnyeivel sirat és gyászol, kinek halhatat-
lan érdemei dicsőítésében, nagy nevének, emlékezetének örökítésében - úgy az összes hon, 
mint annak minden hatóságai, intézetei, testületei s községei buzgólkodva vetélkednek, hogy 
a képviselő-testületek az elhunyt nagy polgár árnyékába legbuzgóbb tiszteletének, ö rök 
hálájának kedves adóiát csak némiképp kitüntethesse ennek jegyzőkönyvbe iktatása."~s 

Ugyanakkor döntöt tek arról, hogy Eger főutcáját Széchenyiről nevezik el." 
1861. január l - jén a Magyar Tudományos Akadémia elnöke levélben kérte a városokat, 

adakozzanak Széchenyi pesti fémszobrának felállításához. Válaszként Eger és Gyöngyös is 
elküldte pénzadományát .3 0 

A későbbi évtizedekben kevesebb szó volt Széchenyiről Heves megyében is. Jószerint csak 
helytörténészeink emlékeztek rá az u tóbbi évekig. Az idei megemlékezések megalapozhat-
nák megyénkben is a Széchenyi-kultusz reneszánszát. w - i , bJ ' Dr. Misoczki Lajos 

Bölcsőhelyünk, az Ung-vidéki Mátyóc1 

Bármerre járjunk a környékünkön, ha dél-
időben megszólalnak a környező falvak ha-
rangjai, a sok közül ki tudjuk választani a 
szülőfalunkét, harangunk hazahívó szavát. 

A Nagykapost Ungvárral összekötő út bal oldalán található községünk, Mátyóc. A II. 
világháború után meghúzot t államhatár elválasztotta a szomszédos Palló községtől, így ma 
Kelet-Szlovákia terebesi járásában élünk. A faluban 150 ház és 419 lélek található, 96%-ban 
magyarok. Szülőfalunknak nagy történelmi múltja van, a következőkben ebből adunk rövid 
áttekintést. 

1290-ben Terra megjelöléssel szerepelt, de 1333-ban a pápai adótizedlajstromon már 
előfordult . 

Az ungi Sztáray-oklevelek említik, a Mattinc - később Mathenc, Mátyóczi családok ősi 
bölcsője. Mátyóczy Imre (Emericus filius Ladislai de Matheuc) az egyik hosszan tartó 
ürugethnagymihályi bir tokperben a szertartásos perdöntő esküt tizenhatod magával teszi le. 
Öveiket megoldva, saruikat levetve a vitás földterület felett állva és abból maroknyit fejük 
fölé emelve esküdtek. 

A radicsi dűlőn a XVIII . században adófizető község volt Lukaháza, de elpusztult. A volt 
falu rommaradvánnyai még fellelhetők. A reformáció idején a dobóruszkai ref. egyházköz-
séghez tartozott . 

Az Ung másik ága községünkön keresztül folyt, ez volt a Pataksor. Nagykapost érintve 
önmagát vezette a Latorcába. A nagykaposiak holt medrét ma is Ungocskának hívják. 

2 Uo. A Széchenyi tér 1898-ig megvolt, akkor építették rá a gimnáziumot. Ma a Zöld-híd utca egy 
része. 
2 8 HML, V-42/1. Eger Város Képviselői Gyűlésének iratai, Ülésjegyzőkönyvek, az 1860. június 
27-i jegyzőkönyv, 111. 
2 , Uo. Az utca azóta is Széchenyi nevét viseli. Az Egri Kaszinó épülete ebben az utcában volt, a 
mai Ifjúsági Ház . 
' H M L , V.101/b-45. Gyöngyös Város Levéltára, Vegyes ügyek, L1I/21. fasciculus, az M T A 
elnökének Pozsonyban, 1861. január 1 -jén kelt levele és Molnár, 9. 

'Községünk történelmi feljegyzéseit és az egyházi iratokat a II. világháború után összeszedték és 
ismeretlen helyre vitték, így sajnos a dokumentumoknak hiányában vagyunk. Magángyűjtemé-
nyekben azonban néhány darab megtalálható. Mi elsősorban anyai nagyapánk, Bodnár Lajos 
gyűjteményéből található anyagokat használtuk. 



Községünk határának további dűlőnevei: Rétalja, Középszer, Nagylegelő, Krivulya, Pántli-
kás, Borsószer, Kenderes, Kertekalja, Berek, Alsósor, Horog, Templomsor, Temetősor, 
Cikkelysor, Folyás, Farkasrét, Galagó. 

A XVIII . század elején mozgalmas volt az élet ezen a vidéken. A kuruc harcok Beregből, 
Ungból indultak. A közeli Borsiban született II. Rákóczi Ferenc sokat járt Sárospatakra. Egy 
teljes évig pedig Ungváron is lakott. Ungtarnócon, a Horváth-féle uradalomban volt 
elszállásolva a kuruc lovasság. A volt öreg temetőt, melyben ez időkben temetkeztek, a 
kollektivizáláskor buldózerrel tönkretették. 1850-ben volt az utolsó temetkezés benne, Filip 
Máriát helyezték örök nyugalomra. Községünknek nagynevű emberei és harcosai nyugodtak 
benne. Sajnos, még csak egy fényképfelvétel sem maraat meg róla. 

Az ungi rengeteg mocsárvilága terjesztette a betegségeket, főleg a maláriát, s gyakran 
fellépett a kolera is, amely megtizedelte a lakosságot. Szájhagyomány őrzi, hogy a kolerában 
megbetegedettek háza elé zsúpszalmaköteget helyeztek, ami jelezte, hogy ot t kolerabeteg 
van. 

„Ránknehezedett a koldusbot átka, az egerek rettenetes sokaságával támadták a rozsot, 
egészen megették, azután rájővén a hideg, a gabonavetésnek nagyobb része virágjában 
megfagyott , amit fűgyanánt lekaszáltak. Aratás után meg a sáskák sokasága érkezett . . . , 
melyek miatt ezen vármegyében Ungban, nagy drágaság volt. Egy köböl kassai búza tíz 
forint, rozs 8 forint, az árpa 6 forint ." (A ref. egyh.-történet feljegyzéséből.) Csáji Márton 
püspök 1779. évi egyik currensében így ír a veszedelemről: „Az Istennek fö ldünkön lévő 
terhes idején, melyben földünknek gyümölcsét pusztító, emésztő seregei, a sáskák által, 
búsulással járó haragjának igaz ítéletében sok helyen gyakorolja a mi t isztünk az Isten 
haragját böjtöléssel, sírással és könyörgéssel engesztelni. . ." 

A XVIII . században jobbágyokat telepítettek az elpusztultak helyébe, főleg ruténokat . A 
helybeli uradalmak földbirtokosai, Fincicky, Berzoviczy a görög katolikusoknak fatemplo-
mot építtettek vallásuk gyakorlására. 

A visszaemlékezések szerint a XIX. század elején érkezett községünkbe két cigány család 
(Sinyák nevezetűek). A község elöljárói is támogatták a letelepedésÜKet, hogy kovácsmester-
séget folytathassanak és a rétaljai nádas területekről gyékényfonatokat, szakajtókat , tojástar-
tókat, evőkészlettartókat készítsenek és kemencét tapasszanak stb. 

Kossuth Lajos szabadságharcában falunkból nyolcan vettek részt, név szerint Vékási 
János, Bodnár István, Rapács János, Szűcs Péter, Szőts Károly, Tóth János, Cap József, 
valamint Megela András honvéd zászlós, aki a helybeli temetőben van eltemetve. Közülük az 
első há rom Komáromban, Klapka György tábornok seregében szolgált, menlevelük is volt. 
Nagyon szegények voltak, nem voltak hozzátar tozóik. Mint idős polgárokat kb. 1880-ban 
mind a hármukat elvitték a budapesti agg honvédek házába. Minden évben egyszer 
hazajöttek szabadságra egypár napra. Rapács György, aki 1889-ben született Mátyócon, 
1900-ban, tizenegy évesen látta őket honvédruhában, amikor az emberekkel beszélgettek a 
falu közepén.2 

1841 -ben született falunk j eles személyisége, a szegény zsellércsaládból származó Banovits 
Kajetán. Mérnökként a MÁV-vasútnál kezdte, később a gépészeti főosztály igazgatója, majd 
a Közlekedési Múzeum megszervezője és igazgatója. A közlekedés fejlesztéséért és a vasúti 
berendezés újításáért számos kitüntetést és nemességet nyert . 

Mátvócon 1886-ban lecsapolási társulat alakult. Mátyóc, Vajkóc, Bátfa és Palló község 
határában lecsapoltak 1700 kat. hold vadvizes területet, amelynek befejezési munkálatainak 
emlékére a mokcsa-csicseri hídnál 1907-ben Kende Péter, Ungvármegye alispánja emlékmű-
vet állíttatott. 

Az 1908. évben épült az Ungvár -Nagykapos-Vaján i vasútvonal, községünket is érintve. 
Az átadás napján az érdekelt községek iskolás gyermekeit díjmentesen utaztat ták. 

A vízlecsapolás és a vasútépítés számos munkaalkalmat teremtett , nemcsak az ittenieknek, 
hanem messzi vidékről is jöttek fö ldmunkások. A radicsi őserdő maradványa, ami az ungi 
rengeteghez tartozott , áldozatul esett a vasút építésének. A fakereskedők letarolták, vasúti 
talpfákat (slippereket) faragtattak belőlük. 

A foglalkoztatás azonban nem tartott sokáig, s a századforduló után már tömegesen 
vándoroltak el a tengerentúlra, Amerikába. Csökkent a falunknak életerős lakossága, majd 

2Rapács György, a falu pásztordinasztiájának matuzsálemi kor t megért tagja századik életévében, 
1989-ben halálozott el. Visszaemlékezéseit anyai nagyapánk őrzi magnószalagokon. 
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Tájházunk Mátyócon 

1930 körül egy újabb hullám követte. Községünkből az említett időkben 95 személy 
vándorolt ki a tengerentúlra, közülük 28-an jöttek vissza, 67-en kinn maradtak.3 

Emlékek maradtak még falunkban 1908-ból, amikor Nagykaposon az utolsó követválasz-
tásra került sor. A Kossuth-párti ellenzékiek és a kormánypárt iak közöt t dúlt a versengés. 
Csúfos, gúnyos énekeket énekeltek egymásra. A gyűjtésből rövid kivonat ízelítőül: 

A kormánypárt iak énekelték követjelöltjüket éltetve. 

Már minálunk Kende Péter a követ, 
Nála nélkül országgyűlés nem lehet, 
Kende Péter Kaposjárás jelöltje 
éljen, éljen, az Úristen éltesse! 

Éljen, éljen azt kívánom 
Budapesten prédikáljon, 
Megírja ő a levelet 
Elintézni nem lehetett, 

Éljen Kende Péter! 

A kormánypárt iak csúfolták az 1848-asokat, a Kossuth-pártiakat, akiknek jelöltjük volt 
Buttler Gábor és Bernát Zoltán. 

Buttler Gábor nem hazafi, 
Bajorból jött ide lakni, 
Menjen haza országába, 
Ottan járjon diétára, 

le Buttler Gáborral! 

3AZ adatok hitelessége érdekében hivatkozunk Bodnár Lajos nagyapánk Az amerikai kivándor-
lók néprajzi vizsgálata című dolgozatára, amellyel 1985-ben díjat nyer t a magyarországi 
Országos Néprajz i és Nyelvjárási Gyűj tőpályázaton. 



Bernáth Zoltán kortesei, 
Mind az Isten rongyosai, 
Tíz forintért szavaz neki, 
Négy ember az toiok neki 

le Bernát Zoltánnal! 

A Kossuth-pártiak is résen vannak, így énekeltek vissza a kormánypárt iaknak. 

Megy Felföldi a nagyhasával, 
Kende Péter zászlajával, 
Sok ígéret a zsákjába 
Menne az országházába, 

le Kende Péterrel! 

Kende Péter seggre esett, 
A fenekiből vér csepegett, 
Kortessának talut festett, 
Igér-hazud csillagos eget, 

Éljen Bernát Zoltán! 

(Felföldi mátyóci földbir tokos, aki Kende Péter kortese volt. A kormánypárt iak kalapjuk-
nál pirosra festett tollat viseltek. A kossuthiak fehéret.) 

Aztán újra sötét felhők Európa egén. 1914-ben kitört az I. világháború. Megtörtént az 
általános mozgósítás, a katonaköteleseket hadba szólították. A katonáink megiárják Szerbiát, 
Oroszországot , Tirolt, Olaszországot , főleg a Piavéről voltak szomorú emlékek, melyekről 
sokan emlékeznek a mátyóciak. Az első világháborúban azonban csak ketten vesztették 
életüket: Cap István gazdálkodó és Filip István huszár, földbir tokos. 

1920-ban megalakult az első Csehszlovák Köztársaság. A kezdeti baiokat főleg a 
bizalmatlanság okozta. Katonafoglyok, -szökevények, betegek, üldözöt tek, új o t thont 
keresők és elvándorlók vál tot ták egymást, sokan koldusbotra jutva. Fő bűnük volt, hogy 
magyarnak születtek. Később konszol idálódot t a helyzet, a községbeliek kezdtek ön-
magukra találni. Megalakítot ták az önkéntes tűzoltó-egyesületet , mert az időben majd-
nem minden második ház zsúppal volt befedve, ami tűzveszélyes volt. Kötelezték a 
gazdákat, hogy a házak, pa j ták körül lombos fákat ültessenek, a „piros kakas" megféke-
zésére. 

1934-ben a gazdák megalakították a helybeli fogyasztási szövetkezetet. Kölcsönöket is 
tudtak folyósítani az arra rászorulóknak. 

Aztán ú jabb szenvedés érte a nemzetünket: kitört a II. világháború. 1944 őszén mintegy 
két hónapig állóharcok dúltak környékünkön, kétszer cserélték fel községünket a harcoló 
csapatok. 1944 karácsonyán az orosz katonák összeszedték községünk civil lakosait 
„háromnapi munkára", aztán elhurcolták fogolytáborokba, ahol a 36 elhurcoltból 18 
elpusztult. Községünknek az időben 102 házszáma volt. Mint katonák a f ron ton 16-an 
vesztették életüket, két személy bombatámadáskor halt meg, három zsidó pedig a munkatá-
borokban. Az elhurcoltak közö t t négyen 15 évesek voltak. Az elhurcoltaknak 1990-ben 
állítottak emlékoszlopot, közadakozásból. 

A II. világháború után jöttek a megpróbáltatások: kohol t vádak és retorziók. A 
magyarságot kollektív bűnösnek kimondva jogfosztottak lettünk, ártatlan embereket vontak 
felel ősségre, megvonva tőlük az állampolgárságot. Az 1946-ban elkezdett „reszlovákizáció" 
erős törekvés volt a magyarság beolvasztására. Arra kötelezték, megtagadja anyanyelvét, 
nemzetét. Akik ezt nem tették, azok a kitelepítési listára kerültek vagy deportálták őket a 
cseh határvidékekre. Az anyai nagyapámat és testvérét is, Svatavára. (Okr . Falaknov. 

Pradelnaa vlna) a Smiger cégnez vitték, ahol két évig szenet lapátolt a gyár kazánházában. . . 
Községünkben 11 család nem „reszlovákizált". Név szerint: Kropog János, Turcsik Péter, 
Hava Albert, Bodnár G y ö r g y (szépnagyapám), Czap Mária, Jáger Miklósné, Filip Vince, 
Stefán Jánosné, Kondás Péterné, Jáger János, Persely István. Reszlovákizáláskor a szlovák 
katona, aki felvigyázott a nagyszüleinkre, mondta : „Poturceny je chorsi ako turek." (Az 
el törökösödött rosszabb, mint a török.) A szököt t katonát sehol sem szeretik. A felvigyázó 
szlovák katona nagyon becsületes, velünk érző ember volt, mondot ta a nagyapám. Sok 
kellene az ilyen szlovák emberekből. 
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1950-ben megszűnt a nemzetiségi üldözés, enyhült a légkör... Megalakult a Csemadok 
kulturális szervezet. Megindult az élet, feléledt az ifjúság. Később, 1970-ben a falu 
összefogásával szép művelődési helyiséget építettek, sajnos azonban ez a jelenben nem tölti 
be hivatását: lakodalmakra, gyűlésekre, temetkezési alkalmakra használják fel. Ingázik a falu 
fiatalsága, messze vidékre járnak dolgozni, hetente vagy havonta egyszer jönnek haza 
látogatóba. 

Ez időben összevonták a járási székhelyet: a nagykaposi járást a tőketerebesi járáshoz 
csatolták. Megszűnt a helybeli állami iskola is. A kisiskolások is a körzeti iskolába jártak 
naponta oda-vissza 20 km-re utazva télvíz idején és nagy hidegekben. Elárvult a falu: 
elmentek a pedagógusok is, megszűnt az egyházi élet. 

1954-ben erőszakkal megalakították az Egységes Földműves Szövetkezetet, ami sohasem 
volt egységes! A vezetőség nincs a követelmények magaslatán, hiányzott a helytállás. 
Kialakult a rokonizmus, a sógorság, komaság gazdálkodott . A vezetők napirenden italoztak. 
A meggyomrozot t nép bosszúból, t i tokban, humoros verseket írt a vezetőségre, amit 
közszemlére kitettek a központ i helyekre, mint az EFSZ miatyánkját: 

Miatyánk Isten, kivagy a mennyekben, 
Mi meg vagyunk az EFSZ-kezetben, 
Sógor es koma, após a raktárban, 
Vezetőség az elnökkel a korcsmában, 
Uram bocsásd meg, ha lopunk 
De másképp mi itt nem boldogulunk! 

Falunkban a már többször említett anyai nagyapánk gyűjti a régi paraszti élet emlékeit. 
Szerelmese az ungi tájnak. Önerőbő l összeszedte a helyi és a szomszédos faluból való régi 
eszközöket, bútorokat , tárgyakat, leírta a szokásokat . Öreg lakásunk öt szobája van 
megtömve gyűjteményével, amely minden érdeklődő számára ingyenesen nyitva áll. 

Árgyelán Henrietta-Árgyelán Gábor 

A szerzők 1986-ban, várják 
az országos kerékpártúrázókat, 
akik tájházuk megtekintésére 
érkeznek 
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