
Bél Mátyás és Pest megye1 

Mondandóm címének pontatlanságát kénytelen vagyok előrebocsájtani. A címben azért 
szerepel Pest megye, mert Pest megye székházában vagyunk, többnyire Pest megyei 
szervezetek hozták létre ezt a kulturális ünnepi rendezvényt. Leginkább pedig azért, mert a 
mai Pest megye még most is nagyrészt magában foglalja azokat a területeket, amelyek Bél 
Mátyás korában Pest-Pilis-Solt vármegye területét alkották. 

Bél Mátyás kapcsolata a megyével 

N e m tudjuk, hogy járt-e Bél Mátyás Pest megyében. De lehetséges. Kapcsolata ugyanis 
Ráday Pállal ezt valószínűsíti. A szatmári béke után Ráday Pál, a kuruc szabadságharc 
kancellárja Pécelre tette át székhelyét, itt kezdte meg hatalmas kastélyát felépíteni, melyet 
korábban máshová tervezett. Itt , Pécelen építette ki könyvtára, gyűjteménye révén az akkori 
Magyarország egyik jelentős kulturális központ já t , melyben vendégül látta a kor jeleseinek 
egész sorát. 

Nos , Bél Mátyás Magyarország szőleiről és borairól című kéziratában említi az 1718-ban 
Tállyán történteket, amikor Ráday Pál szőlejében olyan fürtöt találtak, amelynek szemeiben 
aranyszemcsék voltak. Bél a novellisztikus jelenet leírása után közli: „Én a termésben 
bővelkedő természetnek e különleges, csodálatos kimunkált művét 1729. február 2-án nagy 
érdeklődéssel szemléltem meg, mikor ez a nagy férfiú, lévén igen barátságos hozzám, 
megmutatta nekem azzal, hogy ki akarja küldeni Külföldre."2 

Bél tehát saját szemével látta ezeket az aranyszemcséket, lehet, hogy Pécelen, lehet, hogy a 
III. Károly által összehívott országgyűlés alkalmával Pozsonyban. 

Figyelemre méltó azonban, hogy ez a kézirat a Ráday Gyűj teményből került elő, vagyis 
vagy maga Ráday Pál vagy a fia, Ráday Gedeon illesztette be a híres gyűj teménybe Bél 
Mátyás kéziratát. És ha már itt tartunk, fel kell sorolnunk azokat a Bél Mátyás-kéziratokat, 
amelyek szintén ebben a nemes gyűjteményben érték meg korunkat és publikálásukat. 
Magyarország mezőgazdaságáról, Egyedülálló gondolatok arról: hogyan lehetne agabona-
kereskedelmet Magyarországon belül, és kívül biztosan és hasznosan megalapozni, Értekezés 
a magyarok öltözetéről és szokásairól. Az utóbbi kézirat kiadásakor Wellmann Imre 
szerkesztő Nógrád vármegye leírásából kiemelte a nemesek temetkezési szokását leíró részt, 
és a kézirat végére illesztette. A temetési pompa és szertartás modellszerű leírása a Noti t iából 
nem önkényesen kerül előadásom közepére, hanem azért, mert maga Bél Mátyás a halotti 
torral kapcsolatban megjegyzi: „Ilyen halotti tort adtak hat esztendővel ezelőtt Ráday Pál 
búcsúztatásakor özvegye és fiai."3 

Ráday Pál 1733. május 20-án hunyt el Pécelen, gyászszertartása ugyancsak Pécelen ment 
végbe. Bél Mátyás a magyar nemesi temetési kultúra leírásánál tehát Ráday Pál, országos 
főméltóság végtisztességének megadását vette alapul. 

Ez a leírás nem azért borzongató számunkra, mert temetésről szól, hanem azért, mert 
akaratlanul is, talán az utolsó történelmi órából közvetíti számunkra és a jövő nemzedékek 
számára a magyar nemzet igen-igen ősi halotti szokásainak képeit. Az elhunytat halotti 
öltözetben kiteszik közszemlére, amíg a koporsó elkészül. Amikor azt meghozták, 
belefektetik a holtat és külön szobában ravatalozzák, ahol több hétig is tartják. Ugyanis 
gyászjelentéseket küldenek szét a rokonokhoz , az ismerősökhöz és a hivatali nemesség 
előkelőihez, akiknek összegyűltére megfelelő időt kell hagyniuk. Mikor a gyászszertartás 
ideje elérkezik, a halottat a kastély udvarán felravatalozzák, a koporsót fekete posztóval 
takarják, amit a halott címere díszít. A ravatal lábánál gyászruhás zászlóvivő áll, rúdra 

1 Elhangzott 1992. december 4-én, a Pest Megyei Önkormányza t dísztermében, a Honismeret i 
Szövetség által rendezett Bél Mátyás-emlékülésen. 
2 Bél Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Szerk.: Wellmann Imre, Bp., 1984. 381. 
old. 
3 U. o. 477-478. old. 
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függesztett lobogót tart, mely rendszerint fekete és kétágú, azaz fecskefarkú. Bél Mátyás itt 
közbeveti: „mert ilyenek a magyarok zászlai." A zászlón az elhunyt címere látható. Fejtől két 
lovat is állítanak fekete díszben. A jobb oldalin vértes lovag ül kivont karddal, a bal oldalin 
díszes takaró és nyereg a halott címerével, ezen nem ül senki, az elhunyt kedvenc lovásza 
tartja száron. 

Ez a ló mintegy urát gyászolja, üres nyerge a hiányt jelzi, amelyik a halott után marad az 
evilágon, most, amikor a túlvilágra távozik. N e m járhatunk messze a történeti igazságtól, ha 
most azt állítjuk, hogy ez a jelenet, a szertartásnak ez az eleme visszanyúlik a magyar nemzet 
nomád korszakába. A vértes vitéz, aki egykor maga a mostan túlvilágra távozó volt,és a 
lovasától megfosztott ló együttes jelképe egy nomád világképű szertartás fennmaradt eleme 
Ráday Pál gyászmenetében. 

Az induló gyászmenet résztvevői közöt t az elhunyt címerével festett táblácskákat 
osztanak ki, majd a pap beszéde után a sokaság elindul a dombon fekvő temetőbe a családi 
sírbolthoz. A pap újabb beszéde és éneklések után a koporsót elhelyezik a családi kriptában, 
és a gyászlobogót a haláleset emlékéül elhelyezik a templomban, az erre szolgáló helyre 
tűzik. Ezután visszatérnek a kastélyhoz, ahol ezalatt a cselédség és a szolgák az özvegy által 
kijelölt személy parancsnoksága alatt előkészítették a halotti tort . Nemcsak a nemesek, de a 
közrendűek is megkapják részüket a to ron ételből és italból. Bél Mátyás kissé maliciózusan 
teszi hozzá: „mint olyanok, akik azért jöttek, hogy másnak a fájdalma árán torkuknak 
áldozzanak." 

Bél Mátyás műve a megyéről 

A mű, a „szent" mű, a „Noti t ia" 5 kötete Bécsben jelent meg 1735-1742 közöt t . Bél Mátyás 
hatalmas országleíró munkáját 1733-ban zárhatta le. Művének további kéziratos kötetei vagy 
annak részletei csak a XX. században láttak napvilágot. Még elgondolni is borzasztó, hogy 
mi lenne v e l ü n k - k ü l ö n ö s e n helytör ténet í róinkkal-Bél Mátyás párját ritkító országfeltárása 
nélkül. 

A Pest-Pilis-Solt vármegyét tárgyaló rész a III. köte tben látott napvilágot. Ez a kö-
tet a nemesi megye jegyzőkönyvei és irattára, a megyei és országos összeírások mel-
lett legjelentősebb forrása mindmáig Pest-Pilis-Solt vármegyének. Különös érté-
két az adja, hogy számtalan olyan adatot őrzö t t meg ez a mű , amely a török hódoltság ide-
jére, sőt, az azt megelőző független magyar középkorba nyúlik vissza. Bél Mátyás ko-
rában még élt az a nemzedék, ha öregen is, amelyik a török hódoltság idején szü-
letett, eszmélt, tudást gyűj tö t t és gondolkodot t az ország sorsa felől. Bél Mátyás ma-
ga is, munkatársai és adatgyűj tő diákjai is ennek a nemzedéknek az emlékezetét faggat-
ták mint szá jhagyományt , természetesen az írott for rások anyagának a kiegészíté-
sére. 

A megye általános, természetföldrajzi leírása után Bél Mátyás bőven ismerteti lakó-
it nemzetek szerint haladva. Az ember nem akar hinni a szemének, amikor látja, hogy 
a magyarok fejezete imígyen kezdődik: „A magyarok az egyszer már tönkretet t , de új-
ra felocsúdott népnek a maradványai." Ö természetesen a török hódításra gondol, mi pe-
dig másra. Vajon hányszor kell még ennek a nemzetnek a történeti süllyesztőből kiemel-
kednie. 

A németekről azt írja: „Az ország törvényeihez és szokásaihoz alkalmazkodva élik 
életüket, mint akik igen erősen ki akarják érdemelni a jó polgár nevét." Olyan dicséret ez, 
melynek elnyerése felé törekedhetne nemcsak minden hazai német, hanem minden hazai 
magyar is. 

A szlávok címszó alatt Bél a szlovákokat sorolja fel. így jellemzi őket: „Ügyességben nem 
állnak hátrább a németeknél. Minden féle szolgálattételben viszont felülmúlják a magyaro-
kat, maguknak a földesuraiknak a vallomása szerint." 

A dalmaták és rácok címszó alatt foglalja össze a délszlávokat a megyében. Bizonyos tudós 
arisztokratizmus színezi át véleményét, amikor papírra veti: „Jó természetűek, de műveletle-
nek. H a meg is tanulnak írni és olvasni, egyéb tudománytól tar tózkodnak. Maguk a papjaik 
is a kötelező szentírásolvasáson kívül semmit sem tanulnak. Ezt az egyszerűséget nagy erény 
számba veszik." 

A nemzetiségek leírása után járásonként haladva ismerteti a három megyét. Természetesen 
nem kívánjuk most Bél Mátyás leírását részleteiben taglalni. Szabó Béla fordításában 
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1977-ben jelent meg magvar nyelven a jelenlegi Pest megyére vonatkozó rész az eredeti III. 
és IV. kötetből összeszerkesztve.4 

Ennek a kiadványnak a koncepciója teljesen történetietlen, sőt, tudománytalan. Akik 
eldöntötték, hogy mi kerül jön a kötetbe, azok a mai Pest megye területét vették alapul. Ilyen 
állásfoglalás szerint Bél Mátyás művének szerkezetét Pest-Pilis-Solt vármegye leírásában 
figyelmen kívül hagyták, sőt, összerombolták. A Bél Mátyás-kori négy járás közül a vácit és 
a pilisit csonkítatlanul adták közre. Ám az egykori kecskeméti járásból csak azok a 
települések kerültek bele a válogatásba, amelyek ma is Pest megyéhez tar toznak. így maga 
Kecskemét városa, amelyik jelentős tényező volt a megye életében, sajnálatos módon 
kimaradt sok más településsel együtt. 

Solt megye még ennél is rosszabbul járt. Mindössze D ö m s ö d és Dab került bele a füzetbe. 
Ráadásul a „solti járás" besorolódott Savoyai Jenő Csepel-szigeti uradalma alá. 

Végül az egészhez hozzácsapták a Nógrád , H o n t és Fejér megyétől legutóbb átcsatolt 
községeket, anélkül, hogy a területekre vonatkozó természetföldrajzi és igazgatási részeket 
közöl ték volna Bél Mátyás köteteiből. Közölték azonban Boldogot, amely Heves megyéhez 
tartozik jelenleg. Úgynogy még saját, egyébként helytelen koncepciójukat sem voltak 
képesek következetesen érvényesíteni. 

Helyesnek látszik Bél Mátyás műve kiadásához jegyzetként csatolni az 1728-as regnicolá-
ris összeírás adatait. Ám aki ezt a feladatot kapta, nem volt szakember, csak így fordulhatott 
elő, hogy az összeírásban szereplő jobbágynevek alapján „megállapította" a lakosság 
nemzetiségét, és ezt számadatokkal ki is fejezte. Itt most nem lehet feladatunk ennek 
képtelenségét községi adatokkal bizonyítani, de erre bármikor készek vagyunk. Csupán azt 
említenénk meg, hogy 1728-ból két összeírás maradt fenn, a második 1728. november 4-én 
záratott le. Az év elején és az év végén elkészített összeírások jelentős migrációról 
tanúskodnak már ilyen rövid idő alatt is. Vajon mi indokolta az év eleji összeírás 
kiválasztását, ha meggondoljuk, hogy ezeknek modern kritikai kiadása még nem történt meg. 
A családnevek alapján „kikövetkeztetett" nemzetiség már a XVIII . század eleji Pest-Pilis-
Solt vármegyére nézve is szakmailag teljesen elfogadhatatlan. 

Mindezek után úgy véljük, hogy Bél Mátyás halhatatlan műve, annak korszerű, történeti 
jegyzetekkel ellátott, valóban tudományos kiadása még a jövő feladata. Megérdemelné ezt 
Bél Mátyás hihetetlen munkabírású lángelméje, és megérdemelné ezt a történeti Pest-Pilis-
Solt vármegye jelenlegi népe is. 

Horváth Lajos 

A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL 

Veszprém megye a honismeret tükrében - Veszprém a királynék városa? - A ma-
gyar társadalom szervezésének elve az államalapítás korában - A Bakony és a 
Balaton-felvidék hagyományos népi kultúrája - A táj és az ember - Kalotaszeg 
nagyasszonya: G y a r m a t h y Zsigáné - Veszprém megye az i rodalomban - Berhi-
da középkor i t emplomának átépítése - E sírban nyugszik két ismeretlen katona -
Szent jobb - „Béres vagyok, béres . . . " - Veszprém és Kovászna megye testvéri 
kapcsolata - Csenger újjászületése - Magyar önkéntesek Finnországért - Bika 
képében viaskodó tál tosok a régi Kínában - Á hetvenéves Hadnagy László - Faggyas 
István 80 éves. 
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4Bél Mátyás Pest megyéről . Fordí to t ta Szabó Béla, lektorál ta Lakatos Ernő, jegyzetekkel ellátta 
és az 1728. évi összeírás adataival kiegészítette Pintér Emiiné. Pest Megyei M ú z e u m i Füzetek 
X. Sorozatszerkesztő Ikvai Nándor. Szentendre, 1977. passim. 


