
vizsgálat elvégzésére készült. Mivel a magyarság köréből nem állt rendelkezésére 
megfelelő anyag, szibériai gyűjtésének összehasonlító feldolgozását a magyarság 
különböző népcsoportjai között végzett komplex gyűjtéseknek kellett megelőzniük. 
Eire a számos tudományszak ismereteit alkalmazó munkára is egyedül vállalkozott, 
mint ahogyan szibériai útját is egyedül járta. Sokoldalú képzettsége és bámulatos 
tudása alkalmassá is tette erre, azonban a már végtelenségig kimerített idegrendszere 
útját állta e merész terv kivitelének, melyre életének utolsó évtizedét áldozta. 

Az 1857. év szeptemberét rendkívül aktív - szibériai útjára emlékeztető intenzitású 
- terepgyűjtéssel töltötte a palócok körében. Az október 10-ig tartó gyűjtőútjának első 
hetéről naplót vezetett. Jegyzeteinek tanúsága szerint idejének első részét Fülek 
vidékén töltötte. Gyűjtőútjának másik nagyobb állomása a Mátra túlsó oldalára esik: 
Egercsehi, Uppony, Bánhorvát központtal, ahova szeptember végén utazott tovább. 
Az antropológiai mérések és az ekkor még rendkívül nehézkes fényképezés adatgyűj-
tésének tempóját meglehetősen mérsékelte. Azonban így is tekintélyes méretű 
anyaggal tért vissza hat hetes gyűjtőútjáról: a Fülek környéki 12 helységből 40, a 
Heves megyei 6 helységből 46 részletes antropológiai mérést és leírást, a vizsgált 
személyekről 96 fényképfelvételt készített. Több mint félszáz települést bejárt, melyek 
mindegyikéből adatközléseket, megfigyeléseket rögzített közel 300 oldalnyi terjede-
lemben. Ismereteit néhány témakörben közlésre alkalmas gonddal foglalta össze. 
(Hazai utazásának anyagát születésének 175. évfordulója alkalmából a Néprajzi 
Múzeum megjelentette; Reguly Antal: Magyarországi jegyzetek. Series Historica 
Etnographiae 8. Budapest, 1994.) 

A palócoktól való visszatérése után következett be az a váratlan fordulat, amire 
tudós kortársai egyáltalán nem számítottak és amiről a mai napig egyetlen szaktudo-
mány sem vesz tudomást, noha kezdettől azt várták Regulytól, hogy nyilatkozzon a 
néprokonság kérdésében. Amint Toldy Ferenc 1868-ban írta: „s jól emlékezem ez 
úton módosult s határozottan kifejezett azon meggyőződésére, mely szerint a magyar 
népességnek minden ágai teljesen a kaukázusi fajtához számítandók." 

Reguly magát elsőrendűen etnográfusnak tekintette, aki elhivatottságának tartotta 
a magyarság eredetének felderítését. A palócok között tett etnográfiai és antropoló-
giai vizsgálatai annak a nagyszabású tudományos vállalkozásnak első lépését jelentet-
ték, amely a magyar őstörténet komplex összehasonlító módszerrel való feltárását 
tűzte ki célul, s a néprokonság kérdésének eldöntését szolgálta. Ez a vállalkozása 
azonban közvetlen munkatársaiban, környezetében riadalmat, sajnálkozásba torkolló 
megnemértést váltott ki. Még negyven éves sem volt, amikor a hirtelen halál elragad-
ta, tehát bizakodhatott abban, hogy lesz ideje páratlan méretű tudományos vállalko-
zásának eredményével megajándékozni nemzetét. 

A romantika korának nagy tudósa volt, kinek igazi arcát életútjának és tevékeny-
ségének jóval behatóbb feltárása után ismerhetjük csak meg, és vallhatjuk Eötvös 
Józseffel, hogy „kevés ember élt, ki tiszta lelkesedésből s a tudomány iránti szeretet-
ből az övéhez hasonló áldozatokra határozta el magát." 

Selmeczi Kovács Attila 

Szabadságharc emlékei Técsőn 
Negyven főre tehető azoknak a técsőieknek száma, akik fegyverrel a kezükben 

harcoltak a szabadságharcért, de nem maradtak tétlen az itthon maradottak sem. 
Kutatásaim során értékes és érdekes könyvre leltem: Magyar Hazai Vándor 1835. 

Minden rangú és rendű olvasó számára. 
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A könyv Kalendáriumi Tárgyak című bevezetője nem más, mint bejegyzésekre 
szánt tiszta lapok a hónapok megjelölésével, vagyis - napló. Ezen túl a könyv kora-
beli írásokat tartalmaz a Habsburg-Monarchia részeként vegetáló Magyarország 
társadalmi, politikai, gazdasági életéről, népszokásokat, az ország középkori törté-
nelmének epizódjait eleveníti fel a korra jellemző grammatikával. A könyv iránti 
érdeklődést elsősorban a Kalendáriumi Tárgyak egyik lapja kelti fel, éspedig a kor és 
az üres kamrák egerei által megrágott második lap, amelyen a februárius felirat alatt a 
következő kézírásos bejegyzések vannak: 

Fuvarozást tettem. 1849-ik Év. 
Januarius hó 6-án Újvárosba jártam a sóvágó csapattal. 
20-án Újvárosba ismét jártam három lengyel futárral. 
29-én Husztra jártam a Munkátsra menendő Borsodi önkéntesekkel. 
Febr. 14-én Két Ökörmezőre való katonának szólást adtam. 
Már. 9-én Szigetről Tétsőre a Borsodi Tüzéreket fuvaroztam 4 lóval. 
Márc. 8-án Két Bányáról érkezett katonának szálást adtam. 
9-én 4 Borsodi honvédnak szálást adtam. 
12-én Hét Tiroli vadásznak ebédet s szálást adtam. 
14-én a Tiroli Vadászokat Husztra fuvaroztam 4 lóval. 
24-én Munkátsi Honvédeket Husztra fuvaroztam 4 lóval. 
25-én Egy Rahoi honvédnak szálást adtam. 
Május. Hét Borsodi katonának szálást adtam. 
Itt megszakadnak a bejegyzések, ám ez a néhány sornyi krónika is történelmi érté-

kű; ékes tanúja annak, hogy Técső polgárai — szemben a „felső rendeltetésekkel" — 
szívügyüknek tekintették a szabadságharc eszméit és a céljait, részt vettek azok 
megvalósításában; s hogy a Bem tábornok nevével fémjelzett, dicsőséges erdélyi 
hadjáratnak az előkészítésében vidékünk is szerepet játszott. 

Polgáraink látták és fogadták a Lenkey-huszárokat, akik 1848 őszén Galíciából a 
Mariupol-Nadvorna-Kőrösmező útvonalon eljutottak Máramarosszigetre, hogy csatla-
kozzanak a császáriakkal harcoló magyar seregekhez. A Lenkey-huszárok egyik 
szállásadója a később világhíressé lett Hollósy Simon festőművész édesapja volt. Az 
örmény származású Korbuly Simon - Hollósy apja - éppen a szabadságharc eszméi-
nek hatására magyarosította a nevét. A Lenkey-huszárok Técsőt és Visket érintve, 
ezekben a helységekben rövid időre megpihenve, vonultak a harctérre. A técsőiek 
még századunk húszas éveiben is nagy büszkeséggel mutatták az érdeklődőknek azt 
a vályút, amelyből a huszárok lovai ittak. A szájhagyomány szerint a világosi fegyver-
letétel után bujdosó Lenkey-huszárokat a Hollósy család segítette. 

A szabadságharc elbukása után nem maradtak el a megtorló intézkedések. Egy 
vaskos iratgyűjtemény, a Felső rendelések Könyve, Második Kötet 1836-1856. évekről 
az olvasó elé tárja azokat a rendeleteket és utasításokat, amelyek értelmében 
„megtorlandó minden és mindenki", aki a szabadság eszméje mellé kiállt, vérét 
ontotta érte. A 965. számú bejegyzés alatt a következőket olvashatjuk: 

lrA helv, hitvallású tiszántúli Superintendenstől. Az egyházkerületben Esperesi Hivata-
loknak. Folyó Hó 15-én 950. száma alatt kelt körlevelem tartalmával összefüggően kívá-
nom Szóiga Társaimmal hivatalosan tudatni a kővetkezőket: I. Császári Királyi tejha-
talmu országos Fő Biztos nagyméltóságú Vasonkői Gróf Zichy Ferencz Ur Ő Exellentiaja... 
midőn egyrészről a gyászos emlékű forradalomból ránk háramló beszámításnak magas 
fokát és miatta szigorú rosszalását irányunkban kijelentette, kegyes vala másrészről 
irgalom hangján szállani, s ily módon szivenyhitő balzsamot nyújtani számunkra, 
nyilvánítani méltóztatván, hogy valamint külömbségeket tud és fog tenni a szándékosan, 
a gonosz akaratbul bűnhődtek, és azok között, kik az események rohama által besodorta, 
a csábítás vagy felelem következtében lettek a forradalom tényezőivé: ugy az utóbbiakat 
fiatal fejedelmünk Ő Felségének határtalan kegyelme és megbocsátása felől nyugtatókig 
biztosítjuk, sőt amazoknak is nyújt reményt a rájok kiadható királyi irgalomból, ha most 



őszinte lélekkel hódolva... a Felséges Király és Uralkodó Ház iránti tiszta jobbágyi hűség, 
engedelmesség és ragaszkodásnak, ugy szintén a föl bomlott rend és béke helyre állítása 
körüli szíves igyekezetnek, tettleges közre munkálás által, folyamatosan tanujeleit 
adandának... II. Ugyancsak főtiszteit GrófExelenciaja méltóztatik azt is kinyilatkoztatni, 
hogy botránkozva látja az egyházi férfiaink közt el hatalmazott világias viseletet (bajusz; 
szakáll, színes és tarka Öltönyök, szalaggal és tollakkal fel czifrázott kalapok hordása, 
stb.); hogy e visszaélés további folytatását a forradalmi szellem művének fogna tekinteni, 
és mint illyet büntettetni, midőn ellenben minden ilyenek le vételét, s mellőzését az enge-
delmesség és alatvalói hűség visszatérésének első tanujeleül veéndi. E magos nyilatkozatát 
is - egyszersmind parancsát - Ő Exellentiájának... ezekkel szolgatársaimhoz juttatom. 
Debreczen, September 20-án, 1849 " 

961. szám alatt a következő bejegyzés áll: 
„...Oly rendelet érkezett..., hogy miután a vélt úgynevezett Honvédek voltanak 

azok bármi állású Tisztek vagy közlegények, ha csak a császári királyi katonaságtól 
elbocsátó levelet nem nyertek, mind katonai szolgálatot tenni kötelesek, és így mint a 
császári királyi katonaság hatósága alá tartozók lennének tekintendő, ennélfogva az 
olyan személyeket, ha végként el bocsátó levéllel el látva nincsenek, házasságra lépni 
és meg esketni nem engedem..." 

Idézet a 969- számú rendeletből: „...mint hogy az országban jelenleg minden ne-
mű gyülekezetek tartása tilos, így az egyházi gyülekezetek is (különösen pedig az 
évenként rendesen Október hónapban Debreczen ben tartani szokott Superinten-
diakus gyűlés) egybe hívása súlyos felelősség alatt tiltalmaztatik." 

Egy októberre datált rendelet a tanítók „átvilágítását" követeli: „...úgy, hogy 
államásaikon a legfelsőbb szolgálás érdekében teljes megnyugvással megfeleljenek." 

A szabadságharc egykori katonái elhalálozásuk esetén nem részesülhettek egyházi 
temetési szertartásban. A bezárt iskolákat 1850. november 1-én nyitották meg újra, 
szigorú rendeletekbe foglalt forgatókönyv szerint: „...a helybeli alkalmat véve az Iskolák-
nak Felséges I-ő Ferencz József kegyelmes Királyunk kegyelméből történő meg nyitásából 
tartsanak November 2-ik vasárnapján a Templomokban Isten tiszteleteket, melyen a már 
összegyűlt Tanulóság is jelen legyen és ahhoz alkalmazandó tanításaikban éreztessék 
hálára... buzdítsák hűségre, engedelmességre és őszinte tiszteletre a Felséges Király és 
Királyi Ház iránt... Az iskola megnyitása alkalmával benn az Iskolában a helybeli Lelkész és 
más iskolai felügyelő jelenlétében az iskolai igazgató (Rector) ...emlitessend fel a romlás-
ból, melyek a forradalom ideje alatt az országra nehezedtek..." 

Még 1853-ban is jött ehhez hasonló rendelet: „...közöltetik Albert Herceg Ő 
Fennsége kalapokról szóló rendeletének fordításbeli másolata, a mely a következő: 
Budán, Apr. 9., 1853. Hogy egy részről az ismeretes alacsony széles karimájú, 
úgynevezett Kossuth kalapok... elő fordulnak... viselése tiltott... ezen botrányos viselet 
eleje vétetik..." 

A técsőiek az elsők között állítottak szobrot Kossuth Lajosnak. A város központi 
parkjában lévő mellszobor időrendben a hatodik a világ köztéri Kossuth-szobrainak 
sorában. A técsői magyarság közadakozásából készült, alkotója Gerenday Béla, 
máramarosszigeti műhelyben öntötték bronzba. A két méter magas talapzaton lévő 
szobrot máig emlékezetes ünnepségek közepette, 1896. május 8-án avatták fel. A 
feljegyzések és a szájhagyomány szerint azon a napon összesereglett a város apraja-
nagyja, és képviseltették magukat „Kossuth-városai" is: Monok, Cegléd, Debrecen, 
Budapest, Szolnok. 

Jelen voltak a környező falvak ruszinjai is, kikről tudjuk, szintén részt vettek a szabad-
ságharcban a magyarok oldalán. Az ünnepélyes megnyitót az akkori polgármester, dr. 
Batizi Endre „bakija" megzavarta, ugyanis beszédében azt találta mondani, hogy a szobor a 
város pénzén készült, s nem hangsúlyozta, hogy a polgárok adományából, mire lett olyan 
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hangzavar, nemtetszés-nyilvánítás, hogy az ünnepséget rövid időre meg kellett szakítani. A 
leleplezés után lovassági felvonulások és bemutatók voltak, az egyházi és világi együtte-
sek színvonalas műsorokkal szórakoztatták a tömeget. A legemlékezetesebb és legmegha-
tóbb azonban a szobor mellett díszőrségben álló egykori 1848-49-es honvédek látványa 
volt: megkopott egyenruhában, a csákók alól kikandikáló, megritkult és ősz hajtincsekkel, 
egyik-másik reszkető kézzel botjára támaszkodva, ám belső indíttatású fegyelmezettséggel 
tanúsították tiszteletüket a forradalom és szabadságharc vezére iránt. 

A Kossuth-szobor puszta fizikai létében, s még inkább a belőle kisugárzó szabad-
ságharcos szellemiség valóságában szerves, elidegeníthetetlen részévé vált Técső és 
környéke magyarságának; jelképe és zarándokhelye az oly sok megpróbáltatást átélt 
Felső-Tiszavidék magyarjainak. Minden időben, akkor is, amikor az főbenjáró bűn-
nek számított, nemzeti ünnepeinken és október 6-án a felkelő nap friss virágokat 
pillantott meg a talapzaton, valakik tisztára söpörték körülötte a kövezetet, eltakarít-
ván a szél, vagy éppen a Gonosz által alantas szándékkal odahordott szemetet. 

A méltóságában és szellemiségében egyedülálló emlék itt, a feltrancsírozott Haza 
keleti zugában, a kárpátaljai „csángók" földjén idestova száz éve hirdeti a hovatarto-
zást, a szabadság és egyenlőség igéit. Nem esett bántódása román és cseh megszállás 
idején, átvészelte a világégéseket is. 

Vidékünk 1944-es szovjet annektálását követően azonban ezt is, mint annyi más ma-
gyar vonatkozású emlékjelet, a megsemmisítés veszélye fenyegette. Egy szemtanú vissza-
emlékezései szerint az „új rend megfizetett és engedelmes kiszolgálói a Turul-emlékmű 
szétzúzása után a Kossuth-szobor felé vették útjukat, azzal a nem titkolt, sőt hangoztatott 
szándékkal, hogy ledöntik és összetörik azt is. Csakhogy a técsőiek kiáltottak mellette, 
megvédték büszkeségüket, mégpedig furfangos módon. Ismerve a bérencek „gyengéjét", 
egy korsó szilvapálinkával fogadták őket; többször egymás után leitatták őket - túl sok 
biztatásra nem is volt szükség — és végül, a harmadik vagy negyedik „sorozat" után, mi-
közben azok Bacchus karjaiba szenderülve szunnyadoztak, kicipelték őket a vasútállo-
másra és berakták a román határ felé induló vonat marhaszállító vagonjába. Úgy emlékez-
nek a helybeliek, hogy a határnál letartóztatták és bebörtönözték mindkettőjüket illegális 
határátlépés miatt. 

Várady-Sternberg János történészprofesszor nem éppen veszélytelen, de áldozatos 
közbenjárása eredményeként a szobrot a továbbiakban nem háborgatták, ám 1947-
ben eredeti helyéről áthelyezték, mert a régi helyen sírkertet alakítottak ki a kollekti-
vizáció „áldozatai" számára. 

Majdnem fél évszázados kényszerű némasága után itt, a Kossuth-szobor mellett hang-
zott fel újra a Szózat, ide jött - és jön azóta is minden évben - az elsős gyermek, itt bú-
csúznak az érettségizők, itt hajtanak fejet és emelnek süveget a városon átutazó idegenek. 

1993. január 7-én a kora reggeli órákban Técsőn futótűzként terjedt a hír: Eltűnt a 
Kossuth-szobor! Minden jel arra engedett következtetni, hogy erőszakos beavatko-
zással ledöntötték a talapzatról, éspedig a pravoszláv Karácsony szentestéjén, amikor 
a szeretet hatalma az égig érni látszik, amikor a megbékülés és egyetértés magasztos 
szelleme kellene hogy uralja a szíveket. A tettesek fiatalkorúak voltak, akiknek meg-
bocsátottak, akiket nem vontak felelősségre - pedig a bűncselekmény vonatkozásá-
ban sok kérdés tisztázatlan maradt. Elgondolkodtató, hogy abban az időben gyaláz-
ták meg a magyar zászlókat, megcsonkították és ledöntötték a Petőfi-szobrot 
Beregszászban, sok helyütt összetörték a magyar feliratokat. 

A Kossuth-szobrot arccal a havas pocsolyában, kisebb sérülésekkel, egy út menti 
árokban találták meg a técsői magyarok. Féltő kezek emelték ki a sárból, megtisztítot-
ták, majd visszahelyezték a talapzatra. Azóta is ott áll, tisztelettel és emlékekkel, 
szeretettel és megbecsüléssel övezve. 

Dr. Szöllősy Tibor 
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