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Batthyány Lajos 
és a reformkor üstökös csillagai* 

A pákozdi csata emlékmúzeum tavalyi megnyitásakor a kiállítást Sasvári János László, 
kápolnásnyéki faszobrász-művész adományával egészítettük ki: a Batthyány-kormány tagjait 
ábrázoló kilenc mellképpel. Rögtön felvetó'dött az a kérdés, hogy mikor avassuk fel a kilenc 
portrét. 

Kilenc férfiú, akiknek közös jellemzője, hogy nem nagyon szoktunk rájuk emlékezni. Mél-
tóak pedig emlékezetünkre, illó', hogy úgy tudjuk nevüket, mint az aradi vértanúkét. Batthyá-
ny Lajos gróf, Széchenyi István gróf, Klauzál Gábor, Esterházy Pál herceg, Eötvös József báró, 
Szemere Bertalan, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Mészáros Lázár. Batthyány, mint az ellenzék 
úgynevezett Központi Bizottmánya elnöke a legragyogóbb elméket, a reformkor üstökös csil-
lagait gyűjtötte egybe. Bölcs előrelátással koalíciós jellegű kormányt alakított, benne a liberá-
lis ellenzék minden fontos árnyalatát tárcához juttatta, de bizonyos posztokon (a hadügy- és a 
király személye körüli miniszter esetében) nem riadt vissza attól sem, hogy elismert szakem-
bereket bízzon meg. Olyanokkal szövetkezett tehát, akikről külön-külön lehet, hogy sokat tu-
dunk ma is, de így együtt ritkán ünnepeljük őket. 

Mert mikor is tennénk? 
Talán március 15-én kellene rájuk is emlékezni? A pesti márciusi forradalom azonban a ra-

dikális ifjúság vértelen forradalmának volt a magasztos napja. Ezek az éltesebb urak, csupa 
díszmagyaros férfiú, nem is voltak akkor Pesten. Pozsonyban időztek a diétán, a jog és a szó 
fegyverével harcoltak a polgári átalakulásért. Együttesük, a minisztérium még csak jámbor 
óhajként merült fel, bár a követelések lényegében Kossuth március 3-ai országgyűlési előter-
jesztésén alapultak. A Mit kíván a magyar nemzet kérdésre adott második pontban fogalmaz-
ták meg a márciusi ifjak a választ: Felelős minisztériumot Buda-Pesten. Sokszor elfeledjük 
pontosan elolvasni a híres dokumentumot, a 12 pontot. Nem foglalták ugyan külön cikkelybe, 
- talán azért is feledkezünk el róla - de szinte alcímként írták alá: Legyen béke, szabadság és 
egyetértés. A dokumentum abban a formájában, ahogyan ma is legtöbben ismerik már a Pil-
vax radikális fiatalságának kiáltványa volt, melyet a március 13-ai bécsi forradalom hírére 
szerkesztettek ilyen formára a nagy nap, a pesti forradalom március 15-ei eseményeinek elő-
estéjén. Ugyanakkor hangzott el tehát a kiáltvány szövege, amikor Petőfi Sándor verse, a 
Nemzeti dal, melyet szerzője a március 19-ére tervezett reform-lakomára szánt. 

Mikor ünnepeljük tehát a kilenc férfiút? Ünnepelhetnénk őket március 17-én, hiszen 
1848-ban Bécsben ekkor bízta meg kormányalakítással uralkodói felhatalmazás alapján Ist-
ván főherceg, nádor az Ellenzéki Párt elnökét, Batthyány Lajos grófot. Batthyány március 
23-án, Pozsonyban hirdette ki az általa összeállított kormánylistát, azaz a miniszterek nevét. 
Az alsótáblán éppen elnöklő Széchenyi István ekkor adott választ Batthyány kérdésére: vál-
lalja-e a miniszteri tisztséget. Az igenlő válasz után tehát először az alsó-, majd a felsőtáblán 
hangzott el a minisztérium névsora. Ezt a névsort a főrendi táblán elnöklő nádor azonnal alá-
írta. A kinevezett miniszterek közül Szemere Bertalan és Klauzál Gábor, valamint Pulszky Fe-
renc államtitkár kormánybiztosként azonnal Pestre utazott a kormány képviseletére. 

Ünnepelhetnénk akár április 7-én is, amikor a királyi leirat tudatta a nádorral, hogy a 
Batthyány által kiszemelt miniszterek kinevezését megerősíti. Kis szépséghiba, hogy ezt is 

* Készült a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány kerettantervi modulok pályázata részeként. 
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egy kisebb forradalmi tiltakozási hullám kényszerítette ki, hiszen kitudódtak a forradalmi 
vívmányokat máris korlátozni készülő császári udvarbeli tervek (jelentősen korlátozni akar-
ták a minisztérium hatáskörét, a jobbágyfelszabadítást el akarták halasztani stb.). A kormány 
Pozsonyban tartózkodó tagjai, Batthyány, Kossuth, Széchenyi, Deák és Esterházy a király és 
családja jelenlétében április 11-én tette le az esküt. Ekkor adták át és olvasták fel az ország-
gyűlés két táblájának együttes ülésén a szentesített, úgynevezett áprilisi törvényeket, s ezzel 
ért véget az utolsó pozsonyi országgyűlés, ami egyben az utolsó rendi diéta is volt. 

A megalakuló kormány április 12-én még Pozsonyban tartotta első hivatalos ülését, április 
14-én a Zrínyi gőzössel érkeztek Pestre. A pesti nép nagy örömmel fogadta a minisztérium ha-
zatértét, az üdvözlő beszédet Vasvári Pál mondta. Tiszteletükre április 15-én este Batthyány 
Szabadsajtó utcai szállása előtt fáklyás felvonulást rendeztek. A minisztérium április 16-ai 
keltezéssel tette közzé, hogy a forradalom követeléseinek megfelelően és az uralkodói meg-
erősítés birtokában átvette a haza kormányzását. Ünnepeljük ezt a dátumot? 

Mindegyik napot ünnepelhetnénk, de tény, hogy nem tesszük. Pedig például A víz világ-
napja, Az Arab Liga napja (március 22.), a Meteorológiai világnap (március 23.), A tuberkuló-
zis világnapja (március 24.), az Egészségügyi világnap (április 7.) és Az űrhajózás napja (ápri-
lis 12.) mellet talán elférne a naptárunkban a magyar kormány napja is. 

Jelenvalók és távollevők 
A hivatalosan Batthyány minisztériumnak nevezett testület a miniszterelnök kinevezésétől 

végleges lemondásáig, tehát 1848. március 17-étó'l október másodikáig tekinthető hivatalban 
lévőnek, bár látni fogjuk, hogy nem minden zökkenő nélkül működött. A felelős magyar mi-
nisztérium a budai Helytartótanács, a Kamara és a bécsi magyar Kancellária szerepkörét vette 
át. Nem vett át tehát több olyan funkciót, amelyek a valódi önállósághoz illettek volna: ezek 
közül a legjelentősebb volt (az önálló pénz- és külügyek mellett) a hadsereg feletti rendelke-
zés. 

Batthyány Lajos iszonyú felelősséget vett a vállára, s nem csupán az első kormány megala-
kításával. Kormánya személyi kérdései sem voltak egyszerűek. Emberfeletti munkával túlter-
helt miniszterei a magyar polgári állam megteremtésén fáradoztak. Csak így egyszerűen. De-
ák Ferenc annak jogrendjét, Eötvös József tanügyét, Széchenyi István, Klauzál Gábor és pénz-
ügyminiszterként Kossuth Lajos a nélkülözhetetlen működtető intézményeket kívánta meg-
teremteni. Kossuth a hadi készülődésben is alapvető szerepet vállalt. Szemere Bertalan a bel-
ügyi igazgatás szövevényes feladatával birkózott emberül. 

A jelenlévőkkel nem is volt baj, inkább a távollevők okoztak gondot. Talán említeni sem 
kell, hogy Esterházy Pál herceg, mint a király személye körüli miniszter végig Bécsben, illetve 
az udvarral együtt maradva Innsbruckban volt, lemondását is ott nyújtotta be. Nem véletle-
nül nevezték így hivatalát, és nem helyes, ha erősen leegyszerűsítvén a kérdést, külügymi-
niszternek nevezzük. Feladata kinevezési okirata szerint „a kapcsolt birodalom többi 
részeiveli érintkezés" volt. 

A Batthyány-kormány hadügyminisztere, Mészáros Lázár, mint az Olaszországban fekvő 
5. huszárezred parancsnoka, csak katonai szolgálatából való leváltása után, májúban érkezett 
haza. Miniszteri kinevezését is a reformellenzék lapjából, a Pesti Hírlapból tudta meg, hiszen 
észak-itáliai állomáshelyén ennek előfizetője volt. Addig a miniszterelnök maga látta el a had-
ügyi teendőket, a hadügyminisztérium megszervezését is személyesen intézte. Az idegtépő 
nyár után, a kormányválság közepette Széchenyi elborult elmével szeptember 5-én Döbling-
be távozott, Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter szeptember 29-én hagyta el Ma-
gyarországot, Klauzált utolérte súlyos depressziója. A betegségek kiújulásához, Esterházy le-
mondásához és a megfutamodáshoz hozzájárult az a döbbenet, amit a szeptember 4-én meg-
ismert államirat (Wessenberg féle emlékirat, Statsschrift) okozott. Ez az irat ugyanis nem volt 
más, mint a centralista abszolutizmus újbóli bevezetésének terve a birodalom egészében. Ha 
mindez az udvar politikájából, Jellasics készülődéséből és Batthyányiék bécsi tárgyalásai si-
kertelenségéből nem lett volna még világos, világossá vált a szereplők előtt magának a Habs-
burg udvarnak a terveiből. 

Az összehangolt ellenforradalmi terv szerint nagyon is kiszámított, és így kiszámítható 
volt az események hatása: tudniillik az államirat kibocsátásáé és Jellasicsnak a báni méltóság-
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ba való visszahelyezéséé. A Batthyányi-kormány bomlásának napjára fontos eseményt időzí-
tettek: szeptember 11-én Jellasics hadserege átlépte a Drávát. A kormány itthon tartózkodó 
tagjai szeptember 11-én, illetve 12-én lemondtak. Batthyány szeptember 12-étől, a második 
kormányalakítási megbízástól ügyvezető miniszterelnökként (hiszen kormányt már nem tu-
dott alakítani) formailag is egyedül volt felelős az összes kormányzati ügyért. Mellette csak az 
ekkor a délvidéki hadsereg parancsnokaként távollevő Mészáros Lázár volt hivatalban, mert 
formálisan nem mondott le a többiekkel együtt. 

Batthyány az első perctől az utolsóig elsőrendű fontosságot tulajdonított a haza és a törvé-
nyes forradalmi vívmányok védelmének. 

A honvédelem ügye 
Önvédelmét a márciusi forradalom, mint tudjuk, azonnal megszervezte: az önkéntesekkel 

kiegészített polgárőrség már március 15-én este átvette a rend fenntartását Pesten és példáján 
hamarosan a nagyobb városokban is, elsőként éppen Székesfehérváron. A nemzetőrség intéz-
ményét a XXII. törvénycikk hozta létre a már kialakult gyakorlat alapján. A nemzetőrség felál-
lítása, szervezése, ellátása, felfegyverzése és kiképzése azonban csak számtalan nehézséggel 
haladt, és amúgy is csak belső karhatalmi feladatok megoldására volt alkalmas. A rendes ka-
tonaság szerepét tehát nem tölthette be. A magyar minisztérium kezében viszont nem volt re-
guláris hadsereg, hiszen a magyar újoncok a Habsburg Birodalom hadseregének katonái let-
tek, amely hadseregnek természetesen továbbra is Bécs, az Udvari Haditanács parancsolt. 
Mindaddig, amíg ez így állt, a magyar kormánynak volt ugyan hadügyminisztere, de nem 
volt hadserege, s így nem felelhetett meg a felelős magyar minisztériumot felállító törvény 
azon óhajának, hogy intézze az összes „honvédelmi ügyeket". Érdekes és megjegyzésre mél-
tó, hogy a polgári átalakulást megalapozó áprilisi törvények - éppen a könnyebb megegyezés 
érdekében - nem is alkottak honvédelmi törvényt. A III. törvénycikk 14. §-a is csupán a ma-
gyar minisztérium honvédelmi osztályának felállításáról intézkedett. Ez jogalapot teremtett 
tehát arra, hogy a minisztérium a honvédelem ügyét is munkába vegye, de nem tisztázta az 
ország határain belül állomásozó sorezredek, illetve a külföldön állomásozó magyar sorozá-
sú, illetve kiegészítésű ezredek és a magyar honvédelem viszonyát. Ugyancsak rendezetlen 
maradt a Magyarországon található birodalmi katonai intézmények: erődök, ménesek és rak-
tárak kérdése. 

A magyar minisztérium tehát a hadügyi kérdés mielőbbi eldöntését méltán érezte fontos-
nak. Batthyány Lajos miniszterelnök május eleji bécsi útján igen határozottan követelte az 
önálló haderő felállítását, s igen alkalmas időpontban tette ezt: a bécsi udvar még nem érezte 
elég biztosnak a talajt, így nem mert nyíltan ellenállni, s ezzel megsérteni az áprilisi törvénye-
ket. Kiadták tehát május 7-én azt a rendelkezést, amely szerint az adott pillanatban Magyaror-
szágon tartózkodó katonaság a magyar hadügyminiszternek köteles engedelmeskedni. Bat-
thyány miniszterelnök május 16-ai felhívásával, mely a sorezredek kiegészítése helyett az első 
tíz honvédzászlóalj felállítását rendelte el, elkezdődött a honvédség, azaz az önálló magyar 
haderő szervezése. Méltán emlegeti Hermann Róbert, a kérdés egyik legavatottabb kutatója a 
magyar hadsereg létrehozását a forradalom legsajátabb alkotásaként, melyet 1848 őszén né-
hány hónap alatt a semmiből teremtett a Batthyány-kormány. 

A nemzetőrség, a honvédség, majd augusztusban az önkéntes mozgó nemzetőrsereg szer-
vezésének minden kérdése a miniszterelnökre, Batthyány Lajosra és a támogatására alakult 
nemzetőrségi titkárságra, később haditanácsra tartozott. A Nemzetőrségi Haditanács minisz-
teriális szintű hivatalként működött a miniszterelnök mellett, azt Batthyány a miniszterelnöki 
hivatal kiegészítő részének tekintette. így is kellett ennek lennie, hiszen a nemzetőrség kérdé-
sét és szervezését a minisztertanács Batthyány tárcaszintű feladatává tette. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök milyen kulcsfontosságú szerepet vállalt a hon védelmé-
ben, és milyen szerteágazó munkát végzett a szervezésben. Júliustól már kiváló munkatársa-
kat is talált ehhez, többek között például. Ivánka Imrét és Görgei Artúrt. (Batthyány is császá-
ri és királyi katonatisztként kezdte pályáját, nem véletlen tehát kiváló katonai tájékozottsága.) 

E vonatkozásban nem szabad említés nélkül hagyni Mészáros Lázár hadügyminiszter sze-
repét. A sorezredekből jött katonák nagy harci tapasztalatokkal rendelkező szervezők és veze-
tők lettek a keze alatt. Hadügyminiszteri minőségében, a sorezredek ügyeinek intézésében 
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Batthyány méltó társa volt ez a hét nyelven beszélő, akadémiai tagsággal is kitüntetett, mű-
velt, és tájékozott katona. Maga ugyan saját bevallása szerint sem volt jó hadvezér, és nem is 
nevezhető' szerencsés katonának, hiszen győztes csatát nem köthetünk nevéhez. Nagyívű ter-
vei azonban egy minden tekintetben modern hadsereg kereteit teremtették meg, mégpedig az 
alapoktól kezdve. Elméletileg kidolgozta és megszervezte a magyar tisztképzést, ám a 
Ludoviceumban az oktatás 1849. januárjában néhány nap után éppen a császári csapatok pes-
ti bevonulása, s a magyar kormány menekülése miatt szakadt meg. Ő dolgozta ki a honvédel-
mi törvényt, végig küzdötte annak vitáját. Az ő koncepciója alapján kibontakozó véderő-tör-
vény alapelve az általános hadkötelezettségre épülő újoncozás volt. Ezt királyi szentesítés hi-
ányában, az országgyűlés határozatban, a miniszterelnök pedig rendeletileg vezette be. Egyet 
kell értenünk Nemeskürty Istvánnal akkor, amikor Mészárost a korszerű katonai nevelés 
apostolának nevezte. 

Nem véletlen ezek után, hogy Batthyány Lajos a kormánytagok lemondása után nem ka-
pott királyi megerősítést új kormánya megalakítására. Ezek a szeptemberi napok lesznek ké-
sőbb főbenjáró pere legfőbb vádpontjai (tevékenységét szeptember 4-étől, Jellasics hivatalba 
való visszahelyezésétől értékelte a hadbíró lázadásnak, s ennek alapján fő- és jószágvesztésre 
ítélendőnek). Igazi bűne tehát - a bécsi udvar szerint - a Habsburg Birodalom szimbólumá-
nak tartott császári hadsereg, és persze a birodalom megosztása volt. Ezt hangoztatta egyéb-
ként a támadásra készülő Jellasics is abban a kiáltványában, amelyet a magyarok számára ké-
szíttetett még azelőtt, hogy fekete-sárga lobogók alatt átlépte volna a magyar határt. A nemzet 
iránti kötelesség és a magyar király iránti hűség láncaiban vergődő, nagy idegfeszültségben 
élő miniszterelnök pedig éppen ezekben a hetekben alkotta meg fő művét: a szabadságharc 
tömeghadseregét. 

Lamberg Ferenc szeptember 28-ai dicstelen halála a pesti hajóhídon a képviselőház legra-
dikálisabb tagjaitól a Honvédelmi Bizottmány tagjaiig és Batthyány Lajosig mindenkit mé-
lyen megrázott. Mindannyian érezték, hogy kicsúszni készül kezükből az események irányí-
tása. Lamberg Ferenc meggyilkolása miatt a képviselőház azonnal, egy császári manifesztum 
pedig október 3-án indított vizsgálatot. Ugyanezen a napon Lamberg, s egyben István nádor 
utódjául a királyi biztosi tisztségbe és hadseregparancsnoknak, tehát az ország polgári és ka-
tonai kormányzójává Jellasicsot nevezték ki. Ugyanakkor Batthyány fölmentésével és az or-
szággyűlés szétoszlatásával, a statárium kihirdetésével formálisan is szétfoszlott a törvényes 
forradalom illúziója. Világossá vált, hogy immár háború lesz, s ezt a háborút az 1848 áprilisá-
ban kodifikált államjogi konstrukció megsemmisítésére indította a bécsi udvar, és érdekeit a 
pákozdi csatában, szeptember 29-én vereséget szenvedett Jellasics-hadsereg képviseli. 

A kormányok közül a legelső 
A Batthyány-kormány szerepe minden nehézség és a szabadságharc bukása ellenére is kor-

szakalkotó. Ennek a kilenc férfiúnak a munkájával kezdődött el a magyar kormányok történe-
te, 1848 volt a mai értelemben vett magyar nemzeti kormány keletkezésének éve. Magyaror-
szág közjogi helyzete tehát megváltozott, polgári parlamentáris országgá alakult. Ám ekkor 
még a végrehajtó hatalmat gyakorló központi testületre, amit ma mindennaposán kormány-
nak nevezünk, inkább a minisztérium nevet használták. (Ma minisztériumnak az egyes osztá-
lyokat, tárcákat nevezzük.) A kormány kifejezést hivatalosan először 1944-ben alkalmazták az 
ideiglenes nemzetgyűlés által megválasztott testületre. 

Az 1848. évi III. törvénycikk rendelkezett független magyar felelős minisztérium alakításá-
ról. Az V. törvénycikk az országgyűlési követek népképviselet alapján történő választását írta 
elő, s így teremtődött meg a mai értelemben használt polgári kormányzati jogrend alapja. A 
kormány tehát ettől kezdve nemcsak az államfőnek, hanem a népképviseleten alapuló parla-
mentnek is politikai és jogi felelősséggel tartozik. 

A Batthyány-kormány helyzete nem csupán a hadi események miatt volt olyan nehéz, és 
nem is csak azért, mert az első volt a kormányok sorában, hanem azért is, mert a működését 
meghatározó népképviseleti elv és felelősség csatornáit már csak hivatali ideje alatt tudták ki-
építeni. Tehát előbb alakult meg a lényegében koalíciós alapon működő kormány, s csak 
utóbb, 1848 nyarán választották meg a népképviseleti országgyűlés tagjait. Az érdekegyesíté-
si politika nagy sikerének kell tehát tartanunk, hogy a Batthyány-kormánynak nagy legitim 
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működési bázisa volt, parlamenti többsége is számottevő lett, s így rendelkezhetett a honvé-
delemhez elengedhetetlen emberi és anyagi erőforrásokkal. Gergely András méltán emeli ki, 
hogy az 1848-as európai forradalmi kormányok közül az egyetlen volt, mely fél éven át hiva-
talban tudott maradt. 

Korántsem véletlen ezek után, hogy a Szemere-kormány, majd a szabadságharc bukása 
után több mint 17 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Magyarországnak újra kormánya legyen. 
S lám, ilyen az élet, az az Andrássy Gyula alakított 1867. február 17-én kormányt, aki részt 
vett a pákozdi csatában, a szabadságharc első győztes csatájában, s akit 1848-as, elsősorban 
külpolitikai szerepe miatt távollétében halálra ítéltek. 

Andrássy kinevezése és a közben létrehozott kiegyezés jegyében, - amelyben köztudomá-
súan döntő szerepe volt a 48-as igazságügy miniszter Deák Ferencnek - megtörtént Ferenc Jó-
zsef magyar királyként való megkoronázása. A koronázást is leírta Halász Ignác: Egy letűnt 
nemzedék című munkájában. Ezt az írást többször elolvastam; újra és újra érzem szavaiból a 
48-as legenda döbbenetét: 

„1867. június 8-án, a koronázási nap estéjén fényárban úszott a főváros. Éjfélig bolyongtam az utcá-
kon. Egy történelmi nap titokzatos glóriája sugározta be az akkor még nem igen nagyvárosias Budapes-
tet. Minden ablak ki volt világítva. Csak egy előkelő úri lakásnak ablaksora volt sötét. Ki lehet az, aki 
tüntetni merészel a nemzet nagy örömünnepén? E kérdés hangzott fel egy felháborodott csoportból. Egy 
korosabb úr odaszólt: azok özvegy gróf Batthyány Lajosné ablakai. A megilletődés hallgatása vonult vé-
gig az emberek arcán." 

Demeter Zsófia 

Sárospatak zenei életének múltjából1 

Barsi Ernővel, Farkas Ferenccel, Földházy Istvánnal, 
Harsányi Istvánnal, Szabó Ernővel és Újszászy Kálmánnal 
beszélget Bogyai Katalin 

Ennek az írásnak a közlésével tisztelgünk 
a 2002. május 10-én elhunyt Harsányi István emlékének. 

(Szerk.) 
Bogyai Katalin: Köszöntöm azokat, akik a pataki öregdiákok nem nagyszabású, inkább csa-

ládias találkozójára jöttek össze, és akiket szoros szálak fűznek Sárospatakhoz, a sárospataki 
kollégiumhoz. Sárospatak nevéhez kapcsolódik két volt pataki kollégiumi tanár, Újszászy Kál-
mán és Harsányi István neve. Közös diákkori emlékek is összefűzik őket a barátság erős szálai-
val. Harsányi István pszichológus, a sárospataki öregdiákok budapesti baráti körének össze-
tartója, megmozdulásainak szervezője, Újszászy Kálmán pedig a sárospataki Tudományos 
Gyűjtemények igazgatója. Ők ketten mai házigazdáink. Velünk van még Farkas Ferenc zene-
szerző, Szabó Ernő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatának tanára, Barsi 
Ernő, a győri tanítóképző főiskola zenetanára, és Földházy István, a sárospataki Városi Tanács 
népművelési felügyelője. Először a házigazdát kérem, adjon ízelítőt abból a hangulatból, ami 
körülvesz bennünket. Mondjon valamit lakásáról, erről a képzőművészeti és néprajzi múze-
umnak is beillő régi, hangulatos, gerendamennyezetes otthonról. 

Újszászy Kálmán: Sárospatak egyik legrégibb házában vagyunk. 1807-ben már az akkori 
magyar sajtó úgy emlékezik meg erről az épületről, mint a város szélén lévő „ócska" házról. 

1 A rádiófelvétel céljából létrejött baráti beszélgetés megszervezésében közreműködött és a felvételhez 
magnetofonszalagot adott dr. Janó Ákos, a sárospataki Rákóczi Múzeum akkori igazgatója. A ripor-
ternő a nyers felvétel átjátszása, kiegészítése és a műsor szerkesztése után a hangszalagot visszaszol-
gáltatta és rendelkezésére bocsátotta, aki a szöveget e helyen történeti adalék céljára kivonatosan 
közzéteszi. 
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