
EMLÉKHELYEK 

IV. Béla király emléke Járdánházán 
Járdánháza, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye nyu-

gati részében a Hangony patakba torkoló Hódos-pa-
tak völgyében található kisközség. A település múltja 
az 1200-as évekre nyúlik vissza. A község nevezetes-
sége IV. Béla király emlékére készült kápolna, amely 
a település határában a Királv-száliása pusztán talál-
ható. Könnyen megközelíthető, mert az országút 
mentén helyezkedik el egy dombtetőn. Utoljára a 
Járdánháza Fejlődéséért- és Fejlesztéséért Egyesület 
újitatta fel 2003-ban. 

Mint ismeretes a tatárok elleni sorsdöntő ütközet-
re 1241. április 1 l-én. Muhipusztánál került sor. ahol 
nagyon nagy csapást mértek IV. Béla király seregére. 
IV. Béla maroknyi csapatával északnak a Sajó-völgv 
és a Bükk erdős vidékén keresztül menekült üldözői 
elöl. Arra azonban sem írásos, sem tárgyi bizonyíték 
nincs, hogy a Hódos- és a Hangony-völgyén is keresztül haladtak volna, ennek ellenére él egy legenda, 
miszerint a tatárok elöl menekülő király itt tartott pihenőt. 

A kis építmény falán ez olvasható: A tatár futásból menekült IV. Béla király pihenőhelyére épült em-
lékkápolna: 1874. Csomós Lajos által. 

A plébániai iratokból az derül ki, hogy a szóban forgó határrész Királyszállás elnevezése régmúlt 
századok homályába nyúlik vissza, ezzel is alátámasztva az apáról fiúra szálló hagyomány lehetőségét. 
Amidőn egy-egy járdánházi lakos Mária tiszteletére oszlopot állíttatott itt. már ősinek tartott hagyo-
mány emlékét tette maradandóvá. 

Az emlékmű alapítólevelében ez olvasható: Alól-lrt adom tudtára mindenkinek, kiknek illik és szük-
séges most és jövendőben: hogy Boldog Asszonyunkoz Máriához viseltető örökös tiszteletemből. 
Járdánházi határunkhoz tartozó Király-szállási Pusztán, az ország útja mellett, tulajdon földemen egy 
kőből mésszel készült négyszegletű Statuál állíttattam, és ennek az ország útja felöl való oldalán bolto-
zott Üregébe a Magyar Ország Oltalmazójának Fából ékesen faragott és kifestett Képét helyeztettem: 
mely Státuába helyeztetett drága kép, hogy örökös Boldog Asszonyunk tiszteletére felmaradhasson: 
helybeli Főtisztelendő Plébános Urunk kezébe 20 azaz húsz váltó Czédula Forintokat leolvastam, hogy 
ezen kisded Summa a Templomunk pénzével együtt manipidáltatván, az említett Státuának tisztességes 
fenntartására kamatja szolgáljon holtom után, a' meddig minden gondviselését magamra vállalnám 
magamnak fenntartom, melynek a Boldog Anyámhoz való örökös tiszteletemnek nagyobb és erősebb je-
léül kiadtam ezen saját kezem kereszt vonásával és nevem aláírásával erősített alapító Levelem 
Járdánházán, Kis Asszony havának 24-dikén, 1833-ik Esztendőben Szentséges Anyámnak legméltatla-
nabb Szolgája Nemse Csomós István s. k. X Vonása. Előttem Schopf István msk: Dédessi Plébános 
Előtt. 

Az alapító Csomós István későbbi leszármazottai ezután családi kötelességüknek tekintették az em-
lékmű fenntartását. Erre vall az az 1874. június 4-én kelt újonnan készített alapítólevél, amely szerint 
Csomós Lajos a Mária tiszteletére emelt státuát kijavíttatta, és fenntartására 20 forintos alapítványt tett. 
hogy annak kamataiból az emléket gondozzák. 

A kápolna közvetlen környéke kellemes pihenőhelyként várja az idelátogatókat. 
Kerékg)'ártó Mihály 
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Csokonai emléktáblájánál1 

Garay János, a Háry János költője. Szekszárdon megpillantva Vörösmarty Mihályt, fölkiáltott: 
.,Még a földet is csókolni szeretném, ahol rálép!" ..Az a föld - írta a szintén szekszárdi Babits Mihály -
Szekszárd sáros utcája volt! De az utca is szent, míg nyomát őrzi annak, akinek szavai is nyomot hagy-
tak lelkünkben, mint léptei a járdán." Csokonai Vitéz Mihály - a nagy költőkre. Petőfire, Adyra. József 
Attilára is jellemző, jogos öntudattal - azt jövendölte sírhalmáról: Szent lesz tisztelt hamvamért (A tiha-
nyi ekhóhoz, 1 8 0 3 / 

Az irodalmi kultusz rokon a vallásos kultusszal. A klasszikus íróknak, költőknek - ezt is Babits Mi-
hály vallotta, hirdette - minden betűje szent. Most itt állunk egy ház előtt, amelyről nem tudom, mikor 
épült, de azt igen. hogy a helyén hajdan álló házban többször is jól érezte magát a különben sanyarú sor-
sú költő, Csokonai Vitéz Mihály. Remélem. Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrász-
művész remek munkájának eredményeképpen is, mától fogva a magyar költészet ismerői, hívei számá-
ra zarándokhely lesz. 

Balassi Bálint után ő a magyar nyelven verselő legnagyobb, világirodalmi rangú költőnk. Nyelvzse-
ni: latinul, olaszul, franciául, németül, görögül írt. olvasott, némelyiken beszélt is. ismerkedett az an-
gollal. héberrel, arabbal, perzsával. Polihisztor is: mint példaképe, Rousseu. ő is lelkes botanikus volt. 
és képzett muzsikus; zongorázott, és állítólag maga is szerzett dallamokat. Költészete a legmagasabb 
művészi színvonalon összegezte a korszerű, újító európai, akkor a rokokó ízlés és a hagyományos népi 
tudás értékeit. A rokokó zeneisége hatotta át verseinek lüktetését, a népnyelv ízei pedig szavainak adták 
meg sajátos magyarságát. Szerb Antal tömör jellemzését idézem: „Különös kettősség Csokonai világa: 
rokokó báj és paraszti zamat: Árkádia és Hortobágy." Mesterei is egyfelől a francia Voltaire meg 
Rousseu, másfelől a debreceni Földi János és a szegedi Dugonics András. Dugonicsot tol is kereste Pes-
ten, és képzeletében, versében oszlopot állított tiszteletére (A Dugonics oszlopa. 1795). Versét ezekkel a 
csupa nagybetűvel szedetett sorokkal fejezte be: 

Az első magv ar regény, az Etelka (1788) írójának szegedi sírja fölé éppen Csokonai versének ösz-
tönzésére állítottak obeliszket. A kései költőutód pedig. Juhász Gyula, amikor 1927-ben tiszteletét tette 
Csokonai debreceni szobránál. így tett hitet életműve mellett: 

Csokonai történetbölcselő is: „Az emberiségnek sorsán gondolkodik" (Marosvásárhelyi gondola-
tok.( 1794). E filozófiai költeményében ő alkotta meg a világpolgár fogalmát. Az estve (1794) című köl-
teményében meg azt hirdette: 

S ez a lángész, a nyomorgó vándorpoéta sorsára kényszerült. „Foglalkozásszerü vendég" - ahogy 
Szerb Antal szellemesen jellemezte. így lett vendége debreceni diáktársa apjának. Varró János városi 
jegyzőnek, akinek rokonszenves alakját költészetében megörökítette. 

Először 1794 karácsonyán jött Karcagra. Ide küldte a kollégium legációba. Némi adományok fejé-
ben az ünnepi istentiszteleteken segítségére volt a helyi lelkésznek. Karácsony másnapján, december 
26-án. házigazdájának névestéjén, odajött a kunmadarasi jegyző is kollégáját köszönteni. Szánkón rán-
dult be barátjához, s összemelegedvén Csokonaival, meghívta magához Madarasra. El is indultak, de a 
sebes szán egy nagy fagyott rögön fölborult, és utasai alaposan meghemperegtek a hóban. A szán el-
nyargalt. a kirándulók pedig visszatértek Varróékhoz; folytatták a névnapozást, együtt töltötték az estét. 

1 Elhangzott szeptember 27-én Karcagon a Varró u 2. sz. ház előtt. 

Szemléljétek késő unokánk fiai! 
A nagy Dugonicsnak a hív Csokonai! 

A csillagtalan mag}'ar téli éjben 
Eljöttem én is, ballagó diák. 

Míg álltál boldog magasan fölöttem, 
S deres subában ködlött a jelen, 
Belémeredtél az örök jövőbe: 
Csokonai, magyarság, Debrecen! 

S újult erővel és újult reménnyel 
Zengettek bennem ős melódiák. 

Nem született senki gazdagnak, szegénynek. 

Az enyim, a tied mennyi lármát szüle, 
Miolta a miénk nevezet elüle. 
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Csokonai két nappal később tréfás versben örökítette meg a kudarcba fulladt kirándulást. Ez sokáig 
hiányzott Csokonai összes műveinek kiadásaiból, csak a kiváló Csokonai-kutatónak, Vargha Balázsnak 
1973. évi kiadásában vált általánosan ismeretessé. Ezzel búcsúzott a költő első karcagi látogatása után: 

Most pedig magamat ajánlom hűséggel. 
Míg az orrom cinkét fogna a hűs éggel. 
Mindjárt előfog most állani a szánom. 
Megyek! bár elhagyni az urakat szánom. [Azaz: sajnálom!] 

Szerzőségét a vers végén ezzel a tréfás rímmel vallotta meg: 
Tök vagy túrós étek, zsír vagy valami háj, 
Csokonai Vitéz néven vala Mihály. 

1794 után a kedvelt poéta többször is útba ejtette ezt „az áldott Karcagot, hol a kún a szép térségre 
halmoz sok száz asztagot". és Varró János vendégszerető házát. Varró János azonos nevű fia jegyezte 
föl: „Annyira ős fivá vált nállunk. hogy ha túl a Dunára vagy onnan vissza vándorolt, nálunk több napo-
kig. sőt 2-3 hétig is múlatott, s ezen házunkhoz mutatott barátságát velem is, mint Debretzeni Deákkal 
folytatta..." Ez az ifjabb Varró János, akinek nevével apjának halála után, 1805-ben mint városi kancel-
iistával. azaz írnokkal találkozunk, hívhatta először házukhoz a poétát. 

1800. május 9-én pedig Visszajövetel az Alföldről címmel itt írott költeményében ismét megörökítet-
te öreg barátjának, „a szíves Varrónak" alakját: 

Elég, hogy kik az országba 
Tiszta szivet kérdenek. 
Csak Karcagra a Kúnságba, 
Varró úrhoz jöjjenek. 

A Varrók jelentős szerepet töltöttek be Karcag és a Nagykunság történelmében. A család legrégibb 
tagjaként Varró János apját. Varró István (1697-1770) karcagi nótáriust ismerem. Neki sokat köszönhet 
nem csak a város, a jász-kun kerület, hanem a hazai művelődés története is. Györffy István Nagykunsá-
gi krónikájából tudjuk, hogy 1744-ben Sütő András bíróval Bécsben járt a kálvinista templom építési 
engedélye végett, néhány hordó (pontosan 122 darab) tekenősbékával puhítva meg a bécsi hivatalossá-
gok hajlandóságát: 1745-ben pedig Horváth János kerületi főjegyzővel és Nánási János kiskun kapi-
tánnyal a redempció ügyében. Azt meg Jerney János írta. hogy Varró István őrizte meg a híres kun mi-
atyánk megromlott, mégis értékes szövegét; ő mondotta el Bécsben Kollár Ádámnak, aki azután a tudo-
mányban elhíresztelte a kun nyelv létezését. Ez nyilvánvaló túlzás volt, hiszen Varró István már csak a 
miatyánkot tudta, ezt is torzult szavakkal. Mégis múlhatatlan érdeme, hogy ő a kun miatyánk ősforrása: 
minden későbbi változat az általa megőrzöttből keletkezett. 

Varró István fia, Csokonai . jó embere". Varró János (1752-1804), 1752. szeptember 15-én született 
Karcagon. 1774-ben Debrecenben tanult, 1777-ben kisújszállási, m a j d - a p j a nyomában - karcagi jegy-
ző, 1790-ben nagykun kerületi komisszárus, 1794-ben nagykun kerületi esküdt. 1804. június 16-án 
hunyt el, mindössze 53 éves korában. 

1805. július I6-án Új Péter nótáriusnak. Győry Mihály nótáriusnak és Varró János már idézett azo-
nos nevű fiának. Csokonai egykori iskolatársának, ekkor városi kancellistának vezetésével száz lovas 
ment a kisújszállási határig József nádor elé. Varró László (1819-1882) 1849-ben karcagi főbíró, s az 
újból 1862-ben. amikor fölépítette a mai városháza helyén a nagykun kerületi házat és párját, saját há-
zát, amely utóbb a Nagykun-karcagi Takarékpénztár lett. Erről az egyemeletes, húszszobás palotáról 
született a rosszmájú karcagiak rigmusa: 

ilgy néz a Varró-ház kerület házára. 
Mint a szopós borjú az édesanyjára. 

Szerepet játszott a város történetében még Varró Sámuel (1818-?) ügyvéd. 1848-ban nemzetőr kapi-
tány, országgyűlési képviselő, valamint Varró László honvéd ezredes. Végül említést, sőt dicséretet ér-
demel Varró Sándor (1848-1870), mert ő őrizte meg. és tette közzé Csokonai kedves versezetét a balul 
sikerült karcagi szánkázásról. 

A Varrók históriája a kun miatyánk és Csokonai révén mindenképpen az egyetemes magyar művelő-
dés- és irodalomtörténet lapjaira tartozik. Az utókor kötelessége, hogy nemzedékről nemzedékre tuda-
tosítsa Karcagnak a Csokonai Vitéz Mihály életművéből rá háramló költői örökségét. 

Péter László 
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