
HAGYOMÁNY 1 

„Kőrösnél az ó temető Sirató nevét innen 
vette" 
Az 1241-es siratói csata emléke 

Nagykőrös nevét a kőrisfától eredeztetik és hajdan Nagy-Kőrisösnek nevezték, bár napjainkban in-
kább a pusztai tölgyesek utolsó maradéka adja legnagyobb védett természeti értékét. A „szentély" mi-
nősítésű erdők egyik kapitális példánya, - a 415 cm törzsvastagságú, művészien megfaragott Basafa - , 
holtában is díszíti a szomszédos Csemő főterét. Nagykőrös környékén ma is él jó néhány tölgymatuzsá-
lem, amelyek híres emberek nevét viselik és a Nagykőrös melletti erdőben, vagy Kapás Tibor gyönyörű 
könyvében egyenként is találkozhat velük az érdeklődő. 

1241 -ben nem sok híja volt. hogy a mai módos paraszt-polgári múltat őrző iskolaváros helyén a 
pusztai tölgyes legyen az úr. Nagykörösre is, mint akkoriban annyi más településre a tatárok hada zú-
dult. A falu alatt, a mocsár közepén, úttalan utak végén állt egy romlófélben lévő szarmata földvár. A la-
kosság nagy része: nők, gyermekek, öregek jobb híján ide menekültek. A rontó hadak ellen a fegyver-
forgatásra alkalmas körösi férfiak összegyűltek a falu melletti ingoványon túl, s csatasorba álltak. A 
harc azonban rövid volt és véres. A tengernyi tatár ellen semmi esélye sem volt a maroknyi magyar csa-
patnak. Ott estek el valamennyien, hírmondót sem hagyva maguk után. Szerencse volt a szerencsétlen-
ségben, hogy a tatárok nem találtak rá a földvárban meghúzódó lakosságra, mert ide se szekérút, se gya-
logút nem vezetett. A tatárok elvonulása után csak napok múlva merészkedtek elő az emberek rejtekük-
ből. A látvány siralmas volt: az elpusztított, felgyújtott házak helyén üszkös romok meredtek az égnek 
és faluszerte temetetlen halottak hevertek. 

Az öldöklésről szemtanú nem számolt be, krónikás meg nem írta. A körösi emberek lelkében azon-
ban tovább élt a szörnyű pusztítás emléke. A hátramaradottak a falu végén a Sirató-domb alá temették el 
szeretteiket. A történetet szájról-szájra, nemzedékről-nemzedékre örökítették és szép mondát szőttek a 
domb köré, amelyet Tompa Mihály is megénekelt Sirató című versében. A történet így szól: 

A tatárdúlás idején, amikor a: embereknek menekülniük kellett, hogy az életüket mentsék, történt, 
hogy a körösieknek is bujdosásra kellett adni a fejüket. Egy posványos, káka és súlyom fedte tó által kö-
rített, rég beomlott földvár vízbástvái mögé húzódtak, ahol csak a szárcsa költött, a víz fölött csak a dé-
libáb, meg a lidérctüzek jártak. Ozcsapáson, szarvasnyomon, tüskéken, bozóton küzdötte át magát az 
életét mentő. Ide gyűlt a falu népe, s remény és rettegés közepette várták sorsukat, hangos szó nélkül, 
némán. Suttogva beszéltek, még a csecsemőnek is testével takarta be az édesanyja a száját, hogy el ne 
áridják a búvóhelyet. 

Volt a várban egy özvegyasszony is, három legényfiával. Mind a három legénynek volt már meny-
asszonya. Am, a legények mátkái közül csak kettőnek sikerül eljutni a menedékbe, a harmadik kinnre-
kedt. Búsult a legény a szeretett leány után, s végső elkeseredésében elhatározta, hogy lesz, ami lesz, ő 
bizony kimegy a várból és megkeresi a leányt. Hiába könyörgött, hiába kérlelte az anyja, hogv marad-
jon, csak a vesztébe rohan, a legény azt mondta: - „A mátkámmal halok, vagy élek". Akkor már az em-
berek is kérlelték, ne menjen el, mert elárulná őket is, a tatárok a nyomukra jutnak, s akkor valamennyi-
en odavesznek. De a fiú hajthatatlan maradt. Mikor a bátyjai látták, hogy öccsük a végsőkig elszánta 
magát, azt mondták: - „Ha a testvérünk megy, mi is vele tartunk, még ha meg is kell halnunk ". Megcsó-
kolták anyjukat és a menyasszonyaikat, s eltűntek a mocsár nádasában. 

A három fiú sikerrel járt, megtalálták az elveszett mátkát és visszaindultak a várba. Am útközben a 
tatárok kilesték őket és lecsaptak rájuk. Faggatták, vallatták, kínozták őket, hogy mondják meg, hová 
bújt a falu népe. De ők némák maradtak, nem árulták el a többieket, s ezért a tatárok mind a négyüket 
megölték. 

Telt-múlt az idő, de hiába várták a rejteken az elmenőket. Néhány nap után aztán kémeket küldtek a 
várbeliek, hogy megnéznék, mi történhetett, s eltakarodott-e már a tatár. Hamar hozták is a hírt, hogy a 
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had ugy an már elvonult, de csak a pusztulás maradt utánuk. A falu népe nem ismert rá lakóhelyére, 
ahol csak a felégetett falu romjait látták, élő embert, s jószágot nem találtak, lekaszabolt, megkínzott 
holttestek feküdtek szerteszét. Szülők, nagyszülők siratták gyermekeiket, unokáikat, asszonyok a férjei-
ket, testvérek a testvéreiket. Igv találtak rá a vártól nem messze a három fiú és a megtalált leány vérbe-
fagyott holttestére is. A fiúk édesanyja a két árván maradt menyasszonnyal könnyek között, fájó szívvel 
temették el szeretteiket, s sűrű könnyhullatással siratták meg őket. 

Majd sírt ásának a gyászos helyen. 
A tiszta hűség vértanúinak. 
Hogy akik egymástért vérzettek el. 
Egymás porában nyugodjanak. 
Es még sokáig a gyászoló szüle, 
- Karon vezetvén a két bús leány -
Kijárt a kedves sírhalomhoz... 
Meg-meg siratván a zöld hant felett, 
a három nő a mátkát, s gyermeket. 

Hol a nép elhunyt kedvesit 
Nyugodni - később földbe tette: 
Kőrösnél az ó temető Sirató nevét innen vette. " 

A rabló hordák rettenetes pusztításának emlékét azonban nemcsak a népi emlékezet őrizte meg írja 
Galántai Fekete Béla, Nagykőrös múltjának kutatója hanem a régészeti emlékeket őrző tatárjárás-ko-
ri temető is, az úgynevezett Sirató-domb a város nyugati szélén. A tűz és a dúlás martaléka lett az 
1101-ben épült templom is. Deák József Adatok a nagykőrösi református templom történetéhez című 
munkájában említi, hogy amikor a templom bejáratát egy későbbi templombővítés során megbolygat-
ták, a lépcső alól több, szám szerint tizenkét harcos maradványa került elő, akiknek fegyverzete kétség-
telenné tette, hogy a tatárjárás idején, valószínűleg a templom védelmében estek el. A férfinép a faluból 
eltűnt és legalább egy évtized kellett, hogy a gyermek fiúcskákból legények serdüljenek. De az akkori 
rövid életkor és a pusztítást követő megterhelő, hajlékteremtő robot a teljes kihalás lehetőségét is magá-
ban hordozta, mint ahogy történt számos szomszédos kistelepüléssel a környékben. Nagykőrös azon-
ban főnixmadárnak bizonyult és mintegy 127 év múlva már a település városi rangra emelkedett. 

A Sirató-dombot ma már csak az emlékezet őrzi. A várost elérő vasút 1847-ben utat kért magának, 
és a dombot elhordták. Elhordták, hogy feltöltsék az állomásépület mocsaras helyét. De hordták a ho-
mokot a városi építkezésekhez is, és vált az egykori körösiek hamva Kőmíves Kelemen-i összetartó ha-
barccsá. Dr. Balanyi Béla múzeumigazgató kutatta a domb maradványait, s a végső elhordás előtt java-
solta, hogy állítsanak emléket a tatárdúlás áldozatainak. Ez azonban máig nem történt meg, s Nagykő-
rösön csak egy rövid utca viseli a Sirató-domb nevét a Tabánban. A menedéket nyújtó jazig-vár is már 
csak a fold alatt megbúvó régészeti emlék csupán, hivatalosan még nem ásta meg senki. A mocsarat le-
csapolták, a föld szorgos népe bozótot irtott és földet egyengetett, ma már a földvár helyén kalászokat 
ringat a szél. Aki arra jár, manapság is sok cserepet talál, melyekből jó néhány a nagykőrösi helytörté-
neti múzeumban is megtalálható. így üzen a múlt a korai századokból, hogy itt valamikor emberek él-
tek. 

Kissné Tóth Gabriella 

Bátyai folklór elemek Arany Jánosnál 
Azok a nyilván nagyszalontai folklórelemek, amelyek Arany költészetében megjelentek, részei vol-

tak az egyetemes magyar folklórnak. Néprajzi gyűjtéseim során nem egyszer találkoztam velük Bátya 
XX. század végén is élő népköltészetében. Ezekből mutatok be néhányat. 

Illemszabály 
A szegény jobbágy (Életkép a múltból) című versében a hintó bakján ülő „dölyfös úri kocsis" talál-

kozván a rossz kétökrös szekerével a vármegye robotját keservesen végző jobbággyal, gúnyos meg-
jegyzéseket tesz rá. De ez nem elég, hanem elköveti a „paraszti KRESZ" legsúlyosabb megsértését is: 
„Nyakába sújt a két szegény sőrének". Bátyai lótartó gazdák általános véleménye volt, hogy nem csak 
nem illett, de nem is volt szabad a kocsijuk mellett elhaladó másik szekér igavonóit még meglegyinteni 
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