
Asztalra valók és á g y n e m ű k 
Ezt a csoportot fejér ruha néven foglalta össze a megfogalmazó. Ebben 25 asztalra való abroszt, ki-

lenc alsó abroszt (?), asztal „kerületire" való kendőket, valamint 30 asztal keszkenőt (ez valószínűleg 
ruhaszalvéta) említenek. Köztük van recés (hálószerű, kézimunkával készített) és arannyal varrott is. 
Az asztalterítők száma arra enged következtetni, hogy nemcsak a mindennapos váltás miatt volt szük-
ség ennyire, hanem bizonyára a gyakori, ncpes vendégsereg miatt is. 

A legegyszerűbb lepedőt paraszt lepedőként említik, ebből van egy tucatnyi, 12 darab. Ezen kívül 
arannyal varrott hat, selyemmel négy, recés tíz került a leltárba. Vánkos hajból (másképp héj; ma párna-
huzat) 35-öt számlálhatunk össze, ezeknek díszítéséről nem tesznek említést. A két paplan közül az 
egyik vörös bársony középen vont arannyal, a másik zöld atlasz középen fehér anyaggal. A hat egysze-
rűbb kendő keszkenőt (zsebkendő) kiegészíti még öt, arannyal és selyemmel varrott törülköző is. 

A kor szokásainak megfelelően az egyik legrégibb, mára már elavult szobai darabbal is találkozik az 
olvasó, ez a tecin rabit szuperlát. A szuperlát tulajdonképpen valamit eltakaró függöny, ilyennel díszí-
tették a függönyös ágyakat. Tehát nagyon dekoratív lehetett ez a selyemből készült, arany csipkével be-
vont kárpitfüggöny. 

Érdemes megemlíteni, hogy a kelengye nem tartalmazott díszes evőeszközöket, poharakat, tányéro-
kat, amelyeket az étkezésnél használtak. Talán ebben a korban, vagy éppen ezen a vidéken ezek nem 
tartoztak a személyes ingósághoz. 

A leírtak alapján gróf Barkóczy Mária hozománya nagy értékű, gazdag volt akkori és mai szemmel 
nézve is. Valóban méltó volt egy országbíró leendő feleségéhez. A bemutatás alapján elképzelhető, 
hogy milyen pompás lehetett a Kassán tartott esküvő és az azt követő lakodalom a népes Csáky és 
Barkóczy család tagjaival, a távoli rokonokkal, barátokkal, s mindazokkal, akiket illett meghívni egy 
főúri menyegzőre. 

Fülöp László 

Egy kecskeméti tudós tanár, Dékány Rafael 
1828. március 15-én született Kecskeméten Dékány Rafael. Munkásságának nagy része szülőváro-

sához kötődik. Családjának őse, András 1650-ben nyerte el armálisát, amelynek kihirdetésére 1652-ben 
került sor. A család közvetlen ősének tekinthető György - András fia - az 1675-ös években talált ott-
honra a Duna-Tisza közének legjelentősebb mezővárosában, Kecskeméten. Édesapja, Dékány László 
kecskeméti gazdálkodó volt. 

Dékány Rafael a gimnázium első osztályát Kecskeméten a nagy múltú piarista iskolában végezte. A 
második osztálytól a hatodikig Budán tanult. 1848-ban hazatért Kecskemétre és gyógyszerészgyakor-
nok lett. Tanúja volt Kossuth Lajos 1848. szeptember 25-én, a kecskeméti vásártéren elmondott toborzó 
beszédének, „alig csüggött a nép lelke szentebb áhítattal az örök igazságok szent igéin, mint csüggött e 
nép Kossuth szónoklatán" - írta. Maga is csatlakozott a népfelkelőkhöz családjának kilenc férfitagjával 
egyetemben. A 19 éves fiatalember az újoncok névsorában az első sorszám alatt található: római katoli-
kus, nőtlen, gyógyszerész, szülőhelye Kecskemét, Pest megye, magassága 5 láb 4 hüvelyk 3 vonás. 
Ugyancsak az első helyen található a dr. Csikányi Károly orvos által 1848. szeptember 30-án aláírt 
jegyzéken, valamint a honvédeknek elfogadott és felesküdött katonák jegyzékén. 

A kecskemétiek Ceglédig gyalog tették meg az utat, onnan pedig „a tüzes bika" röpítette őket Pestre. 
Októberben 6-án tették le a katonai esküt és átvették a 25. számú fehér selyem zászlót, amelynek egyik 
oldalán a boldogságos szűz, a magyarok védasszonyának képe volt látható, szegélyét pedig vörös-zöld 
„farkasfogas pártázat" díszítette. A kecskeméti, nagykőrösi, ceglédi, kiskunfélegyházi és kalocsai újon-
cokkal Pesten a 25. honvéd zászlóalj kötelékébe kerültek. 

1849. május 25-én Dékány Rafaelt őrmesterré nevezték ki. A világosi fegyverletétel híre mélységes 
letargiába döntötte a csapatot. 1849. október 3-án Komáromban várvédői feladatokat láttak el, 4-én 
megtörtént a kapituláció. Október végén távozott a komáromi várból, menetlevéllel hazaindult Kecske-
métre, ahol édesapját már a temetőben találta. 

1850-51 -ben folytatta tanulmányait Pesten, 1852-ben érettségi vizsgát tett. Az orvosi tudományokat 
a bécsi egyetemen sajátította el, ahol 1857-ben szerzett orvosdoktori oklevelet. Orvosi gyakorlat miatt 
tért haza szülővárosába, szülővárosa azonban az alreáliskola megszervezését bízta rá, és megválasztot-
ták az összes természettudományok tanárává. Kecskemét városa a jól működő piarista iskola megmen-
tését olyan módon tudta elérni, hogy felajánlotta segítségét, biztosította a tanárok fizetését az alreál-
iskolához, amely 1857-ben nyílt meg a piarista gimnázium épületében. Az iskola létrehozásában nagy 
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szerepe volt az önkényuralmi időszak tanügyi törekvéseinek, amely szerint a piarista gimnáziumot kel-
lett volna alreáliskolává alakítani. 

1862-64 között a Pozsonyi Főreáliskolában tanított, 1864 és 1870 között a Budai Királyi Főgimná-
ziumhoz került. Közben 1864. május 30-án a tanári képesítő vizsgákat is letette. A pesti tudományegye-
temen megszerezte az oklevelet a történelem és a földrajz tantárgyak magyar és német nyelvű oktatásá-
ra. 1865-ben Pesten jelent meg A természettan alapvonalai című tankönyve, amelyet Schubert Károly 
után dolgozott át és a Bopp-féle táblák magyarázatával látott el. 1868-ban adták ki A természettan ele-
mei c. tankönyvét, ezt Crüger János után fordította magyarra. Az elemi vegytan, kísérleti modorban 
1871-ben Pesten került kiadásra. 

1870-ben Eötvös József báró megalapította a Kecskeméti Magyar Királyi Állami Reáliskolát és 
igazgatói minőségben Dékány Rafaelt bízta meg annak megszervezésével. Az eredetileg 3 osztályosra 
tervezett tanintézetet szívós kitartó munkával 8 osztályos föreáliskolává fejlesztette. Áz első osztály 
1870. október l-jén nyílt meg egy harmadik tizedben lévő magánházban ötven növendékkel. A követ-
kező tanévtől folyamatosan gyarapodott mind a tanulók, mind a tanárok létszáma. Szántó Kálmán írja: 
„Maga az igazgató, Dékány Rafael, pennás ember volt: abban az időben fél Magyarország, ha nem az 
egész, az ö természetrajzi könyveiből tanulta az állat-, növény- és ásványvilág középiskolai ismereteit." 
Tanári munkája mellett tudományos előadásokat, felolvasásokat szervezett. A római katolikus egyház-
nál kieszközölte, hogy a szegény tanulók számára tápintézet létesüljön. 

Kecskeméten az iskola gondjai mellett a közügyekkel is foglalkozott. Szerkesztette a Kecskeméti 
Lapokat, melynek 1872. április 27-től december 29-éig egyedüli szerkesztője volt, majd 1880. január 
4-től 1881. december 25-ig Horváth Jánossal és Tassy Pállal együtt szerkesztették a lapot. A lapba száz-
nál több cikket írt a népnevelés, oktatás, egészségügy, általános közművelődés, kisdedóvók, árvaház, 
szegény gyermekek menhelye és más humanista intézmények érdekében. 

1876-ban adták ki Kecskemét város szellemi művelődésének fejlődése című müvét. Ez évtől 1883-ig 
évente megjelentette A kecskeméti reáliskola története c. évkönyvet. 1877-ben jelentette meg a Kecske-
mét sz. kii: város szellemi fejlődéséről s reáltanodájának történelmi vázlata című programértekezését a 
Kecskeméti Főreáliskola Értesítőjében. Közben 1880-ban Budapesten jelent meg Kecskemét sz. kir. vá-
ros vidékének földrajza elemi iskolák számára. A reáliskolák II. osztályos tanulóinak készült Állat- és 
növénytan c. tankönyve két kötetben Budapesten 1887-1888-ban került kiadásra. 

Dékány Rafael feltehetően 1870 és 1885 között Kecskeméten és Budapesten rendszertelen időkö-
zökben 34 mesét jegyzett le 291 oldalon. Az 1880-as évek végén jelentette meg a Kecskemétiek a sza-
badságharcban III., Tizenkét hónap címmel, Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról című visszaemlé-
kezését. Az 1848-as visszaemlékezések a Kecskeméti Lapok hasábjain jelentek meg (Rokonai meg-
jegyzéseiből tudható, hogy ,Jtafi bátyánk jó katona volt. amelyet az is mutat, hogy Budavár bevétele 
után őrmesterré léptették elő") 

1881-ben jelent meg a Kecskeméti Főreáliskola Értesítőjében a Néhány szó a természetrajz módsze-
res tanításáról szóló programértekezése. 1882-ben a Kecskemét sz. kir. város vidékének földrajza az 
elemi iskolák III. osztálya számára írott könyve a honszeretetre nevelést és a tanlakóhely környékének a 
megismerését szolgálta. 1884-ben pedagógiai cikkei jelentek meg a közoktatásban: Reáliskoláink küz-
delme és veresége, Egyleti élet, Érettségi vizsgálat címekkel. 

13 évig tartó munkával az iskola életét megalapozta. Tanári működésének 25 éves jubileumát 1883. 
október l-jén ünnepelték a főreáliskolában. Ekkor lemondott igazgatói állásáról címének, illetményé-
nek megtartása mellett, és rendes tanárként dolgozott tovább. Az év augusztusában családjával Buda-
pestre költözött és saját kérelmére a Budai II. kerületi Főgimnáziumhoz helyeztetett, ahol történelemta-
nári teendőket látott el. 1887-ben a Komárom Megyei Közlöny 9. számában írta meg A komáromi 
kapituláció. Karczolat az 1848-49. 25. honvédzászlóalj élményeiből című cikkét. 1890-ben a főgimná-
ziummal kapcsolatban lévő Ferencz-József nevelőintézet tanára lett. 

1893. november 7-én befejezte tanári pályafutását, mert súlyos betegsége megakadályozta a tanítás-
ban. 1895. április 4-én halt meg Budapesten, a szíve felmondta a szolgálatot, két nappal később április 
6-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben. Családjának tagjai, rokonai és az ország kü-
lönböző részeiből odasereglett tisztelői búcsúztak tőle. 

Dr. Dékány Rafael egész életét áthatotta az a gondolkodás, amelyet az „Isten ójjon szülött helyem" 
és szülőföldért való tenni akarás jellemezte. Életművéből látható, hogy fontosnak tartotta a teremtő 
munkát. Egy-egy téglával, másokat melengető szeretettel, a korparancs szolgálatával, tisztes polgárok 
nevelésével szolgálta szülővárosát. Bár neve már feledésbe merült, azonban nekünk, utódoknak köte-
lességünk, hogy a múltat megismerjük és abból táplálkozzunk. Csak vele igaz és teljes Kecskemét tör-
ténelme. Nekem különösen fontos a Dékány Rafaelre való emlékezés, mert a férjem révén, akinek a 
nagyanyja Dékány Ilona volt, én is ehhez a családhoz tartozom. 

Molnár Péterné 
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