
a pesti invalidus kórház alapjából kifizették, így hazai intézmény lett a birtokos. A lakosság végül ön-
erejébõl kifizetett összegbõl szabadult meg az alávetettségbõl. 1745 május 6-án megkapták a kiváltság-
levelet. A Nagykunságnak 155 ezer forintot kellett kifizetnie, melynek utolsó részletét 1753-ban rótták
le. Ez volt a redempció. Azzal, hogy vállalták 1000 lovas katona felszerelését, az általános felkelést,
visszakapták a szabad tisztségviselõ és lelkészválasztási jogot, a pallosjogot, mentesültek a rév, a vám,
a földesúri adóktól. A lakosság a redempció összegéhez való hozzájárulás alapján részesülhetett a kö-
zösségi területekbõl, kapták a szántóterületeket, õk voltak a redemptusok. Akik nem tudták, vagy nem
akartak fizetni, lettek az irredemptusok. Fõleg ezek közül ment el 1786-ban 580 nagykun család a bács-
kai kincstári pusztákra, Ómoravicára, Pacsérra. Részt vettek a napóleoni háborúk nemesi felkeléseiben.
Ott voltak az 1848-49. évi szabadságharc csatáiban, a kunsági települések mindig túlteljesítették a soro-
zási kvótát. A világosi fegyverletétel után a császári ezredekbe sorozták a kunsági honvédeket. Az
1870-es évekbeli közigazgatási átrendezéskor évekig küzdöttek a Nagykun megye létesítéséért, de
1876-ban Jász-Nagykun-Szolnok megyébe kebelezték õket. Hatalmas véráldozatot hoztak az I. és a II.
világháborúban. 1944 után az erõszakos téeszesítés, a kuláküldözés hozott keserves éveket a kunokra.
Az élni akarásuk és szorgalmuk következtében Karcag és Túrkeve országos hírû termelõszövetkezeti
városok lettek. A rendszerváltozás után pedig már a kapitalizmus farkastörvényei között igyekeznek
talpon maradni – reményeiket fel nem adva.
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A „Dabasi csalánlevelek”,
avagy Mády Ferenc a bíróságon

A XIX. század végi Alsó-Dabason kevés olyan dolog történhetett, amelybõl Mády Ferenc (1834–
1911) földbirtokos, nagykõrösi származású kisnemes ki ne vette volna a részét. Az örök mókamestert
elõször 1897-ben, a hatvanharmadik életévében beszélték rá barátai verseinek kötetbe formált kiadásá-
ra.1 A Dabasi csalánlevelek címet viselõ csipkelõdõ strófák nagy tetszést arattak, mindenki mulatott az
ötletes verseken, kivéve azokat, akik név nélkül is magukra ismertek egy-egy pellengérezõ rigmusban.
„A csalánlevelek mikor megjelentek, / Voltak együgyûek, akik nem köszöntek” – rögzítette az elsõ nega-
tív reakciókat a szerzõ. Ebbõl a körbõl többen nem érték be ennyivel, és a jó hírnevük sérelme miatt
idõrõl idõre Ócsára, a járásbíróságra citálták a „lokális poétát”,2 akit a bíróság gyakran el is marasztalt.
„A sok perpatvarnak még is az lett a vége, / Én, a dal írója, meg lettem büntetve” – olvashatjuk az
összegzést. Az ellenfelek azonban rosszul számítottak: a tiltások és szankcionálások egyáltalán nem
szegték Mády Ferenc kedvét, sõt, az alkotásnak ez a sajátos motiváció talán még jót is tett, mert
1901-ben újabb kéve állt össze a csalánlevelekbõl.3 „A dabasi csalán komisz, csípõs növény, / Csípésé-
vel szerzõ nem is lesz fösvény. [...] A könyvbõl elpusztult, megégett egynehány, / Új levelet hajtott a
dabasi csalán” – hirdette harciasan az elõszóban a szerzõ. Visszavágott a névtelen levelek íróinak is:
„Aki levelet ír, és alá nem írja, / Haszontalan fráter, legyen bárki fia!” és „Az írótól senki zokon nem ve-
heti, / Ha a csalánlevél itt-ott megcsipkedi.” Ugyanakkor a nemes ember gesztusával: „Kit a csalánlevél
véletlenül csípett, / Én azoktól itt most bocsánatot kérek.”

65

1 Mády Ferenc: Dabasi csalánlevelek. Újpest, Fuchs Antal Könyvnyomdája, 1897. 247 p.
2 Gróf Vay Sándor ekként határozta meg Mády Ferenc irodalmi besorolását a Pestvármegyei rigmusok címû tör-

ténetben, a Pestvármegyei históriák kötete 77. oldalán.
3 Mády Ferenc: Dabasi csalánlevelek. 2. kötet. Budapest, Rózsa Ferenc és neje Könyvnyomdája, 1901. 103 p.



Az elõzmények után szinte törvény-
szerûnek vehetjük, hogy ez a kötet is
megjárta a bíróságot, sõt, annak több,
magasabb fórumát is. Ezt erõsítik meg és
bizonyítják a Budapesti Hírlap 1902. no-
vember 22-i4 és 1903. április 16-i5 hír-
adásai, melyekbõl kiderül, hogy a királyi
ügyészség az egykor dúsgazdag mágnás-
család elszegényedett tagja, Beleznay
Árpád gróf6 panaszára elkoboztatta a
verseket, szerzõjüket pedig a Pestvidéki
Törvényszék sajtó útján elkövetett be-
csületsértés miatt vád alá helyezte. A tár-
gyalás során Mády Ferenc bejelentette,
hogy ha Beleznay gróf sértve érzi magát,

hajlandó bocsánatot kérni, de a panaszos ezzel nem érte be. Az 1903. áprilisi cikk jól foglalja össze a
per kimenetelét: „Dabasi csalánlevelek. Ezzel a címmel versfüzetet adott ki két évvel ezelõtt Mády Fe-
renc alsódabasi földbirtokos, az ottani függetlenségi párt oszlopos tagja. A paprikás versekre, amelyek
a helyi nagyságokat figurázták ki, legjobban Beleznay Árpád gróf szisszent föl, aki magára vette A falu-
si mágnás címû költeményt. Ennek bemutatója így szól: Lakott itt egy mágnás, de csak olyan talmi, / Ki
az adósságát fel szokta íratni. A vers azután jó tanácsot ád a tapasztalatlan polgártársaknak, hogy ne
adjanak a falusi mágnásnak lakást, mert elégeti még a gyümölcsfákat is, azért legjobb lesz, ha a szál-
lásadó leszedet tél idején ajtót, ablakot, különben nem szabadul meg hívatlan vendégétõl. Beleznay gróf
panaszára a pestvidéki törvényszék, mint sajtóbíróság, becsületsértés miatt százhúsz korona pénzbünte-
tésre ítélte az öreg kurucot, aki azt hozta föl mentségére, hogy neki esze ágában sem volt Beleznayt sér-
teni, aki neki szegrõl-végrõl atyafia lenne. A talmi mágnások alatt a kóbor színészeket értette, akiket
mindaddig szívesen látott vendégül, amíg jószívûségével vissza nem éltek. Az ítélet kihirdetése után az

õsz poéta a következõképpen jelentett be föllebbezést:

No, ez is megtörtént, kutya teremtette!
Csalánlevelekért meg lettem büntetve,
Megint vége van már párszáz koronámnak,
De hál’ Isten, vége grófi sógorságnak.

A föllebbezéssel Frenreisz István vezetésével ma foglalkozott az ítélõtáb-
la elsõ büntetõtanácsa. A vádlottat Pichler Gyõzõ országgyûlési képviselõ
védte.7 A tábla jóváhagyta a törvényszék ítéletét.”

Mády Ferenc még abban az évben megjelentette a Dabasi utolsó csalán-
leveleket,8 majd 1905-ben A korbács címmel önéletrajzát.9 Alakját Vay Sán-
dor/Sarolta A paprikás bál címû történetben örökítette meg 1907-ben.10 Em-
lékét a Mády-rét, és a Mády-féle erdõ elnevezések õrzik a dabasi határban.
Kúriáját viszont néhány éve elbontották, így igazi mementójául mégiscsak a
sajátos hangulatú kötetei szolgálnak. Jól számított: a „rossz költeményekkel”
beírta magát Dabas helytörténetébe, melyekbõl egy válogatáskötet még a
XXI. század elején is megjelent.11 Sajtópöre a föllebbezõ strófával igazi jog-
történeti kuriózum is.12

Valentyik Ferenc
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4 „Dabasi csalánlevelek.” Budapesti Hírlap 1902. november 22. 10.
5 „Dabasi csalánlevelek.” Budapesti Hírlap 1903. április 16. 11.
6 Gróf Beleznay Árpád (Pest, 1832–Budapest, 1909), gróf Beleznay Ferenc és Matkovich Apollónia elsõ gyer-

meke, aki teljesen vagyontalanná vált és gyakran keveredett peres konfliktusokba.
7 Pichler Gyõzõ (1869–1904) jogász, Kossuth Ferenc titkára, a kölesdi kerület országgyûlési képviselõje.
8 Mády Ferenc: Dabasi utolsó csalánlevelek. Kecskemét, Spitzer Vilmos Könyvnyomdája, 1903. 156 p.
9 Mády Ferenc: A korbács: önéletrajz. Budapest, Vass József, 1905. 320 p.

10 Gróf Vay Sándor: A paprikás bál. Pesti Hírlap 1907. február 3. 33–34.
11 Mády Ferenc: A dabasi csalánlevelekbõl. Dabas, Schultz Kft., 2003. 117 p.
12 Mády Ferenc lebontott kúriájának fényképét az alábbi könyvbõl vettük: Kerekes László és Tapodi Katalin

(szerk.): Építészeti értékek Dabason: a klasszicista kúriák múltja és jelene. Dabas, 1999. 62.

Mády Ferenc kúriája az 1950-es években
(Ismeretlen fotográfus felvétele)

A „csalánlevelek” új
kiadásának borítólapja


