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Szabó István

Nagyszőllős 
rádióelőadás, 1938.

Az itt következő dokumentum Szabó Istvánnak egy 1938-ban tartott rádióelőadása1. 
Az előadás előzményeihez tartozik, hogy - mint közismert - Szabó István 1932-től az 
Országos Levéltárban részt vett a Mályusz Elemér kezdeményezésére létrejött /és 
általa megszervezett/ felvidéki településtörténeti munkálatokban. Ezek eredménye
képpen született meg a „Magyarság és Nemzetiség” című sorozat, melynek első köte
te, Szabó István Ugocsa megyé-je 1937-ben jelent meg. Szabó e munkálatok keretében 
ismerkedett meg a rádióelőadás témájául választott Nagyszőllős történetével. Mint a 
dokumentum szövegéből kiderül az akkor a csehszlovák fennhatóság alatt lévő várost 
személyesen is felkereste, s voltaképpen ez az élmény az alapja az 1938-ban elhangzott 
előadásnak is. Az alábbi szöveg közlését fontosnak tartjuk, hiszen egy érdekes adalék 
Szabó István népiségtörténeti szemléletének megvilágításához. Ugyanakkor arra is 
bizonyíték, hogy - miként az „ötletgazda” Mályusz Elemér esetében is - népiségtörté
neti vizsgálódásainak aktuálpolitikai üzenete is volt s alapvetően egy népi nemzet
fogalomból táplálkozott.2

„Néhány évvel ezelőtt különös talákozóra indultam Nagyszőlősre. Ezen a 
találkozón az élő város találkozott azzal a szubjektív lelki képpel, melyet a történet
kutató távolból, testileg nem érzékelhetően, csupán a történeti adatokra támaszkodva 
alkotott a város múltjáról és magáról a városról? Ismeretlenül is ismerősöm volt 
már a város, tudtam hegyeiről és vizeiről, földjeiről, dűlőiről, rétjeiről, szőlőiről, utcá
iról s tudtam régi és új népeiről. Századok óta itt élő családok nevei csendültek meg 
emlékeimben és kerestem a régi lelket, mely az elszakított hétszázéves magyar város 
múltjából nézett reám.

Első tekintetem a Fekete hegy-en állott meg. Ez a pompás tömb a város 
északkeleti oldalán kupszerüen emelkedik az ég felé zöldellő tömegével s napsütötte 
délnyugati lejtőit gondosan müveit szőlők terítik be ma is, mint hétszáz évvel ezelőtt.
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A szőlőültetvények voltak itt az emberi élet első nyomai, tőlük vette a város a nevét s 
az elsőnek itt megtelepült magyar vincellérek árpádházi V. István királyi asztalára 
szűrték a nemes bort. A királyi földesúr gyakran felkereste a benépesülésnek csak ek
kor induló ugocsai vidéket s a mánnarosi országos gyepűig hatalmas erdőkben medvé
re, vaddisznóra, farkasra és szarvasra vadászott. A szőllősi földnek azon az északi 
részén, melyet már akkor is Mocsárerdőnek neveztek s amelyet máig így neveznek, 
királyi darócoktelepültek, e sajátos ősi magyar foglalkozás űzői, akiknek feladata az 
erdő és vadászás volt. A város határának Tiszára nyúló déli peremén pedig, körülbelül 
azon a helyen, amelyet a város népe Alsósziget néven ismer, a királyi halászok vertek 
tanyát, akik a hegyek közül kilépő Tisza meglassudó vizeiből hallal gondoskodtak a 
királyi gazdaság és esetenként a királyi asztal számára.

A gyorsan felvirágzó szőllősi településnek 1262-ben a hálás V. István, ekkor 
még iíjabb király, városi kiváltságot adományozott. A kiváltságlevél megadta a 
bíróválasztási és bíráskodási jogot s biztosította a szabad be- és elköltözést. A papjukat 
is maguk választhatták a szőllősiek s báró közéjük nem szállhatott. Szabad piacot, a 
Tiszán szabad révet tarthattak s áruikkal szabadon járhattak kelhettek az országban. A 
kiváltságlevélben a királyi darócok és a halászok földjét Szőllősébe kebelezte, mely 
így hármas magyar népi rétegen4 épült fel: a királyi vincellérekén s a hozzájuk társított 
királyi darócokén és halászokén. Mikor azonban a szőllősi nagy privilégiumra a király 
viaszpecsétét reáfüggesztették, a város falai között az alapító magyarok mellett már 
idegen vendégek is ültek: szász telepesek, akiket a középkori nagy német elvándorlások 
egyik messzegyűrűző hulláma vetett ide a felső-Tisza mellé, magyarok közé.

A szőllősi szász vendégek hamar elkeveredtek a magyarokkal s annyira nyom
talanul felszívódtak a magyar népi talajba5, hogy az oklevelek adatain kívül más 
nyomunk nem is maradt fenn. A város pedig a nagy kiváltság birtokában szélesedett 
és virágzott s e keleti országrészen a Felső-Tisza és a kis Túr vidékén megtelepedett 
törzsökös magyarságnak gazdasági és kulturális központja lett. Itt vezetett keresztül 
az ut az ország szívéből, Budáról a mármarosi bányavárosokhoz, dél felől pedig erdélyi 
kereskedők szekereztek keresztül a városon Kassa felé, s az országutakat járták 
portékáikkal a szőllősi polgárok is. A kelet felé rajzó magyarságnak e pompás kis 
városa a XIV. században a magyar királynék birtoka volt s tekintélyéről mi sem 
tanúskodik jobban, mint az, hogy Károly Róbert király 1329-ben a mármarosi öt 
koronavárosnak a szőllősi jogot adományozta. Nagy Lajos király pedig három 
kiváltságos ugocsai községnek kötelességévé tette, hogy kétséges ügyekben Szőllős 
bírájától és tanácsától kérjenek ítéletet s ebben az ítéletben az ugocsai királyi uradalom 
fejének, a nyalábi várnagynak is meg kellett nyugodni.

Nagyszőllős városa a nagy kiváltságok dacára sem érte el királyi városaink 
ragyogó jövőjét. A királyné városa még a XIV. század végén földesúri hatalom álé 
került. Előbb a Moldovából bevándorolt Balk és Drág vajdák, majd a Perényiek lettek
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az urai s a fényes kiváltságok elenyésztek a földesúri hatalom számos századai alatt. 
Ma már hiába keresnők a kezdeti nagy múlt külső emlékeit, az árpádkori vár bástyái, 
melyeket egykoron Károly Róbert vitézei a lázadó Kopasz nádor úrtól vívtak meg, 
éppúgy elomoltak, mint a város falai. A hanyatló várostól a Tisza is elköltözött, új 
medret keresett magának s azóta a bortermő Feketehegy alatt délrekanyarodva vág ki 
a magyar síkra.

Az elfakuló kiváltságok és a leomló bástyák alatt azonban tovább élt a város 
népe. A felsőtiszai magyarságnak ezután is fontos központja maradt. Vásáraira az 
egész környék népe összejött, szüreteire a szatmári és szabolcsi részekből is sokan 
felkerekedtek s a szőllősi vendégfogadók előtt ezután is gyakran álltak meg a porosz
káló kalmárszekerek. A tatárhordák, melyek a magyar földet járó török seregek segéd
hadaiként jöttek át a keleti szorosokon, kétszer is feldúlták és megemésztették a várost. 
Az évtizedeken át tartó kuruc-labanc viaskodást is gyakran szenvedte meg a város, 
melynek ősi népe meg is csappant e nehéz időkben. A megüresedett portákra a meg
maradt magyarság sorai közé ekkor rutének jöttek a hegyekből, de miként századokkal 
előbb a szász vendégek törmeléke, úgy most a csendes rutén parasztok is hamar elve
gyültek a régi gyökeres magyarságban.6

Elfolynak a forgandó múlt eseményei s a múltnak és a jelennek ezen a talál
kozóján egyetlen élményben forr össze minden benyomás: ebben a városban, mely 
ezelőtt idegen impérium alatt soha nem volt, minden, ami maradandó, a magyar múlt 
öröksége. Az ősi magyar talajon, a sokszázados közösségi keretek között a régi nép 
él, az alap a régi, csak a felület új s a város neve változott meg: az új uralom7 elvette 
a város nevéből a „nagy” jelzőt s a megmaradó Szőllőst is idegenre írta át. A vármegye- 
házán, ahol évszázadokon keresztül csaknem mindig a Perényi urak ültek a főispáni 
székben, most nacselnik székel s a kastélyszerű, de elhanyagolt épület kapujában 
nem posztói díszruhás hajdú. A közelben emelkedik a katolikus plébánia-templom, 
mely a századelőtti nagy tűzvész után megújítva, gótikus tornyával még a XV. század 
elején épült s ugyanekkor festett számára oltárképet a kassai Gáspár mester. A viharvert 
református templom, a görög katolikus templom s a nagymúltu, barokkjellegű Perényi- 
kúria mellett továbbhaladva, a város délkeleti szélén, a Feketehegy egyik előreugró 
dombján feltűnnek a ferences barátok egykori kolostorának már régen legendássá lett 
mohos omladékai. Az út innen a Tiszához vezet, melyet a régi rév helyén karcsú vas- 
híd ível át, ezen robog a vonat a régi Királyháza és az új Románia felé.

A múlt képei, amint egymásután előlépnek, a történelmi élet megszakíthatatlan 
folyásának bizonyságaként sorban elrendeződnek az élő város fóltáruló képén. Ezen 
a képen csak az új bürokrácia, az idegen egyenruha s a városra rátelepedett idegen jö- 
vevénység az, ami nem magyar történelem. De ezek felszíne alatt ma is a régi Nagy- 
szőllős él s a hétszázéves felsőtiszai városban, melynek diadalmas napjaink nem hoz
hattak szabadulást8, ma is a magyar nyelv zeng.”
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Jegyzetek

1. A dokumentum a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Szabó István 
hagyatékában található Ms 5439/11. jelzet alatt.

2. Mindehhez hozzátartozik, hogy Szabó 1938-39-ben a Magyar Szemle hasábjain még két 
tanulmányt publikált a térség problémáival kapcsolatban. Mindkettőben egyértemű a 
politikai aktualitás. V.ö. Szabó István: A rutén föld. Magyar Szemle, 1938. XXXIV. köt. 4. 
sz. 376-379., illetve Uő: Ukrajna. Magyar Szemle. 1939. XXXV. köt. 3.sz. 262-270.

3. Szabó István itt természetesen az Ugocsa megye munkálataira gondol. V.ö. Szabó István: 
Ugocsa megye. Magyarság és Nemzetiség, I. sorozat. 1. köt. Bp., 1937.

4. A népiségtörténet jellegzetes fogalmáról és problémájáról van szó.
5. V.ö. előző jegyzet.
6. V.ö. előző jegyzet. Mint látható, Szabó István Nagyszőllős történetével kicsiben mutatja 

be a „népiség” alapján való történetírást. Ezt nagyobb keretekben Ugocsa teljes feldol
gozásával, illetve országos viszonylatban „A magyarság életrajza” című szintézisében 
valósította meg. V.ö. Szabó István: A magyarság életrajza. Bp., 1941.

7. Az új uralom természeten az első világháború utáni csehszlovák fennhatóságot jelenti.
8. Mindebből világos, hogy az előadás az első bécsi döntés után, de még Kárpátalja 1939- 

ben történt visszafoglalása előtt hangzott el.

Vilmos Erős on István Szabó’s

Nagyszőlős (Radio talk from 1938)

The essay in the written version o f István Szabó’s radio-lecture from Nagyszőlős 
back in 1938. The peculiarity of this talk was thet it tried to demonstrate the main 
points of the method od István Szabó’s „népiségtörténet” („folk-history”) throught 
the analysis of the history of a small town. The text proves that this historiographical 
approach also had political implications.
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