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Odeschalchi Eugénie: 

Egy hercegnő emlékezik

A Palócföld 1986/5. számában adott 
hírt a készülő könyvről, közölve az 
1984. évi tévériportot is. Lapozzon 
bele az olvasó véletlenül vagy tuda
tos választással az azóta megjelent 
emlékiratkötetbe, megjósolható, hogy 
Odeschalchi Eugénie négyszáz olda
las könyvét közömbösen nem fogja 
letenni. S ha nógrádi, szécsényi, ak
kor bizonyosan nem, hiszen a kötet 
egyharmada a memoáríró életének 
szécsényi éveit meséli el.

Kordokumentum ez az emlékirat is, 
a magyar arisztokrácia hétköznapjai 
elevenednek meg lapjain a század- 
fordulótól kezdve. De túl a ténysze
rűség értékein, a minden megpróbál
tatáson keresztül megőrzött emberi 
tartás s tisztesség vív ki megbecsü
lést és rokonszenvet. S igaz a cím: 
egy hercegnő emlékezik, helyzete tu
datában, de nem rátartin, méltóság
gal és mégis szerényen. Legyen sza
bad a címhez hozzátenni: emlékezik 
egy feleség, egy anya. Mert a könyv 
betűiből sugárzó műveltség, méltóság, 
hit mellett, vagy azon túl is, átsüt a 
szeretet melege. Szeretete férje, gyer
mekei, szülei, ismerősei, a kedves em
berek felé. Ok nélkül nem ismert 
gyűlöletet.

Odeschalchi Eugénie (1898-1985) 
történelmi családba született. Az olasz 
eredetű Odeschalchi családból szár
mazott, miként többek között Bene
dek, XI. Ince pápa, a török elleni

európai összefogás főszervezője is. A 
családot az 1751. évi 40. törvénycikk 
honfiúsította, „még most is hálás em
lékezettel tisztelvén a karok és ren
dek a néhai szentséges atyának, XI. 
Incze pápának, és az ő nagybátyja 
Odeschalci Livius herczegnek . . .  fö l
ajánlott segítségét és a háború viselé
sére szolgáltatott eszközeit, s ebből 
folyólag magának és utódainak szer
zett nem közönséges érdemeit.”  

Gyermekkora a házasság megköté
séig, 1918-ig a felhőtlen boldogság 
kora. Erről szól könyve első részében. 
Lovrin, a „szépséges hely” , adott ott
hont a Lipthay családnak. Férje, bá
ró Lipthay Béla, régi magyar nemesi 
család leszármazottja volt. Egyik őse 
1660-ban Szécsényben volt helyettes 
kapitány, ott, ahová 1944 húsvétján 
érkezett meg Lovrinból a háromgyer
mekes család. A  háború viharai elől 
azonban elmenekülni nem lehetett. 
Szécsénybe is elért. S báró Lipthay 
Béla és herceg Odeschalchi Eugénie, 
a szécsényi kastély és „miniuradalom” 
új tulajdonosai 1944 decemberében az 
épület pincéjét óvóhelynek berendez
ve, a több mint 300 ottlakót élelem
mel ellátva, sebesülteket gondozva, 
helyükön maradtak. A  pincében vár
ták meg az új világot. Az ostrom, 
Szécsény felszabadítása, az újrakez
dés nehézségei, és egyre nyilvánva
lóbbá váló reménytelensége ellenére 
sem hagyták el hazájukat.
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A  háború minden emberre gyászt 
hoz. Nem kerülte el a Lipthay csa
ládot sem. Egyik fiuk hősi halált 
halt, másik külföldre sodródott. S 
mindezek mellett, mint a magyar 
arisztokrácia tagjainak, át kellett él
niük osztályuk, életformájuk halódá
sát, majd megszűnését. A  főúri lov- 
rini kastélyból a szerényebb szécsé- 
nyibe, majd annak egyre kisebb ré
szébe, végre egy városi házba kellett 
átmenteni, amit lehetett. S természe
tesen elmaradt a pazar bútorok, a 
gyönyörű képek, az értékes könyvek 
gazdagsága, de a lakásba érkezőt 
mindig körülvette a figyelem és a fi
gyelmesség gazdagsága.

A  könyv harmadik részének címe: 
Szécsény. S noha „földesúrként” alig 
fél évig élvezhették az egykori For- 
gách-kastélyt, amely ma múzeum, 
mégis életük a hetvenes évek elejéig 
hozzákötődött. (Óhatatlanul felmerül 
a hasonlatosság Szécsény korábbi úr
nőjével, az emlékirataiban Szécsényt 
szintén leíró Pulszky Teréziával; a 
véletlen úgy hozta, hogy egymást kö

vető években jelentek meg visszaem
lékezéseik.)

Odeschalchi Eugénie könyvének 
megírásához 85. életévében kezdett 
hozzá, megjelenését nem érte meg. 
Mire napvilágot látott, Eugénie her
cegnő már a szécsényi temetőben pi
hent szeretett férje mellett. Emléke 
azonban megmarad a könyvben. Gesz
tusai, mosolya, hanghordozása pedig 
azok emlékezetében, akik ismerték, 
látták a vele készült tévériportot.

Ő maga eképpen ajánlotta sorait: 
„É n  úgy gondolom, hogy ez a három
részes memoár olyan, mint egy szé
lesvásznú mozifilm. Képzeljük ma
gunkat egy nagy moziterembe —  re
mélem, zsúfolva van érdeklődőkkel. 
Leoltják a villanyt, sötétség támad, 
és a nagy vásznon hirtelen megjelen
nek a  szereplők, események, egy idős 
édesanya, és annak egész élettörté
nete.”

A  magyar emlékirat-irodalom szí
nes, érdekes darabját, Odeschalchi 
Eugénie életútját, a Gondolat Kiadó 
jelentette meg.

H A U ESEL SÁNDOR

Nagy Zoltán: Pórul járt szerelmesek

Értékes, hiánypótló munka jelent meg 
Nagy Zoltán tollából. Saját gyűjté
séből válogatta és gondozta a tréfás 
palóc mesék szövegeit.

A  „szerző” középiskolai tanár, 1970 
óta foglalkozik néprajzi gyűjtéssel. 
Szorgalmas munkával jegyzi fel a Pa
lócföld népdalait, mondáit, babonáit, 
archaikus imádságait, bibliai történe
teit, legendáit és meséit. Jeles alakja 
a honismereti mozgalomnak, s azok 
közé tartozik, akik évről évre indul

nak a Nagy Iván honismereti pályá
zaton s eredményei gazdagítják a mú
zeumok néprajzi adattárait.

A  Pórul járt szerelmesek című 
gyűjtemény nem csupán tudományos 
érdeklődésre tarthat számot, de a 
nagyközönség számára is érdekes, él
vezetes, szórakoztató olvasmányt 
nyújt. A  mai falu már nem a fonók, 
fosztok hagyományos világa, az együt
tes munkák, társas összejövetelek ré
gi formái kiveszőben vannak, s ve-
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lük együtt tűnnek el a paraszti me
semondók, a szép tündérmesék, a 
mondák, a klasszikus népi epikai mű
fajok. A  múlté már az, ahogyan még 
a századforduló táján lstvánffy Gyu
la gyűjtötte a mesét: „...e lm entem  
hát a nép közé, csendes téli estéken, 
beültem a fonóba, s gyermeki áhí
tattal hallgattam a guzsaj mellett ü l
dögélő öregasszonyoknak, vagy a ke
mence szögeiben heverésző ősz pa
lócznak mesélő szavát. . "

A  tréfás mesék és történetek azon
ban ma is élnek, fennmaradnak és 
újaik keletkeznek, hiszen ezek bárhol 
elmondásra kerülhetnek, ahol a szó
rakozási igény jelen van, s nem kö
tődnek szorosan jellegzetes alkalmak
hoz. E  műfaj szövegeit, a sokszor 
erotikus, drasztikus, szókimondó, 
nyomdafestéket nehezen tűrő hangvé
telük miatt a gyűjtők hosszú időn 
keresztül nem méltatták lejegyzésre 
és még kevéssé közlésre. Külön gyűj
teményként jóformán csak Erdélyből 
és az északi -  gömöri -  palócok te
rületéről adtak ki tréfás népi elbe
széléseket. A  mesegyűjtemények klasz- 
szikus meséi, történetei mellett szór
ványosan találunk csak ilyen történe
teket.

Nagy Zoltán kötete segítséget 
nyújt a palóc mesei jellegzetességek 
vizsgálatához, és az ország nagyobb 
területi csoportjaival való összevetés
hez is alapot ad. A magyar népmese
kincs törzsanyaga ugyan nagyjából 
egységes szerkezetű, a mesemondás 
elevensége azonban napjainkban igen 
különböző az ország egyes területe
in, s az ismert mesék mennyiségében, 
variánsok létezésében, a mesemon
dók tudatos alakító igényeiben elté
rések mutatkoznák.

Nagy Zoltán tréfás meseszövegei -  
néhány kivétellel -  Nógrád megye te
rületéről származnak s a történeti 
Hont, Gömör és Borsod megyékből 
nem hoz adatokat. A pontosabb meg

jelölés kedvéért indokolt lett volna 
erre a címben is utalni, s az általá
nos „palóc” megjelölés helyett a 
konkrétabb „nógrádi palóc” kifeje
zést használni.

A  múlt század második felétől már 
találunk önálló mesekdadványokat 
palócföldi gyűjtésből. Pap Gyula, 
Pintér Sándor és lstvánffy Gyula kö
tetei azonban inkább más mesetípu
soknak adnak teret, az akkori nép
rajzi gyűjtés érdeklődésének megfe
lelően. A  palóc nép meséiben ők nem 
csupán a szórakoztató jelleget keres
ték, „hanem egyszersmind a nemzet 
nyelvének és ősi történetének forrá
sát is.”  (Pintér S.)

A  tréfás vagy reális mesékben, el
lentétben a népmese más műfajaival, 
hiányzik a „csodás elem” , itt nem 
képzeletbeli, „mesés” világban, ha
nem a faluban, a megélt paraszti 
környezetben zajlanak az események. 
A  hősök a falusi társadalom tagjai: 
a papok, a világi elöljárók, az egy
szerű, de nevetséges tulajdonságok
kal rendelkező emberek, a lusta, fe
csegő, kikapós vagy féltékeny me
nyecskék, ostoba és férfikívánó vén
lányok, az italban vagy szerelemben 
mértéket nem ismerő férfiak, az agya
fúrt kópék, okos leányok, bugyuta 
házaspárok stb. A  történetek sok 
szállal kapcsolódnak az őket formáló 
társadalomhoz, annak világképéhez, 
erkölcsi felfogásához.

A  humor és komikum nevettető 
szándéka mellett a tréfás mesék funk
ciója nemcsak az egyhangú munká
kat megkönnyítő szórakozás, hanem 
bizonyos magatartásmintákat adnak, 
problematikus helyzetekben megoldást 
is kínálnak, ezért az ifjúság nevelé
sének eszközei is voltak. Ez elsősor
ban a jellemmesékre igaz, melyekben 
a falu társadalma elítéli az irigy em
bereket s kigúnyolja még a papot is, 
ha az disznóvágáskor nem akar kós
tolót küldeni; nem tartja alkalmas-
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nak a férjhez menésre a lusta leányt, 
akinek gyúrótábláján ottmarad a ko
vász, vagy amelyik fésületlenül, mos- 
datlanul vagy piszkos, seperetlen 
udvarral várja vőlegényét a katona
ságtól; azt a leányt azonban, ame
lyik „felöntözte a moslékot a pad
lásra” , vagyis disznókat hizlalt, dol
gozott a távoliét alatt, „mindjárt meg- 
nyalábolta a legény, mert úgy gon
dolta, azt fogja feleségül venni, hi
szen az gyászolta meg őt a leghelye
sebben” . A  rövidlátó lány meg a 
„selyp” lányok nem testi fogyatékos
ságuk miatt nevetségesek a falu előtt, 
hanem, mert „hibájukat”  rejtegetve 
kerülnek komikus helyzetbe, s macs
kának nézik a demizsont vagy elszól
ják magukat a kérő előtt. E  nevelő 
célzatú meséket a házasulandó korú 
fiataloknak mondogatták, míg a kö
tet Erotikus mesék címszó alatt ol
vasható szövegeit csak egyneműek, 
többségében a férfiak mesélgették. 
Pórul járt, szerelemre sóvárgó bará
tok, papok, királylányok, ravasz csá
bítók, ügyes menyecskék, szerelmet 
tanuló juhászlegény, meg az együgyű 
menyasszony e történetek főhősei. 
Sajnálatos, hogy a kötet bevezetőjé
ben emlegetett A  férjet kereső ki
rálykisasszony című szellemes és ér
dekesnek ígérkező történetet a gyűj
teményben nem olvashatjuk. Ez nyil
ván erősen erotikus és abszurd jelle
ge miatt maradt ki a válogatásból, 
pedig e típus a kevéssé ismertek kö
zé tartozik s fontos adalékokat je
lenthet a népi gondolkodásmód, er
kölcsi felfogás, a parasztság nemiség
hez való viszonyulásához, melyekről 
ma még ismereteink hiányosak.

Az állatmesék és kópémesék egy 
része szintén tréfás és erotikus színe
zetű s így ezek is inkább a felnőttek 
körében terjednek.

Más jellegűek a népi etika sajátos 
világát tükröző legendamesék és az 
igazságos Mátyás királyhoz fűződő 
történetek. A  bolondmesék a nor
mától eltérő viselkedésmódot teszik 
nevetségessé. A  bolond falu, A  meg
borjazott ember, A  bolond asszony a 
vásáron, vagy Az együgyű házaspár 
történetei országszerte ismertek, s ezek 
rok oníthatók leginkább a klasszikus 
értelemben vett mesékkel. A hazug
ságmesék célja, hogy a hazugságok 
képtelen világában kalandozva, mi
nél hihetetlenebb történetekkel nevet
tessék meg a hallgatóságot.

A  kötet minden darabját a költői 
megkomponáltság, nyelvi ötletgazdag 
ság és szellemesség jellemzi. Ugyan
akkor nyilvánvaló, hogy népünk pró
zai hagyományvilága napjainkban ösz- 
sességében nem ilyen. A  mai falun 
zömében romlottabb, nyelvileg kevés
sé tiszta szövegek élnek. Nagy Zol
tán gyűjtőmunkájának eredményei a 
magyar népi irodalom jobb megisme
rését szolgálják, de a könyv nem 
szakkiadványnak készült, nem a rep
rezentativitást célzó, nem a népnyel
vi lejegyzéseket tartalmazó szöveg- 
gyűjtemény, hanem a népi próza ér
tékeit népszerűsítő, színvonalas kiad
vány.

Ajánljuk e kötetet a népi kultúra, 
az irodalom és mesék kedvelőinek. 
(Palócföld-könyvek, Salgótarján)
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