
ódájának címe: „Emlék oszlop, mellyet néhai Ttetes Tudós Széphalm Kazinczy Ferencz 
Urnák, a Magyar nyelv Egyetem rendes Tagjának, több Ttetes Vgyék Tábla-Birájának el 
hunyta alkalmával emelni törekedett S. Patakini IV.-dik éviTog. Deák." 

A pataki diákköltők — a Parthenon írói — mellett a magyar költészet nagy alakjainak 
versei közül több megtalálható Mándy gyűjteményében. Csokonaitól három (Istenek oszto-
zások, Hold, Füzes) ; Kölcseytől ugyancsak három (Ódák Sappho után, A vényhez, Kívánság) ; 
Kisfaludy Sándortól öt (Az asszonyok kötelességek, Jaj akinek vérző szive, A rózsa, Az ifjúság, 
Barát,) ; Vörösmartytól egy (Kis gyermek halálára) ; Berzsenyi Dánieltől kettő (Mohátsi 
veszedelem, A reggel) ; Bayza Józseftől szintén kettő (Lyánka sírján, Hozzá) ; Verseghy 
Ferenctől egy (Nejelejts) ; Vitkovits Mihálytól egy (Imádság) ; Fáy Andrástól egy (Kettős 
szerelem) ; végül Czuczor Gergelytől ugyancsak egy (A kezdő szerelem) című versek találhatók a 
kötetben. 

A rímkovács Kováts Józseftől — a maga korának legdivatosabb diákköltőjétől — öt 
verset másolt le Mándy Károly: A kicsapott mester éneke, A kopott nemesekhez, Liza! engem 
istenséget, Dal, Síromhoz. A versek természetesen nem egymás után következnek a gyűjtemény
ben. Közben ismeretlen vagy kezdőbetűkkel jelzett szerzők költeményei, két népdal (Messze 
tőled édes kincsem, Cserebogár, sárga cserebogár), Fáy András jeles mondásaiból harminckét 
aforizma, vagy éppen a „Vőfély hívó beszéde a lakodalomba", majd a „NŐnemi szépségek" 
huszonöt pontban felsorolva, levelek (pl. „Egy" kedvencét hűtlenségben tapasztalt szerető 
levele kegyenczéhez") váltakozva találhatók a kötetben. 

A gyűjtemény második felén határozottan felfedezhetők a diákos-népies rokokó líra 
nyomai. E stílus kifejlődését, jelentőségét és hatásait O. Nagy Gábor részletesen tárgyalja 
említett tanulmányában. Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy Mándy kéziratában 
ennek a stílusnak minden változata képviselve van. Az epekedő, a beteljesült szerelemről épp 
úgy találunk benne verseket, mint a csalódott ifjú szívfájdalmáról. Mándy Károly minden 
bizonnyal csalódott szerelmében, mert gyűjteménye tele van pesszimista hangú versekkel. 
Nem véletlen dolog, hogy a Csalja széphez, A hűtlenhez, a Gyötrődés, Az elszáradt nejelejts, A 
hüségtelen Étihez és még több ehhez hasonló című verset másolt le a maga számára. De nem 
lenne teljes a gyűjtemény, ha nem lennének benne a nemzeti önismeretre, hazaszeretetre, a 
köznép megbecsülésére vonatkozó versek, melyek a kollégiumi diákirodalmat éppen úgy jellem
zik, mint a népies dalköltészet, vagy a csípős hangú, pajzán tartalmú rokokó líra. 

Mándy Károly „Holmi"-jának ugyanaz az értéke, mint a hozzá hasonló korbeli gyűj
teményeknek. Ez a kéziratos diák-irodalom az európai, tőlünk sokszor idegen irányú irodalom 
mellett jellegzetesen magyar szellemiséget képvisel. „Jelentősége nem önmagában, legkevésbé 
esztétikai értékében van, hanem abban, hogy ébren tartotta és táplálta a magyar szellemnek, 
önmaga, múltja, hagyományai és népi gyökerei felé forduló és abból erőt merítő mivoltát" 
— mondja O. Nagy Gábor. 

Jelen közleményünkben nem volt célunk a kézirat teljes és részletes ismertetése. A 
259 lap terjedelmű füzet sok érdekes verset, magyar, latin nyelvű szöveget tartalmaz. A néhány 
verscím csak ízelítő akar lenni, amely egyben arra is hivatott, hogy felkeltse a kor irodalmával 
foglalkozó kutatók érdeklődését Mándy Károly gyűjteménye iránt. 

Takács Béla 

A dévaványai juhbehajtás és költője 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1954-i évfolyamában Pap Károly közölt egy fél 
század óta emlegetett költeményt „A ványai juhbehajtás" címmel.1 E hosszabb elbeszélő köl
teménynek az az érdekes múltja van, hogy már kiadása előtt egész irodalom keletkezett kéz
iratos példánya körül.2 Kiadása után az érdeklődés még fokozódott iránta. Nemcsak a szak
irodalom foglalkozott vele, hanem az ismeretterjesztő sajtó, sőt napilap is Dénes Szilárd,3 

Ágotái László4 és Virágh Ferenc hozzászólásában.5 A költemény tartalmát már Kéki Lajos is 

1 P A P KAROLY: Arany egy zsengéje. A ványai juhbehajtás I tK, 1954. 78—83. 
* K É K I LAJOS: Arany János pályakezdése. Beöthy-Emlékkönyv. Bpest, 1908. 322—335. U. ő: Tanul

mányok Arany János epikájáról. Bpest, 1917. 125 .—SZEREMLEY BARNA: Reliquiák egy nagy költő meg egy 
kis költő életéből. Protestáns Képes Naptár I909-re. 37. Uő: Arany János Kisújszálláson. Kisújszállási 
nagykun magyarok kalendáriuma az 1905. esztendőre. 

3 D É N E S SZILÁRD: Arany Jánosnak: a ványai juhbehajtás c. ifjúkori verses krónikájáról. I tK. 1956. 
178—187. • 

4 ÁGOTÁI LÁSZLÓ: A dévaványai juhbehajtás szerzőségének kérdéséhez. Jászkunság. 1958. 1—2 
szám, 38—40. 

s VIRÁGH FERENC: „Állj elő, vén Márkus! Vedd le süvegedet" Középkori birtokperek Békés megyé
ben. Békésmegyei Népújság 1959. aug. 16. 
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ismertette 1917-ben. Ő foglalkozott Szeremley Barna kisújszállási tanár nyomán azzal a kér
déssel, hogy írhatta-e a költeményt Arany János. Bár tanulmánya 51. oldalán határozottan 
Arany szerzősége mellett nyilatkozott, a későbbiek során ő is fenntartással élt Arany szerzősé
gét illetőleg.6 Tisztán a költemény szerkezetbeli sajátságaival bizonygatja ezt. Kételyét érez
hetjük viszont az alábbi soraiból: „Az epikai hitelt kereső Aranyt jellemezné benne, hogy az 
egész történetet krónikában olvasottnak tünteti föl."7 „Innen dúdolta el az egész juhbehajtást 
a költő."8 

E sorok is sejtetnek valamit abból, hogy a korábbi ismertetőket is foglalkoztatta az a 
kérdés, hogy más is írhatta a költeményt. Első közlője, Pap Károly is gondolt erre, mikor e 
sorok írójától dévaványai költemények kézirata iránt érdeklődött. Különösen Szivos Mihály 
dévaványai rektor versei foglalkoztatták.9 „Vajon nem Ő e a szerzője a szóban forgó juhbehaj-
tásnak?" — kérdezte.10 A továbbiak során azonban a dévaványai szerző eshetőségét nem 
firtatta tovább. írt még többször e sorok írójának is, Szűcs Sándor karcagi múzeumigazgató
nak is, de a kézirat ismerete hiányában egyik sem szólhatott hozzá a költemény szerzője kér
déséhez. 

Érthetetlen viszont, hogy a kéziratok tulajdonosai, a költemény ismertetői eddig egy
általán nem foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy mennyiben a költői fantázia szülötte a köl
temény tartalma és mennyiben megtörtént esemény? Mi indíthatta a költőt költeménye meg
írására? Miért terjedt el a tartalma? Egy ilyen hosszú és titokzatos múltú költeménynél e prob
lémák legalább olyan fontosak, mint a motívumok hasonlóságának vagy a költő frazeológiá
jának vizsgálata. 

Érthetetlen az is, hogy nem vették észre a költemény komor hangulatát. „Azok közül a 
tréfás anekdoták közül való, amellyel a hajdúsági, bihari, főként sárréti falvak gúnyolták egy
mást elmaradottságuk fészkében" — írta Pap Károly1.11 Dénes Szilárdot dévaványai vonat
kozásban mindössze annyi érdekelte, hogy mi volt a kunsági nagy ártány.12 Hozzászólásában 
kategorikusan kimondja, hogy „magvát a túrkeveiek költötték a dévaványaiak gúnyolására. 
Valószínűleg anekdotaként járt szájról szájra." Viszont nem bizonyítja sem a túrkeveiek köl
tését, sem az anekdotavándorlás útját Túrkevéből. Túrkeve két legszorgalmasabb hagyomány
gyűjtője: Vadász Pál13 és Győrffy Lajos előtt ismeretlen volt mégis az anekdota. „Érdekes, 
hogy az egyik érdekelt fél, Kevi lakói semmit sem tudnak róla és a legöregebb emberek sem 
emlékeznek ilyesféle históriára." — írja az utóbbi.14 „De hogy Keviben nem forgott a nép 
száján, az biztos."15 A költemény tartalmát jórészt Arany fantáziája alkotásának tartja 
Dénes, mikor így ír:" Amikor ezt a tárgyat feldolgozta,... .sok tekintetben saját képzelő 
tehetségére volt utalva."15b Adós marad Dénes azzal is, hogy mit vett a megtörtént esemény
ből és mit adott saját képzelőtehetsége. 

Ezzel szemben, aki a költeményt figyelmesen végigolvassa, lát benne egy valóban létező 
helységet, Dévaványát, cseppet sem vidám körülmények közt. Mocsár és ingovány veszi 
körül. Bírója iszákos, nagyképű, lusta, nehéz felfogású. Tanácsa alkoholista, izgága, potyát 
leső, fukar, a közönség fe,lé gyáva. Tanácsülésen állati módon üvölt és káromkodik. Saját 
okádékában és a disznóólban fetreng. Jegyzője is részeges, a deák szavak mögé menekül az 
egymást szidó parasztok követel'ése elől. Lakói a legnagyobb dologidőben tömegesen nyargal
nak ki a határba, hogy ott fel és alá kószáljanak a túrkevei juhok után. Az italbolt kezelője a 
legsilányabb vinkó törkölyéből készült „gugyi"-t tetszés szerinti áron sózza a község nyakába. 
Ennél komorabb képet talán rajzolt költő magyar helységről, de névleg megjelölve még aligha. 

Aza költő, aki ezt írta, nem lehetett közömbös, külső szemlélője a dévaványai viszonyok
nak. Komoly okának kellett lenni, hogy így írjon. Dehát mivel bánthatta meg ennyire Déva-
ványa a 17 éves Arany Jánost, aki az eddigi kutatás szerint soha sem fordult meg e helység
ben? Vajon ezzel is pályázatra készült, mint legközelebbi fiatalkori műveivel? 

Pusztán a motívumbeii hasonlóságból még nem következhet Arany szerzősége. Ez eset
ben ugyanúgy lehetséges, hogy Petőfi írta, mint Arany. Míg Arany csak egy motívumot szen
tel a múlatás rajzának, Petőfi egész hőskölteményt írt egy kocsmai mulatásról. Ahogy Arany 
hallhatott a dévaványaiak mulatásáról Kisújszálláson, ugyanúgy hallhatott róla Petőfi is 
Mezőberényben. Petőfi 1847. jún. 10-én Kőrösladányban írta „Puszta föld ez, ahol most 

6 K É K I : Tanulmányok. . . 51 . 
' Uo. 53. 
8 Uo. 52. 
9 P A P KAKOLYnak 1952. júl. I5-én szerzőhöz írt sorai. 

10 Uo. 
11 Uő, 1952. május 19-i levele. 
12 D É N E S SznÁRDnak 1954. ápr. 3-án szerzőhöz írt sorai. 
13 VADASZ PÁL 1935 nyarán szerző ottlétekor nem ismerte. 
14 GYŐRFFY LAJOSnak 1960. aug, 4-én szerzőhöz írt sorai. 
16 Uő 1960. aug. 8-án kelt levele. 
l s b D JENES SZILÁRD: i. m. 
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járok" kezdetű költeményét, s másnap, jún. 11-én Mezőtúron az „Utazás az Alföldön" címűt. 
Valószínű, hogy Dévaványán haladt át. Sok hasonlóság van „A dévaványai juhbehajtás" és 
„A helység kalapácsa " között. Kocsmai mulatozás, bíró alvása, nehéz mozgása, a költő meg
jósolja műve halhatatlanságát stb. Mindezek azonban csak külsőségek, melyek nem adnak 
feleletet a fenti, lényegbevágó kérdésekre. 

Próbáljunk megindulni a költemény egyéni, szilárd pontjairól. Ilyen mindenekelőtt 
Dévaványa helysége. Amit a költő e falu mocsárjáról és ingoványáról ír, pontosan megegyezik 
Fényes Elek tudósításával." „Folyóvize ugyan nincs, de. . .tavak és mocsárok, melyek halat, 
rákot, csikót, teknős békát, s ezernyi vadmadarat szolgáltatnak."16 A helység háza, Izsák 
zsidó boltja, a helységnek határán levő csárda pontos helymegjelölés, mint látni fogjuk. „Az 
elveszett alkotmány" topográfiája ezzel szemben elméleti, jelszó-topográfia. Liberális-tó, 
Boldog Arábia, Sárfalva, Vízmente, Úrbéri tanyák, Okta nemes helység stb. „Az elveszett 
alkotmány" szereplői nevén érezzük, hogy azok a műköltői fantázia alkotásai, ilyen nevű 
emberek nem éltek egy bokorban: Nyakaló, Maradossy, Olmody, Holnapy, Szüzváll, Doronghy, 
Nemdy, Rohanász, Patvardy, Aggdy, Parázsy, Gróf Telivér, Gróf Lánghy, Hangady, Gróf 
Pipy, Pörgedy, Markos, Izmos, Tagadó, Karakány stb. — A dévaványai juhbehajtás-ban a 
bíró, kisbíró, Miska csősz, az anyjok (a bíró felesége), a falu zsidaja, Izsák, ármás, hetes, bracchi-
um, mészáros, jegyző, tanács szerepelnek. A bíró, kisbíró, csősz, ármás, jegyző, tanács, a köz
ség belső embereit jelentette. A mészáros ugyanaz volt, mint a kocsmáros. A hetes a szállításra 
hetenként berendelt lovas paraszt.17 

A költő két személynek írja ki a nevét. Miska csősznek és Izsáknak, a falu zsidajának. 
Miska csősz teljes nevét nem tudjuk egyelőre. Semmi esetre sem a költői képzelet alkotása ez a 
név, mert a Mihály név igán gyakori volt Dévaványán a szabadságharcot közvetlenül megelőző 
években. A csőszök közt is tudunk ilyent, de nem a juhbehajtás színterén, Csudaballán. Volt 
ugyan egy kis Szabó Mihály nevű csősz is Csudaballán, de ő 1830-ban vízbefúlt, mikor a Tisza 
elöntötte a határt.18 Az ő szereplését kizárja a másik névleg nevezett szereplő, Izsák ténykedése. 
Izsák körülményeit elég jól ismerjük. Teljes neve Grósz Izsák volt. A hivatalos iratokban Nagy 
Izsák néven szerepel. Őmaga inkább Nagy Ignácnak, Nagy Izsáknak írta magát. Jómódú, 
művelt, mozgékony ember volt. Fia Nagy Salamon mészárosnak, aki két fia segítségével nagy 
harcot folytatott székálló legényével, a békéscsabai Kontsek Józseffel annak kauciója vissza
tartása miatt. Ezzel felzaklattad jegyző, Szabó István és a"szolgabíró kedélyét.19 Grósz Izsák 
sírfelirata a dévaványai túréri izr. temetőben így hangzik: 

„Grósz Izsák gyászos sírhalma ez, 
Mely egy korán hervadt kedves férjet fedez. 
Nő és árvák, könnyek hullanak porára. 
Ahányszor e márványon rezg a napkelet. 
Csókolja hamvadat a szent emlékezet. 
Élt 36 évet. Meghalt ápr. 26. 5612. évében." 

Azaz 1851-ben. így 1815-ben született, özvegye 1859-ben mint dévaványai földesúrnő íratta 
alá nevét az örök úrbéri egyezségen. — Nem tudott írni.20 

Az elöljárók számát nem ismerjük a jobágyvilágból. Mivel azonban 1859-ben bíróból, 
másodbíróból és 30 választott képviselőből állott, nem lehetett sokkal kevesebb másfél évtized
del korábban sem. A költemény szerint mind kivonultak juhot hajtani. Hozzájuk csatlakozott 
vagy húsz hajtó, hiszen ennyit kértek a csárdából. 

A költeményben nincs nyoma annak.a helytörténeti adatnak, hogy Dévaványán külön 
elöljárósága és hivatalos épülete volt a parasztoknak és a nemeseknek.21 Közös volt azonban a 
jegyző 1841. dec. l-ig. Ekkor á nemesek külön jegyzőt választottak az addigi közös jegyző, 
Szabó István helyébe. Ez volt Dancs István.221846-ban a parasztok is letették Szabó Istvánt 
és a dévaványai születésű Szarka Gerzson lett a paraszt község jegyzője.23 Szerző tulajdonában 
van a jogi végzettségű Szarka Gerzsonnak jogi kézikönyve, mely világosan előírja, hogy mit 
kell tenni a kártevő barmokkal. „Az illy kárt tett barmokat be kell hajtani, ha lehet, ha pedig 

10 F É N Y E S E L E K : Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. I. 257—258, 
11 Dévaványa községi irattár. A második háború után jórészt megsemmisült. 
18 Szolnok. Áll. levéltár. A dévaványai nemes község jegyzőkönyve. 350. 
10 Dévaványa, Községi irattár. Szerző kivonata 1938-ban. 
20 Dévaványa. Ref. lelkészi irattár. Örök úrbéri egyezség. 
21 D. ványa. Közs. irattár. , Ref, lelkészi irattárban Vásárhelyi Pál ref. lelkésznek a dévaványai 

házakról készített összeírása 1852-ből, 
í2 Szolnoki Áll. Levéltár, i. h. 
za D. ványa. Közs. Irt. 
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nem lehet.. .meg is lehet lőni. Azután gazdájának vissza kell adni. A behajtás háromféle 
lehet. . ."2 4 

A dorbézolás a „helységnek határán" levő csárdában zajlik le a költemény szerint. A 
hagyomány szerint a balai csárdában ittak rá nagyot. A kettő pontosan megegyezik, mert a. 
balai csárda a puszta szélén feküdt, ahol a Dévaványáról Mezőtúrra és Túrkevébe vezető út 
áthaladt a Körös éren.25 Volt ugyan még egy csárda a dévaványai határban. A kéthalmi csárda, 
Körösladány felé, de ez már fekvése miatt sem jöhet számba a túrkevei juhok behajtásánál. 

Nem költői fantázia szülötte az sem, hogy a dévaványaiak túrkevei jószágot hajtottak 
be. Csudaballa, a dévaványaiak pusztája, annyira benyúlt Túrkeve alá, hogy jókarú legény a 
túrkevei helységháza udvaráról a csudaballai Malomzugra dobhatott a XVIII. század első 
felében, a Berettyó vizén keresztül. Ezért hamar átment a jószág a másik földjére, s kölcsönösen 
behajtották. 1759. nov. 6-án a keviek hajtották be a ványai juhokat. A ványaiak átírtak 
Kevibe: „ írják meg Kevi bírák uraimék, hogy visszaadják e in natura. Ha nem Kenéz András 
zálogpénzéből elégítjük ki a káros embereket."26 Kenéz Andrásnak nyolc ökre volt ekkor 
Dévaványán, amit Csudaballáról hajtottak be. 8 aranyat fizettek érte a keviek.27 1845. okt. 
29-én Lebezi Nagy Sándor túrkevei csikósbojtártól vették el a lovakat a ványai mezőkerülő 
hadnagyok, mert nem tudta igazolni, hogy ki a ló gazdája. Ez is Csudabalián történt.28 Foly
tathatnánk a sort. Elég azonban, ha zárjuk azzal az esettel, mikor a túrkeveiek hajtották be a 
dévaványaiak marháit s Heves megye közbenjárására adták vissza 1775-ben.29 

Dévaványán szállóige is lett a gödénybehajtásból: Isznak, mint a ványaiak a gődinyre.30 

Ez nem keletkezhetett volna, hogyha az egész dolog egy poéta fantáziájának alkotása lett volna, 
ami száz évnél tovább lapult az íróasztalok mélyén. A történet azonban ma is elég ismert Déva
ványán. Magát a témát Szűcs Sándor is hozta, a költemény végigolvasása előtt. Ő Csuba 
Ferencet, a csökmői sárkányhúzás hősét jelöli meg a ványai tanács felriasztója gyanánt.31 

Ez nem lehet. Egyéb ok mellett azért sem, mert Grósz Izsák kocsmárossága idején Csuba 70 év 
körüli öreg ember lehetett, nem lett volna kedve ilyen kópéság elkövetésére.32 

Legyen szabad e Dévaványáról szóló költemény szerzőjét Dévaványán keresnünk. 
Ahogy a szomszédos Körösladány leégését megírta jegyzője, Polgár Márton33, ugyanúgy 
írhatta ezt ványai egyén. Tudjuk, hogy verselgetett Jezerniczky Ferenc dévaványai ref. pap is. 
őrá utalhatna a költeményben szereplő ,,kárpátvidéki Iczky — viczky magyar" kifejezés. Ő 
azonban meghalt 1833. május 10-én.34 Különben is a költemény olyan intimitásokat ismertet a 
tanács életéből, amiket még ő sem ismerhetett. 

Ilyen az is, hogy ,,a számadás majd vígan megy, senki nem kritizálja." Ez formailag 
megvolt. 1846. febr. 16-án Bogya Péter bíró a jószágok összeírására kirendelt 17 embert. Le 
tudja írni a nevét 12, keresztet tesz a neve helyére 5. Ugyanaz év jan. 20-tól 30-ig a bírói szám
adást átvizsgálta 15 egyén. Le tudta írni a nevét 13, keresztet tett a neve helyére 2.35 Gon
dolhatjuk, hogy hogy vizsgálták ezek felül a számadást. 

E számadásokban az is benne van, hogy nagy barátja volt az alkoholnak Dancs István 
jegyző. Sőt! „Inneplisek" feliratú elszámolásában ilyeneket találunk: „Adjon Ignátz három 
itcze új bort! Dévaványán ápr. 2-án 842." „Ignátz, adjon egy itcze pálinkát perceptor tétel
kor. 17-ik április 842." „Adjon Salamon árendás úr 2 itcze bort 10 xr-ával. D. ványán 
Jun. 27-én 842."36 Alighanem Dancs volt az a jegyző, akiről a költemény szól. 

Az időjárásra vonatkozó adatokat viszont Szarka Gerzson, a paraszt helység jegyzője 
jegyezgette. Ma is vannak ilyenek jogi jegyzetei hátlapján.37 A bort a dévaványaiak leginkább 
Gyomáról cserélték a határban termett nádért.38 Gyomai bort isznak a költeményben is a hely
ségházán, meg a csárdában. A fennmaradt elszámolás szerint is igen sok gyomai bort vettek a 
balai csárdába.39 Igen feltűnő a júniusban csináltatott „új patkó, . . .mert a ló nem járhatott a 

24 SZARKA GERZSON dévaványai jegyzőnek szerző tulajdonában levő jogi jegyzetei: „A magvar 
törvényre tet t előre való jegyzetek." A barmok által tétetet t kár. 752., 755., 756., 757., 758., 760. §. 

2í Josephinische Aufnahme, Collo XXI . Sectio 22. 1793. 
20 Túrkeve. Tanácsjegyzőkönyv 1759. nov. 11. 118. 
27 Uo. 1760. jan. 21 . 123. 
28 Dévaványa, Közs. irt. Túrkevei elöljárók levele 1845. okt. 29. 
29 Egri Áll. Levéltár. Hevesmegye jkv. 1775. 285. szám. 
30 Szerző az esetet Dévaványán Séllei Lajos, Csák Sándor és Egri Zsigmond idős parasztoktól hal

lotta. Gyorsírta is. Utóbbi gődir-t mondott. A szállóigét Kecse Bálint idős munkásembertől jegyezte le. 
31 Szűcs SÁNDOR: Ludas Matyi cimborái. Jászkunsági Füzetek. 1. sz. Szolnok. 1954. 12—13. 
32 Lásd Csuba születési évét: NAGY GUSZTÁV: A csökmői sárkány. Ethnographia. 1957. 295. 
33 Kézirat a körösladányi ref. egyház irattárában. 1912-ben kiadták. 
34 Dévaványa, Ref. leik. irattár, II. anyakönyv. 1833. május 10. 364. bej. 
35 Dévaványai közs. irt. Számadások. 
30 Uo. 
37 SZARKA GERZSON idézett jegyzetei. 
38 DÁVIDHÁZI B E K E S SÁMUEL gyomai ref. lelkész krónikája a gyomai ref. leik. i rat tárban. 
39 Dévaványai nemes közs. id. protocolluma. 
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jégen." Az 1846-i számadásokban ápr. 7-e és okt. 26-a közt 9 alkalommal szerepel patkócsinál-
tatás, összesen 43 darab patkóval.40 Szép teljesítmény lehetett a mocsár és ingovány talaján 
elnyűni ennyi patkót a ványai lovaknak. Különben a költeményes a számadás eléggé összevág. 

Az az ember, aki mindezeket tudta, csak olyan egyén lehetett, aki jól ismerte a dévavá
nyai tanács legbelsőbb életét. Ez pedig csak a jegyző volt. A dévaványai jegyzők közt is voltak 
verselők, mint Barkó Mihály 1802-ben, Szűcs Ge'rgely 1814-ben.41 Ők tehát szintén nem jöhet
nek számításba a költemény szerzőségénél. Annál inkább Szűcs Gergely után következő nótá
rius, Szabó István. 28 évig viselte a jegyzői hivatalt. Legtovább Dévaványa egész fennállása 
alatt. 

Az ő szerzőségére utalnak mindenekelőtt a költemény első személyben tett megnyilat
kozásai. 

Míg hát én most e hőstettnek 
' Velejét eldúdolom — 

Úgy hiszem, akik szeretnek 
Végig hallgatják dalom. 
Akikről a költemény szól, nem a költő barátai. Ellenségeit verselte ki. Szabó Istvánnak 

letétele után volt ideje a verselésre, mint ahogy a költemény befejező soraiban a költő mondja 
önmagáról. Nem lehetett a szerző Szarka Gerzson már csak dévaványai származása miatt sem, 
hiszen „a honi mind ártatlan" a költemény szerint. Persze, gúnyos értelemben véve. Szabó 
Istvánra utalnak az Izsák zsidóról mondottak is. Bár egyáltalán nem kirívó leszólás a többi 
szereplőhöz képest „a falu zsidajá"-nak jellemzése, lehetséges, hogy a kihagyott sorok még 
súlyosabb kitételt tartalmaznak Izsákra. Fentebb már láttuk Izsák apjának, Salamonnak perle
kedését Szabó István előtt. A költeményhez hasonló leszólást írt Szabó 1831-ben az ujoncszállí-
tás alkalmával: „Dormándon elállván a szekeresek útját a csapszékbeli sidó fitzkó, mintha nem 
fizettek volna, fizetni kellett, hogy szabadulhassanak."42 S különösen súlyosan esik latba 
Szabó szerzősége mellett a költemény következő két sora: 

Hogy ha bűnöst megcitálok 
A tanács engem piszkol. 

A bűnösnek a jegyző állította ki az idézést. Hogy a rokonok mindent elkövettek mentése érde
kében, az természetes. E ponton — úgy hisszük — végleg elesik Arany szerzősége. Akármilyen 
körülmények között is élt Arany Kisújszálláson, ahhoz sem joga, sem lehetősége nem volt, hogy 
Kisújszállásra citálja a másik vármegyében levő dévaványai tolvajokat, rablókat, gyilkosokat. 

Szabó István nagy munkabírású, tehetséges, hivatala felelősségét érző, mély szociális 
érzékű egyéniség. Értett azonban a vagyonszerzéshez is. Nagy harcot vívott hivatala és jöve
delme megtartása érdekében előbb a nemes, majd a paraszt községgel. Folyamodott a vár
megyéhez, majd az úriszékhez. Az úriszék anyagi kárpótlást is adott neki az elvett javadalmi 
földért.43 A nemes község azonban visszatartotta fizetését.44 

A szegényebb fél per után 
Secundum usum nem nyer, 

Gazember a név azután, 
Ha szűkön megy a kenyér. 

írja a költeményben a költő. „Szabó Istvány, bár a csudabalai pusztából 3000 Ft elengedtetett, 
azt három éven át eltitkolta, s így tetemes kárt okozott, amiért hivatalából kitétetett." — tudó
sít a megyei jegyzőkönyv ugyanebből az időből.45 Ügy látszik, nem érezték biztosnak a dolgot. 
Erre vall, hogy „Dévaványa nemes közönsége Szabó István volt jegyző által ellenök indított 
perben a karhatalmat kéri meg nem adni."46 Szabó Istvánnak tehát volt oka a haragra. Mint 
látjuk, barátai is voltak. Nem elégedett meg azonban azzal, hogy máshonnan várjon segít
séget. Maga is mindent megtett, hogy leleplezze ellenségeit. Erre vall, hogy 1844. aug. 6-án 
elégtételre megidézi a csudaballai választmány megfelelő helyen, mivel a választmányt gú
nyoló iratával megcsúfolta."47 Lehet, hogy a gúnyirat még nem a juhbehajtás volt, de hogy a 
szelleme ugyanaz lehetett, azt láthatjuk. 

40 D. ványa. Közs. számadások. 
41 Uo. Barkó tollpróbája egy 1802-es protocollum végén. Szűcs GERGELY bejegyzése egy 1814-es 

összeírás végén. 
42 Uo. Közs. számadás. 1831. márc. 6. 
" Szolnoki Áll. Levéltár id. prot. 313. , 
44 Uo. 
45 Eger. Áll. Levéltár Jkv . 1843. 851. sz. 914. 
40 Uo. 
47 Nemes prot. 1844. aug. 6. 368. 
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Két év múlva történt egy kisebb helyi zendülés a ványai nemesek között. Bár Szabó 
szerepéről nem tudunk ez ügyben, de mivel barátja, Váradi György, annak egyik fő mozgatója 
volt, valószínű, hogy az ő keze is benne volt a dologban.48 Ez év május 1-én betörtek Szabó 
Istvánhoz s szalonnát loptak tőle.49 Hogy ki volt a tettes nem tudjuk, de az orgazdát 75 Ft 
kártérítés kifizetésére kötelezi az elöljáróság. Ezt pedig annak a Cser Pálnak a kezébe tartozik 
fizetni, aki az 1846-os zendülés alkalmával Várady György ellenfele volt. Más lapra tartozik, 
hogy mennyit kapott belőle a károsult. 

1846-tól 1848-ig nem tudunk Szabó Istvánnak semmi közszerepléséről. Ráillik a vers 
megállapítása: 

az egész juhhajtást 
Eldúdoltam, mert addig mást 

Nem tudtam mit csinálni. 
A flórenc istória sem a költői képzelet alkotása. Az a protocollum ez, amibe a dévaványai elöl
járóság beíratta a nevezetesebb helyi eseményeket a jegyzőkkel.SQ Mivel sokat szerepel benne a 
balai csárda borforgalma, érthető a költőnek az az álláspontja, hogy e forgalom hátterét is 
meg akarta rajzolni. 

1848-ban rövid időre feltűnik Szabó, mint Szarka Gerzson mellett dolgozó segédjegyző.51 

Azután eltűnik szemünk elől. Lehet, hogy Karcagra került. Ez lehetett a szülőhelye is. Talán 
először ezért említi a karcagi (kunsági) nagy ártányt. Karcagra utal a „dévánk'oznak" kifejezés 
is, ami ismeretlen Dévaványán, de használja a karcagi nép. 

Mindenesetre bekövetkezett, amit megírt költeménye bevezetésében. A dévaványaiak 
kudarcba fulladt juhbehajtási kísérlete és nagy borozása elterjedt a nép között, s legjobban 
Dévaványán. Ügy hisszük, hogy ezzel végleg visszavágott ellenségeinek. De az is bizonyos, 
hogy jóval mélyebb gondolatokat mondott el a költeményben, mint egy falusi mulatozás 
emléke. Irodalmi érdekességét mutatja a körülötte keletkezett számos cikk és tanulmány.52 

Bereczki Imre 

Rudolf király levele Balassi Bálinthoz 

Ismeretes, hogy a hét bányaváros 1583. július 3-án, Körmöcön tartott közgyűlése 
erélyesen tiltakozott az őt megillető vámszedési jognak, többek között Balassi részéről is 
állandóan tapasztalt megsértése ellen, s fel is jelentette az udvarnál.1 A következményekről 
Rudolf király alább közlendő levele tájékoztat, mely érdekesen egészíti ki Eckhardt Sándor 
eddigi kutatásait. A szöveg eredetije a körmöcbányai városi levéltárban található Fons 35. 
Fasc. 2. No. 172. jelzet alatt. 

RUDOLPHUS Magnifice fidelis nobis dilecte, Conquesti nunc iterum sunt apud nos 
graviter fideles n[ost]ri Prudentes et chcumspecti Judices Jurati ut Universi Cives Septem 
n[ost]rarum Ciuitatum Montanarum Quomodo tu non curato g[e]n[e]rali n[ost]ro edicto, seu 
mandato nuper pro ipsis Civitatíbus ex parte Conservationis libertatum earundem n[ost]rarum 
Civitatum promulgato, in teloneo tuo subarce Hradeg in possessione Hyba habito de mercibus 
et rebus ipsorum Civium Vectigal exigi facere non intermitteres, Contra manifesta jura et 
libertates praefatarfum] n[ost]rarum Civitatum, ac in grave ipsor[um] Civium damnum ac 
praeiudicium manifestum. 

Supplicantes nobis debita e[oru]m instantia Vt eis superinde de oportuno remedio 
gratiose providere dignaremur, Cum autem iustum sit Vt cuilibet suae libertates integrae et 
illesae permaneant. Serventurque ab omnibus, Ideo fidelitati tue ex super abundanti denuo 
serio, et quidem strictissime iniungimus Vt mandatis n[ost]ris legitimis locum des, Ciues que 
praefatarfum] septem n[ost]rarum Civitatum Montanarum exactionibus indebitis minimé 
aggraves. Nam alioquin de medijs agitandum erit, quibus ad obediendum adducaris. Secus 
itaque non feceris. Vienna penultima die Augusti Anno 1583. 

Külső címzés: Magnifico Valentino Balassy de Giarmath, etc. Fidelj nobis dilecto. 
V. Kovács Sándor 

48 Eger Áll. Levt. 1846. 1144. tételszám, 3403 1. 
49 Dévaványa, Közs. irt. Számadások. 
60 Uo. 
61 Uo. 
62 Aranynak mégis lett valami köze Dévaványához halála után. 1951—52-ben itt fordította le 

németre a „Buda halálá"-t a szerző egy ismerőse, Guillaume Árpád. 
1 ECKHAEDT S.: Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Bp. 1957. 14—16. 
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