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A Kossuth emigráció tagjai szétszóródtak a világ minden részében. Többen kö
zülük katonai pályát választottak, (Czecz János, Türr István, Stahel-Szamwald Gyula) 
másokból ismert utazó és fölfedező lett (Xantus János). Sokan mások egyszerű dolgos 
emberként élték életüket, mint Ács Gedeon is. Ami személyét mégis érdekessé teszi, 
az 13 kötetnyi kéziratos naplója, amely 10 éves (1851—1861) amerikai tartózkodása 
élményeit őrzi.1 A hatalmas mennyiségű — zömmel publikálatlan — kézirat első
rendű forrása a múlt századi amerikai társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 
életnek. Ezen túl azonban, Ács Gedeon széleskörű érdeklődése révén, bepillantást 
nyerünk a múlt századi útleírás és néprajzi irodalomba is, végül Ács fiatalkori él
ményeinek felidézése által értékes adalékokhoz jutunk Alsó-Baranya, Kiskunhalas, 
Kecskemét, Eszék, Debrecen és más vidékek népéletéről, szokásairól, közmondásairól 
stb. E tanulmányban a napló földrajzi, néprajzi vonatkozásait, és a sajátos műfajt je
lentő diákkori élmények forrásanyagát szeretnénk ismertetni — terjedelmi okok miatt 
nem a 13, hanem csak a Szegeden őrzött 3 (sorrendben 7., 9., 12.) kötet alapján. 
Az itt vázoltakat a többi kötet még számos vonatkozásban kiegészítheti.2 

* Jelen tanulmány folytatása korábbi dolgozatomnak, amely Ács Gedeon életét, naplóját, 
politikai nézeteit stb. tárgyalja: Zombori L, A múlt századi Amerika — magyar szemmel. (Ismeret
len kézirat a Kossuth emigrációból) Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (a továbbiakban: MFMÉ) 
1976—77/1 325—364. 

1 Habent sua fata libelli. Kevés olyan könyv és kézirat van, amelyre annyira ráülik e mondás, 
mint Ács Gedeon naplóira. Hiszen csaknem száz év után olvasható ismét együtt a 13 kötet. Naplói
nak időrendi sorrendje, őrzési helyük és jelzeteik föltüntetésével a következő : 
(OSZK = Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár; 
MFM =s Móra Ferenc Múzeum Történeti Gyűjtemény) 

1. Bostoni Jegyzetek 1856. szept.—nov. OSZK Q. H. 2340 N. 1. 
2. Bostoni Jegyzetek 1856. nov.—1857. aug. OSZK Q.H. 2340 N. 2. 
3. Bostoni Jegyzetek 1857. aug.—nov. OSZK Q.H. 2340 N. 2/a 
4. Cím nélkül 1857. dec—1858. febr. OSZK Q.H. 2340 N. 3. 
5. Bostoni Jegyzetek 1858. febr.—júl. OSZK Q.H. 2340 N. 4. 
6. Bostoni Jegyzetek 1858. júl.—aug. OSZK Q.H. 2340 N. 6. 
7. Bostoni Jegyzetek 1858. szept.—nov. MFM L. sz. 66.93. 1. 
8. Bostoni Jegyzetek 1858. nov.—1859. jan. OSZK Q.H. 2340 N. 5. 
9. Jegyzetek 1859. jan.—ápr. MFM L. sz. 66.92. 1. 

10. Jegyzetek 1859. ápr.—júl. OSZK Q.H. 2340 N. 7. 
11. Jegyzetek 1859. júl.—nov. OSZK Q.H. 2340 N. 8. 
12. New-Yorki Jegyzetek 1859. dec—1860. nov. MFM L. sz. 66.91. 1. 
13. Jegyzetek 1860. nov.—1861. dec OSZK Q.H. 2340 N. 9. 
Vö . Zombori I., i. m. 329. 

2 Elsőként Rédeyné Hoffmann Mária közölt néprajzi tárgyú részletet Ács naplójából. Az Et-
nográphia (1926, 20—28) hasábjain néhány soros bevezető után szó szerint közölte az OSZK 
Q. H. N. 2. kézirat 160—200. oldal közti részét, amelyben Ács Gedeon ismerteti George Brand, 
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Ács Gedeon naplóiban az egymást követő részek nincsenek összefüggésben egy
mással. Amit egy-egy nap írt, az alkot egységet. Ha másnap egészen eltérő dolgot 
olvasott, vagy egyéb eseményt látott, akkor arról írt. így néprajzi vonatkozású ré
szek is rapszodikusan találhatók, mind időrend, mind téma tekintetében. A dolgozat 
a tematikailag összetartozó részeket sorrendben tárgyalja. Először a külföldi vonat
kozásokat, majd a hazaiakat. Hozzá kell tenni, hogy a leírásokban a néprajzi tar
talom nem a mai értelemben vett szigorú tudományági kritériumnak megfelelően 
lelhető föl. Keveredik bennük a történeti leírás, a nyelvészet, a pszichológia és mű
vészettörténet. Ezzel együtt is értékes adalékot jelentenek a mai szakembernek, 
általában véve pedig érdekes olvasmányt. 

IDEGEN NÉPEK 

Törökország 

Ács Gedeon naplóiban gyakran találkozunk Törökország nevével. Érthető ez, 
hiszen számkivetettségének első két éve a török birodalom területén telt el, részben 
annak bulgáriai, részben ázsiai vidékein. Minden nehézsége és megpróbáltatása el
lenére is jó emlékekkel távozott innen. „Én szerettem a törököt, s igazhitű ismerőseim 
engem szinte szerettek. Midőn tőlük elbúcsúztam, nem egy könnyezett. Ha örültem is 
a Kjütahjáról elszabaduláson, örömömben sem feledtem, hogy irántam két év alatt 
egyetlen török sem viselte magát gyengédtelenül, hogy hozzám valamennyi udvarias volt. 
Sok igen szíves, és hogy kormányuk — mire mákszemnyire sem volt köteles — pár 
évig gondoskodott rólam is. Ha szenvedtem is Ínséget a két év alatt, azt nem török okolta, 
sőt ez azt sokképpen enyhítette. A szeretet, s hála, mellyel irányukban köteles valék 
s melyet most is mélyen érzek, mérsékelte a fogságból szabadulásomi örömömet, de 
jó kedvem volt." (7:45.) 

Leírja útjukat Kutahiából a tengerpartig (ahonnan Amerikába indultak) és ér
dekes beszámolót ad az ázsiai tengerparton található göröglakta falvakról. Jót derül 
azon, hogy egy görög családnál szállásolták el, akik a tiszteletére hatalmas mulatozást 
rendeztek, de a nehéz bortól berúgtak és elaludtak. Másnap nem győztek tőle elné
zést kérni, nem azért, „hogy megpikósodtak, hanem hogy elaludtak, a helyett, hogy 
tiszteletemre egész éjjel ittak volna." (7:47.) 

Más alkalommal egy angol szerző könyve váltja ki haragját, amelyben (Diary in 
Turkish and Greek Waters by the Right Honorable the Earl of Carlisle) a törökö
ket holmi európai-angol felsőbbrendűség nevében leszólja. Kárhoztatja őket a több
nejűség, az iszlám vallás és a miatt, hogy a török állam a rabszolgatartásra van ala
pítva. Ács sorra megcáfolta a felsorolt szempontokat, rámutatva, hogy a többnejű
ség nem kötelező, az ágyastartás viszont valóban elítélendő, de nem rosszabb, mint 
a prostitúció, ami Angliában vagy New Yorkban virágzik. Á rabszolgaságot illetően 
pedig elég az USA-t említeni arra, hogy a fejlett európai kultúra sem különb. (9:203— 
208.) Más helyen oldalakon át ismerteti a koránt és a muzulmán hit több tételét, bi
zonyos összehasonlításokkal a bibliára. (12:30—38) 

Általánosságban is elmondjuk, hogy Ács tagadhatatlan rokonszenvet táplált a 
keleti világ és életmód iránt. Egy angol utazó fejtegetései kapcsán, — aki Kelet va-

Observation on the Popular Antiquities at Great Britain c. könyvét, kiegészítve saját, magyarország 
tapasztalataival. 

Ezúton mondok megkésett köszönetet Bálint Sándor professzornak, aki a fenti tanulmányra 
fölhívta figyelmemet, és a dolgozat elkészítését számos baráti tanáccsal segítette elő. 
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A Dardanellák 7:48 (The Dardanelles) 7:48. 

rázsát az európai élet- és gondolkodásmódtól való eltérésben vélte megtalálni — meg
jegyzi, hogy mindez igaz, de ő még kiemeli a civilizáció zajától való távolságot, a 
nyugalmat és a keleti család zárt egységét. (7:277—279.) Fontos dolog szerinte, hogy 
a keleti népek mindennapi életükben gyakran élnek allegorikus megfogalmazások 
konkrét alakalmazásával. Erre már a biblia is adott példát, de ő is idéz néhányat, 
(uo.) 

Oroszország 

Több helyen ír naplójában az orosz birodalomról. Jóllehet az 1848—49-es sza
badságharcot elnyomni segítő cárral — érthető módon — nem rokonszenvez, a napi 
fejlemények kapcsán számos hírt elmond. Mivel a krimi háborúban a cár sok hajót 
veszített, ezek helyett az USA-ban rendelt újakat. Ez aztán Amerikában orosz szim
pátiát váltott ki. Sok itt a „muszka-imádó" — írja Ács (7:155. és megjegyzi: az 
amerikai „nem bánja, ha holnap muszka hajósereg bombázza is Londont, csak vele 
ma hajót építtessen a cár." (uo.) 

Hat teljes oldalát szentel a kaukázusi népek életének és szokásainak ismerteté
sére, ír a kurdokról, cserkeszekről, odatelepült németekről, de legtöbbet az örmé
nyekről. Elmondja, hogy földművelésből élnek, hogy igen értelmesek, és hogy érde
kes szokás van érvényben a fiatal házas nőkre. Részletesen elmesél egy érdekes tör
ténetet, amelyben az örmények az általuk Kigyóhegynek nevezett hegy mesés ere
detét mondják el. (7:93—94). 

Ács Gedeon nem sajnálja a fáradságot. Ha valahol olyasvalamit olvas, aminek 
úgy gondolja, valaha hasznát veheti, nem rest azt beírni a naplójába. 1859 januárjá
ban 15 oldalon keresztül csak közmondásokba foglalt bölcsességet jegyzett fel. Az or-
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szagok szerint csoportosított anyagban találunk dán, holland, német, olasz, spanyol, 
portugál és francia mondásokat, majd mintegy összegzésül néhány tucat olyat je
gyez fel, amelyet szinte változtatás nélkül minden nemzet anyagában meg lehet ta
lálni. (9:29-43.) 

Georgiái megfigyelőtorony és ház (Kaukázus) 7:90 (Farm and Watch-tower in Georgia, Caucasia) 

Kína 

Talán a Kelet iránti vonzódása indokolja, hogy gyakran olvas Kínával kapcso
latos irodalmat. Az angol nyelvterületen nem is volt hiány ilyen témájú, frissen ké
szült könyvekben. Hosszasan tárgyalja Robert Fortune angol botanikus Kína-leírá
sát. A szerző 1853—56 között járt ott és „...sok érdekest mond a chinaiak szokásairól 
s jelleméről és — mit az olvasó alig várna angoltól — nem nézi baromnak a mennyei 
birodalom lakosát" — jegyzi meg Ács Gedeon. Részletesen ismerteti a könyvnek a 
kínai földművelésről, halászatról, kertművelésről, a zöldtea-ivás szokásáról, Sang
hajról és a kínai hajózásról szóló részeit. 

Bár az olvasott anyagot mindig komoly kritikával kezeli, olykor — talán saját 
szórakozására — túlzásokat is lejegyez. így 1860. szeptemberében készült feljegyzésé
ben olvashatjuk: „Most ismét ír ok-ki egy rakást Dr. Taylor »Öt év Chínában« című 
munkájából. Nem hiszem, hogy mind igaz, mit Dr. Taylor mond, de mi gondom rá, ha 
néha tán füllent is az antithesis kedvéért. Azért én mégis gyönyörködöm benne, mint 
az Ezeregy éj meséiben s Plinius csodálatos leírásaiban." (12:235.) Előszerettel idő
zik a kínaiak sajátos szokásainál. ír a női viseletről, a legyezőkről, a gólyaláb hasz
nálatáról és a vendéglátásról, egy-egy érdekesebb történettel illusztrálva. (7:96—98.) 
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Japán 
A másik távol-keleti ország sem kerülte el Ács érdeklődését. Japánban a XVI. 

század végétől a megerősödő központi hatalom hermetikusan elzárta az országot a 
külvilág elől. A XVI. században gyakran odalátogató, kereskedelmi kapcsolatokat 
kiépítő európaiak lezárt kikötőre találtak és évszázadokon át Japán az elzárkózott
ság, titokzatosság ködfátyolába burkolódzott. 

A XIX. század közepén saját erejét próbálgató, a gyarmatosítási versenyben 
megkésett Egyesült Államok néhány hajóból álló expedíciót indított, M. G. Perry ka
pitány vezetésével, hivatalosan azzal a céllal, hogy teremtse meg a kereskedelmi kap
csolatot Japánnal. 1853-ban futottak be a hadihajók a tokiói öbölbe, az akkor még 
Jedonak nevezett japán főváros kikötőjébe. A japánoknak megmutatták hajóikat, 
fegyvereiket és valóságos hadgyakorlatot rendeztek bemutatásukra: milyen hatéko
nyak is ezek. Céljukat elérték; az erődemonstráció „meggyőzte" a shogunt, hogy a 
kereskedelmi szerződés megkötése elől nem zárkózhat el. Az amerikai hajók előtt 
megnyílt két japán kikötő (Hakodate és Simoda). Az expedíción résztvettek közre
működésével Perry 3 hatalmas kötetben jelentette meg 1856-ban japán élményeit és 
tapasztalatait, hosszú idő óta az első korrekt, részletes ismertetést a fölkelő nap or
szágáról. Ezt a művet ismerteti 15 oldalon keresztül Ács, kiemelve a japánok ere
detére, nyelvére, viseletére, szokásaira, valamint a japán földművelésre, kereskedésre, 
orvostudományra, irodalomra és vallásra vonatkozó részeket. (7:164—179.) 

1860. nyarán japán küldöttség utazott Washingtonba, hogy ott kereskedelmi 
szerződéseket írjanak alá. Az esemény megtörténte után a japánok beutazták a ke
leti partvidék nagyobb városait, és eljutottak New Yorkba is. Ács Gedeonnak ezút
tal módjában állt őket személyesen is megnézni, és naplója bőséges részleteket őrzött 
meg a nagy sajtóvisszhangról és a közvélemény reagálásáról. Egyúttal újabb részle
teket ír a japán életről, lakóházról és a birtokviszonyokról. (12:195—202.) 

Egyiptom 

Sajátos, régi vonzódás köti Ács Gedeont Egyiptomhoz. Nyilvánvalóan már a 
hazai klasszikus oktatási rendből következően is beható ismereteket szerzett az ókori 
Egyiptomról. Érdeklődése amerikai tartózkodása alatt sem csökkent, sőt, amikor 
1854-ben Bostonba költözött és bejáratos lett a G. K. Stearn házában működő „Ma
gyar Klubba", számos tanfolyamot és előadást tartott — főleg Egyiptomról és az 
asszírokról.3 Naplója lapjain hol itt, hol ott bukkan föl hosszabb-rövidebb megjegy
zés a fáraókról és a görögök által átvett szokásokról. Elismeréssel szól a falfestmé
nyekről, amelyek révén a hétköznapi élet számos jelenetéről kapunk pontos tájé
koztatást. Hosszasan tűnődik, vajon mi indokolta a skarabeus bogarak szent tisz
teletét. Véleménye szerint az Egyiptomból a rómaiak közvetítésével került Európába 
a vörös- és fokhagyma ismerete, és az egyiptomi hiedelemre vezethető vissza a ma
gyar „Esküszik, mint a vereshagyma" mondás is. (7:77—79; 81—84.) Kitér a régi 
játékokra, amelyek szintén egyiptomi eredetűek. Részletezi az egykori vendéglátást 
és itt is arra a következtetésre jut, hogy civilizációnk számos vonását közvetlenül a 
fáraók birodalmától örökölte. (7:87—89.) Amikor 1859-ben ismét visszatért New 
Yorkba, elment megnézni a kor egyik igen híres egyiptomi gyűjteményét, amelyet 
20 év ottélés során gyűjtött össze egy bizonyos Abbot nevű úr. Ács nagy élvezettel 
tekinti meg a kiállított anyagot, amelynek jónéhány érdekes darabját fel is sorolja. 
(12:4—7.) 

3 Vasváry Ödön, Ács Gedeon. Amerikai Magyar Reformátusok Lapja. 1939. ápr. 1. 16. 
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Sziám 
Nemcsak Japán, de a Távol-Kelet számos, addig ismeretlen országának leírása 

is fölkeltette figyelmét. Ezt nemcsak a tény igazolja, hogy írt ezekről naplójába, de 
a terjedelem is. Bizonyos dolgokról csak néhány sort jegyez föl, másokról egy-két 
oldalt. De csak ritkán szentel valamely témának 6—8, vagy annál több teljes oldalt. 

Sziámi pagoda 7:116 (Gerat Pyramid of the Wat Cheng Pagoda) 7:116. 

A most említendő Sziámról viszont 13 oldalt találunk és mellékletként 3 nyomtatott 
rajzot is. Ismereteit Sir John Bowring: The Kingdom and People of Siam с. kétköte
tes műből merítette. A tényszerű jegyzetelés mellett itt is fontosak számunkra saját meg
jegyzései, párhuzamai és jóhumorú, szókimondó nyiltsága. „Az első kötet elején őfel
ségének a sziámi elsőb királynak arcképe. Ő felsége épen nem szép fiú s füle konya, 
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orra laposas, és nagy szájának ajkai kipittyedők, de szeméből ész és becsületesség lát
szik. A király beszél s ír angolul, csinosb betűkkel, mint úri magam, de az enyimnél 
veszedelmesebb sztyllel s helytelen írással." (7:109). Ismerteti az ország lakosságának 
nemzetiségi összetételét, a politikai, közigazgatási rendszert. ír a sziámi bíróságról, 
a házasságkötés szertartásáról, a rabszolgaságról, és a buddhizmusról. Számos sziámi 
közmondást idéz és szól az ország uralkodóiról is. (7:122.) 

A sziámi király 7:120 (The King of Siam) 7:120. 

USA 

Érthető módon érdemben és terjedelemben is legtöbbet az amerikai kontinens
sel foglalkozott. Pedig csalódott e földrészben. Törökországból illúziók és nagy ter
vek nélkül, de határozott bizakodással indult el. „Örültem, hogy szabad leszek, hogy 
országot s világot látok. Amerikától ajándékot nem vártam s azt sem, hogy nekem, 
ügyetlennek, jól fizessen munkámért — de azt még is reménylettem, hogy munkát nem 
lesz nehéz kapnom s — csalódtam, és ez nehezen esett. Mennyit szenvedhetett az, ki 
sokkal nagyobb dolgokat várt és sokkal keserűbben ábrándult ki!" (7:44—45.) 

ír az amerikaiak kíváncsi természetéről és remek képet rajzol az új divat terem
tőiről. Az az asszony, aki először vesz föl valami új típusú ruhadarabot, kiteszi magát 
a szóbeszédnek, nevetségessé válásnak, szidalmazásnak — hogy aztán néhány hét, 
vagy hónap múlva viszontlássa a kérdéses darabot a többi nőn is. Leírja a karácsonyi 
ünnepek szokását és azt is, hogy ez remek alkalom az üzletemberek számára, hogy 
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a szokásosnál több árut adjanak el. Valóságos kis tanulmányt állít össze a ménekről 
és a méhészetről, miközben Vergilius „Georgica-"jából eredetiben idézi a méhészetre 
vonatkozó részeket. S az utolsó sorok elárulják vágyódását: „Most nincs házam, 
nincs maradandó lakásom, nincsenek penateseim [„házi istenek" a rómaiaknál ; a megte
lepült, nyugodt élet jelképei.] s talán többé nem is lesznek! De mikor járkálás közben néha 
légvárakat, legalább légházakat építek, azok mellé csinos kis méhkast is szoktam építeni, 
és képzelem, mintha mulatva foglalkoznám méheimmel. .."(9:154.) 

Vidéki jelenet (USA) 7:16t60 (Country sketch USA; 7:160. 
Amerikai tartózkodása alatt többször fordul érdeklődéssel az indiánok sorsa 

felé. G. Catlin 1832—1839 közötti utazásáról készült könyv alapján ismerteti kz 
észak-amerikai indiánok szokásait, különböző törzseit. ír a totemválasztásról, 
(7:223) a gyógyításról (uo.), temetési szertartásról (7:224), a hitvilágukról (7:225), 
az indiánok között élő vízözön-mondáról és az ezzel kapcsolatos ünnepségről (uo.). 
Beszámol a bivalytáncról, amelynek eljárása arra szolgál, hogy a nagyszellem sok 
bivalyt küldjön a területre. (7:227.) Leírja a férfiváavatás szertartását, amelyet bor
zasztóan kegyetlennek talál. Szól az indiánok törzsszövetségéről (7:238). Ismerteti az 
indiánok útját, ahogy átkeltek Ázsiából Amerikába a Behring szoroson át (7:242— 
243.) és ír arról, hogy a fehér emberek civilizációja lassan halad az indiánok területei 
ellen. A járványok, az alkohol és az addig ismeretlen betegségek pusztítják az indi
ánokat, akiknek sorsa Ács szerint megpecsételődött. (7:241.) Más helyen megemlíti, 
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hogy az Egyesült Államok nyugati részén nagy halmok figyelhetők meg, amelyet 
egykor temetkezőhelyül használtak az indiánok. Mindez őt a magyarországi kunhal
mokra emlékeztette (12:271.) 

Egy 1850-es, határkitűző expedíció naplóit olvasgatva ismerteti a déli indiánok 
sorsát is. Az USA által kiküldött bizottság Barlett vezetésével azt a feladatot kapta, 
hogy az Egyesült Államok és Mexikó között jelölje ki a határvonalat. A bizottságot 
kísérő mérnökök, tudósok számos érdekes megfigyelést tettek a területen élő indián 
lakosságról. E beszámoló alapján ír Ács Texas, Új-Mexikó, Kalifornia népeiről. 
(7:128—129.) A korábban spanyolok által gyarmatosított terület bemutatása átve
zet bennünket a napló bőséges dél-amerikai részleteihez. 

Dél-Amerika 

1858 őszén barátja, Podhradszky Károly levelet írt Ácsnak, amelyben tudatja, 
hogy ismerősei biztatják: menjen Brazíliában, ott megtalálja a szerencséjét. Ennek 
kapcsán Ács is elgondolkozik és elkezd Brazíliáról és más dél-amerikai országról ol
vasni „hogy láthassam, vajon tanácsos lenne-e P-nak [Podhradszkynak Z. I.] s tán ne
kem is, oda mennünk." (7:157.) S valóban, az ezt követő oldalakon Pernambuccot és 
Bahiát mutatja be, majd ír Rio de Janeiróról, Montevideóról, Buenos Airesről és 
La Pia tárói. (7:156—159.) Mindezt egy Hatfield nevű szerző angol nyelvű munkája 
alapján. Néhány nappal később Dr. Hermann Burmeister : Reise nach Brazilien című 
munkáját tanulmányozta, ebből is számos érdekes dolgot merített. Megjegyzi, hogy a 
brazil férj (férfi) igen féltékeny, a brazilok szeretnek ünnepelni, tűzijátékot ren
dezni. (7:186—191.) Az USA kormánya megbízásából 1851-ben egy katonai expe
díció járta végig a Cordillerákat és az onnan eredő folyókat. A két vezető, Gibbon 
és Herndon beszámolója 1854-ben jelent meg két kötetben. Ezt olvasva jegyzetel Ács 
az Amazonasról, a Paranáról és az őserdőben található indián törzsekről. (7:153— 
154.) Említi még Paraguayt is. (7:61—62.) 

Afrika 

Viszonylag kevés szó esik a „fekete kontinens"-ről Ács naplójában. A négerek 
eredete és a rabszolgaszállítások kapcsán említi a nyugati partvidéket. A 12. kötet
ben viszont hosszabb terjedelemben számol be egy friss könyvélményéről. Rich J. 
Burton: Közép-Afrika tavainak vidéke című művéről van szó, amelyben a szerző 
seletük, erkölcseik, kultúrájuk bontakozik ki Ács jegyzetei alapján. (12:343—347.) 
Rendkívül széles skálán mozog ez az érdeklődés az ismeretlen világ iránt. Jóllehet 
az ismeret alapja mindig valamilyen leírás, könyv, jellemzőnek tartjuk a témaválasz
tást, annak csoportosítását, és Ács megjegyzéseit, amelyek humorát, jó átlátó képes
ségét, politikai és erkölcsi intelligenciáját bizonyítják. Ezzel szemben a hazai témák 
saját tapasztalataira alapozottak, így a történetek, anekdoták forrásértékkel bírnak 
és ez fokozza jelentőségüket számunkra 

MAGYARORSZÁG 

Külföldi leírások 

Természetes, hogy Ács Gedeon nagy figyelemmel olvasott mindent, ami hazá
jára vonatkozott. Hol elismeréssel, hol meg bosszankodva, esetleg gúnyolódva is
merteti a kisebb-nagyobb terjedelmű írásokat. Általában örömmel veszi, ha dicsére
tet hall, de igen érzékenyen reagál a bírálatokra. 
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Már Törökország kapcsán szó volt egy angol munkáról, amelynek szerzőjét4 

Ács igen megszólta. A könyv írója Magyarországon is járt, de itteni emlékeit olvas
ván Ács fölcsattan: „Bécsben jól érzi magát s ott mindent dicsér. Úgy hallja, hogy a 
bécsiek — kivévén a felsőbb osztálybelieket — igen buják. Az udvar — ide értve a je
lenleg uralkodó császárt is —feddhetelen erkölcsű. Megnézi Gr. Zichy Edmond bámu
latos fegyvergyűjteményét, meglátogatja az angyali jellemű »Princess Sarah Ester-
házyt«. Ebédel Es. Pál hercegnél. Mégegyszer dicséri a császárt »ki szeplőtlen erkölcsű, 
s tisztében lelkiismeretesen jár el«, jó lovas, stb. Azután indul a „Széchenyi" gőzösön, 
lemegy Buda Pestre, kocsiba ül s áthajtat a »rendkívül szép lánchídon,« Budapestet 
[sic !] festőinek találja, de nem annyira mint Prágát s minket — istenadta plebejus ma
gyarokat — említésre sem méltat..." (9:206.) 

Ismételten fölháborodik mikor egy másik angol szerző „A török s Keresztyén 
birodalmak határ-tartományai" című kétkötetes munkája a kezébe kerül. írójáról 
csak annyit mond, hogy „eredetibb Cocneyt keresve sem találhatni" (9:7.) (A cocney 
szó az angolban a tipikus tősgyökeres londoni polgárt jelöli, aki saját városán túl 
más vidéket nem ismer.) Bevallása szerint 1850—1851-ben járt a jelzett vidéken és 
munkája 1853-ban jelent meg.5 Magyarországról elég sokat ír, de roppant megbíz
hatatlanul. Eleve gyanakodva figyeli az ország lakóit, mindenkiben zsiványt lát. 
Fiuméből Horvátországon át utazva a Száván gőzösre száll, beszélget az ottani uta
sokkal, tőlük kapja a legtöbb információját — innen a borzasztó sok zagyvaság. 
Kezdeti gyanakvás a magyarok iránt eloszlik, de írása ettől nem jobb. „Szerzőnk so
kat ír rólunk, de semmi újat, s a régit is zavarosan s hibásan." (9:10.) 

Megelégedéssel szól Robert Gordon Lathan művéről, (?) amelyben az antropo
lógiai szempontból osztályozza az egyes embertípusokat és népeket. A magyarok 
eredetét és etnikai hovatartozását — kora tudományos ismeretének szintjén — ki
válóan adja elő, beszél a magyarok útjáról, Baskiriától a Kárpát medencéig, az ugo
rokról, más rokonnépekről is. Hasonló a véleménye egy Prichard nevű, szintén angol 
szerző magyarokra vonatkozó írásáról is (7:265—266.) 

Elmarasztaló a véleménye egy amerikai szerző könyvéről,6 amelyben az ugyan 
dícsérőleg szol a magyarokról, „de dicséretének sem örülhetek, mert az igen keveset 
nyom oly író szájából ki 500 lapon csupán sületlenséget beszél, s kinek könyvében még 
ez is, mit jobb iratoktól kölcsönöz vagy csen, mit igen gyakran tesz, eredeti izét s zamat
ját csakhamar teljesen veszti." (9:194.) E helyen egyúttal az is kiderül, hogy nemcsak 
a könyvtárakban tetszés szerint kezébe került könyveket olvasta, hanem mint ez 
esetben is, a sajtó keltette föl érdeklődését, mely egekig magasztalta az írót, és az 
„oláh" kérdés nagytekintélyű szakértőjének kiáltotta ki. Ám az első négy sor elolva
sása elég volt Ács Gedeonnak, hogy „...belássam mikép e könyvre — (520 lapnyi) 
egész napot vesztegetnem bolondság lenne." (9:194.) 

Gyakran előfordult, hogy hosszú időn át nem jutott levélhez vagy más egyéb 
hírhez rokonaitól, barátaitól. Bujkáló honvágya és nyomorúsága ilyenkor még erő
sebben jelentkezett. Ezért külön örömet jelentett számára, ha egy-egy magyar vonat
kozású hírt olvasott az újságban. 1858. augusztus 30-án is ez történt, amikor a Bos
ton Courirban egy cikket olvasott a magyar borról, ami azért is meglepte, mert ez 
a lap „mióta olvasom, soha gúny és piszkolás nélkül nem említett semmit mi honunkra 

4 Diary in Turkish and Greek Waters by the Right Honorable The Earl of Carlisle, v. ö. 
Ács Gedeon naplója: 9:203—209. 

5 A megadott magyar cím alapján, szerző nélkül, csak találgatni tudunk. Valószínű, hogy az 
1853-ban, Edinburgh-ban kiadott: Turkey and Christendom: an historical sketch of the relations 
between the Ottoman Empire and the States of Europe című munkáról van szó. 

6 Noyes, James О., Roumania. New York, 1857. 
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vonatkozik." (7:9.) De a szerző ezúttal elismeréssel szól a magyar borról, sőt odáig 
megy a dícsérésben, hogy verset kerekít Hungarian Wine címmel. Ács Gedeon be is 
másolta naplójába az angol versnek mind a négy versszakát. (7:9-10.) 

Román család 9:10 (A Romuain family) 9:10. 

Népdalok, mondák, népszokások 
Ünnepi alkalommal szokta olvasgatni A magyar Népdalok és Mondák7 (sic!) há

rom kötetét, mintegy honvágyűzőként. Bár a hazai történetek és versek örömet jelen
tenek neki, egy idő után elege van a sok szomorú panaszból. A költők „költeményeik 
egyharmadában sírba szállnak s kérik a lányt, ejtsen arra csak egy könnyet is. Másik 
harmadában pedig Julist és Judkát szidják, sőt átkozzák hűtlenségéért. Van egy-két 
kivételes költőnk, ki a juhnyáj kolompján, és leányhűségen kívül egyébről is énekel, 
de bizony kevés." (7:40.) Ironikusan szól a legényekről írt dalokról. Ezekben a legény 
mindig nyalka, hódító, a lányok csak úgy bolondulnak érte. 

Saját tapasztalatából mesél arról a hiedelemről, amit az ő vidékükön, de az or
szágban máshol is gyakran hallott, nevezetesen, hogy az alvó egyén torkán lecsúszott 
egy kígyó, és megtelepedett a gyomrában. Mindent kipróbálva végül is forralt tej 
gőzével tudták csak onnan kicsalni. A napvilágra ismét visszatért kígyó elpusztult, 
de vele együtt, esetleg harmadnapra meghalt az is, akinek a gyomrába befészkelt. 
(7:231—232.) 

Kossuthról is mond egy történetet, melyet 1849-ben hallott először, s azóta több
ször is. Eszerint az európai uralkodók összegyűltek Bécsben. Vastáblákkal elzárt ab-

7 A Kisfaludy Társaság megbízásából 1846-ban Erdélyi János állította össze a Népdalok és 
Mondák с kötetet. Ezt 1847-ben a Il.és 1848-ban alll. kötet követte. Valamennyi Pesten jelent meg. 
Nyilván ekkor vásárolta meg Ács Gedeon is, és vitte magával a bujdosásba. 
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lakú helyiségekben tanácskoztak, csak a gyertyafénynél. De a fejedelmek csak nem 
tudtak megegyezni a sok vitatott kérdésben, ezért azt mondta a magyar király, van 
neki egy embere, aki meg tudja adni a helyes választ, mit tegyenek. El is küldött 
azonnal Kossuthért, aki mikor megérkezett, tüstént eloltotta a gyertyákat, majd föl
tárta az ablakokat. A királyok erre nagyon dühösek lettek, de Kossuth a gyertyák
hoz lépett, mindegyiket kettétörte, és megmutatta, hogy azok belseje tele van lőpor
ral, amitől néhány percen belül fölrobbantak volna. Ács megjegyzi: „E mondában 
a tanulságon kívül igen érdekes a magyar nép naivsága is, mely szerint mikor javában 
harcolt a császár elén, azt conclaveben tanácskoztatja collegáival s ministereivel a nem
zet megnyugtatásáról. (12:248—249.) 

Leírja azt is, hogy a XIX. sz. elején vasár és ünnepnapon a harangszóra egyszerre 
indult meg a falu apraja-nagyja, hogy a templomba menjen, mégpedig először a 
falu szélén lakók indultak el, s a beljebb lakók a ház előtt állva várták be őket és 
csatlakoztak hozzájuk. (9:287.) 

Kedvenc időtöltése Ács Gedeonnak, hogy eltűnődik egy-egy magyar szó, kife
jezés tartalmán, eredetén, próbálkozik, hogyan is tudná lefordítani angolra vagy né
metre. A „molnár" és a „malom" szó szerinte a németből került a magyarba, a 
„kampó "a görögből. Viszont nagyon nehéz más nyelvre ültetni olyan kifejezéseket, 
„adósságba veri magát", „valamibe fekteti a pénzét", „vérszemet kapott", stb. Egy 
idegennek semmit sem mond ez a kifejezés, hogy „Tamás vagyok benne". Elmesél 
egy esetet, ami apjával történt Alsó-Baranyában, mikor is egy hívő a tiszteletesnek 
nagy kosár barackot vitt ajándékba. Az öreg Ács sokallta az ajándékot és kérte, hogy 
felét vigye vissza gyermekeinek, „»maradt otthon a gyermekek számára is, én egyet 
sem viszek vissza, ide sajnáltam«. Az oda sajnálásom atyám jó ízűeket szokott nevetni. 
Azonban a nem alsó-baranyai magyar a helyett ezt mondta volna: »ide szántam« s ez 
mivel jobb?..." (9:290.) Oldalakon át ír közmondásokat, melyeket az ország külön
böző részeiben hallott, s őrzött meg emlékezetében. 

Külön szokás alakult ki arra is, hogy milyen alkalomra, milyen virágot kell 
használni. „A magyarnak mennyasszonyi virága az illatos, de komoly és szerény, s cif-
rálkodni nem szerető rozmarin. Rózsát a fiatal halott koporsójára teszünk. A rózsa igen 
szép s kedves illatú is, de rendesen féreg van benne. A rozmarinon is van apró bogárka, 
de — én legalább — nem láttam rajta soha undorító férget." (9:74.) 

Hosszasan beszél a magyar nép humoráról. „A magyarban több az elméncség, 
mint a humor, ez utóbbira kissé komoly nép vagyunk... Köznépünk dévajkodni tud és 
szokott. Eredeti elméncségig azonban ritkán meg. Van néhány nemzeti elméncségünk, 
melynek némelyikét tán még Árpád apánk hozta Etelcuzuból..." (9:69.) Ács nem cso
dálkozik ezen, és a magyar méltóságteljes viselkedésének okát történelmünkben keresi 
„Azon búsulnék, ha nemzetem a mohácsi csata óta lefolyt századok alatt a sok szen
vedés és küzdelem következtén meg nem komolyodott volna. Azon búsulnák, ha az iga 
alatt népünk bécsi és berlini sörházi elméncségeket gyártana.1" (9:70.) 

Kecskemét 

Kecskemét városáról naplóiban számos alkalommal, igen nagy szeretettel em
lékezett meg. Nemcsak a családi szálak kötötték ide, hanem diákéveinek legszebb 
részét töltötte itt. Ebből következően emlékeinek nagy része a kollégiumi élettel és 
diákcsínyekkel kapcsolatos, jóllehet ezeknek ő csak megörökítője — és bámulója, 
mert nem a kollégiumban lakott, hanem a városban, de így is igen sokat leír. Szó 
van ezekben falánk diákokról, éjszakai légyottra induló, de kútba eső fiatalemberről, 
szórakozott professzorról. (7:12—16.) Más helyen barátjáról, Dömötör Diniről be-
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szél, akivel diákélete első éveiben együtt lakott egy Méhes nevű ember házában, akit 
alacsony termete után csak Kis Ménesként emlegetett. (A következő évben átköltö
zött nagyanyjához, Dini barátja pedig kollégista lett). Megjegyzi azt is, hogy ő ezidő-
ben „csak 15—16 éves ártatlan fiúcska" volt, amiből következik, hogy az itt elmon
dottak 1834—35 körül történtek. Barátja viszont néhány évvel már idősebb volt, és 
sokat járt a lányok után. Ebből számos bonyodalom támadt és Ács mindezeket föl
jegyezte. (7:36—39.) Azt is megtudjuk, hogy alig nyolc éves korában került Halasra 
tanulni, s 15 éves korában ment innen Kecskemétre a főiskolára, majd onnan Deb
recenbe a teológiára (7:123.) Kecskeméten a diákok igen szabadosan viselkedtek. 
Mivel ez az iskola nemrég nyílt meg, a tanárok és az igazgatóság nem mert erélyesen 
föllépni a diákokkal szemben, nehogy otthagyják az „alma matert". Ezt látva a hall
gatók vérszemet kaptak és sokszor részegen mentek be az órákra — vagy sokszor 
nem is mentek napokig. Ács megjegyzi: „Szégyenlem és sajnálom, hogy én a korhe
lyek kolomposainak egyike voltam, azaz olyan legény, ki a billiard botot gyakrab
ban forgattam, mint a tollat s leckére mindig előkészület nélkül mentem. Ezt tud
ták a társaim s mivel korhelységem dacára is mindig első vagy az elsők egyike 
voltam, népszerű voltam közttök, ámbár bortivornyákra nem igen, kéjhölgyek közé 
pedig soha sem csalhattak el... Megtörtént, hogy hetekig sem voltam fölolvasáson, de 
mindennap a kávé-s színházban, lyányok között stb." (7:183—185.) Megemlékezik 
Limpeck úrról, a kecskeméti postamesterről, ki eléggé együgyű ember volt {„a lő
port nem ő találta föl" — írja) és elmondja azt, hogy egyik évben két bérese becsapta 
a derék Limpecket, mivel a vetőmag árát elitták, de a földet azért fölszántották, 
mintha a mag is benne lenne. Mikor aztán tavaszra a többi gabona kikelt, az övé 
nem, a turpisság kiderült s az egész város a gazdán nevetett. (7:257—258.) Ács sze
rint a kollégiumi tanárok is hasonlóak a béresekhez. „Hej, sok Limpeket ismertem, 
ki fiát iskolára vitte, hogy ott annak fejébe a collégiumi béresek ismeretek magvait hint
sék. A Limpek-apa megfizette a vetni való mag árát s fizetett a béreseknek is, és azok 
szántottak, boronáltak, még csépéigettek is — de magvat — melynek árát fövették 
— nem vetettek. A Limpek-apa, tán csodákozott, hogy mi sem kel ki, tán nem is nézett 
utána, hogy váljon kél-e ki valami. Elég az hozzá, hogy a collégiumi bérest ki nem kö
tötték, fejők fölé táblát senki sem akasztott." (7:258.) 

Az amerikai álszentséget megrója, és megjegyzi, hogy a magyar nem kétszí-
nűsködik, nem álszenteskedik. Sőt, ellenkezőleg, olyan dolgot is nyiltan művel, ami 
már nem helyénvaló. Kecskeméten például a sétatéren levő gyepes részen minden este 
szerelmes párok feküdtek oly sokan, hogy a később jövő pároknak várni kellett, 
amig hely üresedik. „ A szőlők közti kutak melléke, a malmok alja, alkonyat után 
borítva volt a hetedik [a r. kath. katekizmus szerint 6. parancsolat Z. L] parancs fumi-
gálóival." (9:143) 

Halas 
Kiskunhalasra is szeretettel emlékezik vissza, ahol gyermekkora java részét töl

tötte. „Az én életem nagyobb része száműzetésben telt. Még nyolc éves sem voltam, 
midőn először vittek hazulról Halasra, hol az öreg Szilárdy bácsi túlságos szigorú s a 
nagy tokájú Szilágyi Márton uram vesszeje alatt nyögtem át tíz hónapot minden évből; 
s midőn kinőttem a vessző alól, távolabbra mentem Kecskemétre..." (7:123) ír játé
kokról, amelyeket gyermekként játszottak, (7:55.) beszél az öreg Péter dobosról, az 
obsitosról, aki roppant méltósággal látta el feladatát, a hirdetmények közzétételét, 
és a pálcabüntetés végrehajtását. Szivet derítő módon írja le, miként veszett össze 
két kofa a vásártéren, s hogy a perlekedésre megjelent városházi baktert, majd a 
segítségére érkező egész bakterhadat hogy futamította meg a két — hirtelen kibé-
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kült—asszonyság. (7:31.) Szól arról is, hogy Halason külön tisztviselőt tartottak 
azért, hogy figyelje és ellenőrizze, a téli tüzelés idején a kemencék kéményei tiszták-e, 
hogy a szolgálók nem öntenek-e ki tüzes parazsat stb. Úgyis hívták, hogy pörnye-
bíró. (9:99—100.) 

Szeged 

Szegedhez kapcsolódó személyes élményeiről több alkalcirmal is ír. Néhány al
kalommal át is utazott a városon, s bár ezt konkrétan nem mondja, nyilvánvalóan 
debreceni diák korában történhetett, amikor Szegeden, Zomboron át mentek haza 
Alsó-Baranyába. Érdekes módon a nagy alföldi városhoz kapcsolódó történetei így 
vagy úgy a szegedi asszonyokhoz és főleg a kofákhoz kötődnek. Ezekből főleg az 
eszéki vásárban látott jónéhányat. Véleménye nem túl hizelgő: a szegedi asszonyok 
borzasztó csúnyaszájúak, álhatatlanok, akik férfiemberrel szemben is megállják a he
lyüket. Egy veszekedés során a vásárban a szegedi kofa törött paprikát 
szórt vele pörlekedő férfi szemébe, majd jól eldöngette a kárvallottat. 
(7:32) Más helyen az amerikai közélet erőszakos voltát ecsetelve ilyen hasonlatot ír: 
„Természetes, hogy — míg nálunk egykor ritkaság volt a goromba szóváltás, a kard 
pedig gyűlésben a XVII-ik és XIX-ik század alatt tán csak egyszer repült ki hüvelyéből, 
itt [USA, Z. I.] a szóvali veszekedés gyakoribb, mint a szegedi kofák köztt..." (9:200.) 

Amikor egy hazánkban járt amerikaival beszélget, annak áradozását a magyar 
nők szépségéről és nagy számáról azzal inti le, hogy az utazó példái, Szeged, Kőrös és 
Halas városok, e szempontból nem jelentik az egész országot, sőt, „kivált a két el
sőbb városban afeslettség nagyobb, mint egyebütt honunkban." (7:287.) 

Debrecen 

Számos alakalommal ír a másik nagy alföldi városról is, ami nyilvánvaló, hi
szen éveken át tanult itt teológiát. Följegyzéseiben — érthető módon — a kikapós me
nyecskék mellett gyakran diáktörténeteket olvashatunk. A nebulók sokszor űztek tré
fát az általuk lenézett cívisekből, kihasználva azok jószándékát és hiszékenységét. 
Történeteinek egyik főszereplője Molnár Gida, nádudvari diák, Ács tanulótársa, aki 
állandóan kész volt tréfákat csinálni, a tanárok becsapni és bosszantani. (9:22—24.) 
El-elcsodákozik azon, hogy a városban bizonyos szavak más jelentésben használatosak. 
Kinevették, mikor „túrós tésztás" kért, mert e kifejezés csak a nyers tésztát jelölte. 
Mikor pedig háziasszonyának azt találta mondani, hogy ne legyen olyan lusta, az 
nagyon megsértődött. „Kisült, hogy míg én a lustát a resttel synonimnak véltem, ő azt 
a kéjhölggyel egyet jelentőnek tartotta.'''' (9:114.) Ami a debreceni erkölcsöket illeti, 
Ács szerint ezek sem jobbak a Kecskeméten tapasztalhatóknál. Különösen sok a he
tedik parancs ellenvétő fiatal pár, akik a nyilvánosság előtt nem titkolva töltötték 
kedvüket, „...ha télen essőben mentem haza színházból a városháza tornáca alatt, 
gyakran nagyokat buktam éjféle mulatókon keresztül, s foglakozásukban háborítani 
őket." (9:143.) 

Eszék 

Valószínű, hogy a gyermek Ács Gedeon apjával többször megfordult a híres 
eszéki vásárban, amit a fogékony gyermeki fantázia felnagyított és megőrzött. Ké
sőbb a látványosságon túl meglátja az embereket, az egymást keresztező érdekeket 
és nagyszerű képekben örökíti meg a vásári forgatag hangulatát. Szinte magunk 
előtt látjuk a termetes, siklósi Jóbyné asszonyt, amit eltorzult arccal ordítozik, ve-
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szekedik a halasi Mikó urammal, amely egyenlőtlen küzdelem végül is az utóbbi 
gyászos megfutamodásaval ért véget. (7:33.) A vásárban persze nemcsak kofák 
árultak, hanem becsületes mesteremberek is. Ács elmondja, hogy egy alkalommal 
csizmát rendelt egy csizmadiánál, aki az eszéki várban lévő házban lakott. A mes
terben egykori iskolatársát fedezte föl. „Apám látta, hogy nem lesz belőlem tudós, 
de lesz csizmadia s kivett az iskolából. Tán jól tette, mert most állok tíz ezer forin
tig s ezen kívül e ház is enyém, és keresetem évenként öregbül—mondta a mester 
magyarázatul. (12:144—145). 

Alsó-Baranya 

Természetesen gyakran ír a Dráva-vidékről, ahol a testvérei, rokonai élnek, és 
ahol ő lelkészként tevékenykedett. Érdekes módon az alkalmasint elmesélt anekdo
tákon vagy népszokásokon kívül, elsősorban egyházával, a hívekkel és tisztelendő-
társaival kapcsolatos dolgokról ír. Főként az bántja, hogy az otthonról érkező hírek 
szomorú állapotokról számolnak be. „Ott a nepotizmus, simonia, s a vaskalapos con-
sistoralis rendszer megtermetté vackor gyünölcsét" írja. Ennek egyik okát abban 
látja, hogy ő nincs otthon, mert akkor ilyen dolgok nem történhettek volna meg. 
Az egykori templombajáró laskóiak „templomkerülővé" lettek, vagy ha el is mennek, 
képesek az istentisztelet közepén fölállni és kimenni a templomból. (7:60.) 

Beszél arról is, hogyan éltek a katolikusok és protestánsok együtt. Édesapja — 
ki szintén lelkész volt — néhány alaklommal összeütközött a környékbeli katolikus 
tisztelendőkkel. így például 1831-ben a nagy kolerajárvány idején néhány katolikust 
a protestáns temetőbe temettek. Ezeket a szomszéd béllyei katolikus pap később ki 
akarta ásatni, hogy az ő temetőjük szentelt földjébe helyezzék el, „de az én különben 
non-resistant atyám ezúttal szokatlan tűzre gyúlt a nemcsak hírlapi nyilvánossággal és 
vármegyével, hanem egész erőszakos ellentállással is fenyegetőzött és a catholikus 
collegát szándékától elijesztette." (9:73.) Ugyanitt hasonló esetről is beszámol, ami 
vele történt meg. 

Érdekes szokás volt Baranyában az is, hogy ha a falu népe valamely egyházi 
elöljáróra megharagudott, és hivatalából el akarta távolítani, akkor a vasárnapi is
tentiszteleten megfogták a padra kitett kalapját és kidobták a templomból. Az illető 
kiment a kalapért és rendszerint volt annyira bölcs, hogy nem is ment vissza előre, 
az előljáró padjába, hanem a hátsók valamelyikébe, vagy esetleg a faluból is elment. 
Ez még mindig jobb szokás — mondja, mintha az illetőt magát dobták ki, és a ka
lapot utána. Ennek kapcsán eltűnődik, vajon a „kiteszik a szűrét" szólás esetén va
lóban csak az egyén szűrét tették ki, vagy őt magát is kidobták. (9:78). 
Az bizonyos, hogy őt nagyon tisztelték, sőt szerették hívei. Elmondja, hogy 1849-
ben, mikor Pécsről hazakerült (ahol börtönben volt a szabadságharc melletti buzdí
tás miatt) és bement a templomba, látta, hogy valamennyi híve gyászruhát viselt 
— azt hivén, hogy őt már többé nem látja viszont. Ács hozzáteszi : lehet, hogy halála 
esetén nem, vagy alig gyászolnák őt lévén kevés ismerőse Amerikában, de „ha senki 
nem gyászolna is érttem, nem panaszkodhatnom, mert a szeretet ezen adóját még éle
temben megkaptam." (9:93.) 

Megtudjuk, hogy otthon maga irányította az eklézsia földjeinek és szőlőinek mű
velését. Ennek kapcsán több nevet említ, akik neki munkájában segítettek. Két fiatal 
lány nevét is megjegyzi. Ennek a lapnak az az érdekessége, hogy a nevek mellé csil
lagot tett és ehhez a lapján megjegyzést fűzött. Ebből kiderül, hogy a két lányból 
asszony lett, és egyikőjük meghalt. Á másik megözvegyült „de hozzám — nagyon jó" 
írja Ács Gedeon, 1861-es dátummal. (9:99) így arra kell következtetni, hogy lapalji 
jegyzetet már hazatérte után illesztette oda, amikor otthon az egyes köteteket átnézte. 
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Számos tréfás szólást, történetet is elmesél. Otthon a faluban, ha egy legény a 
bíró, vagy egy prezsbiter előtt úgy ment el, hogy nem emelt kalapot, akkor azok 
megkérdezték tőle, tán veréb van a kalapja alatt, vagy azt, tán a fejére szögezték a ka
lapot. Ez azután szólássá is lett. (9:70) 

A fentebb elmondottak csak Ízelítőt adhatnak a rendkívüli gazdaságból, amit 
Ács Gedeon naplói rejtenek. Bár bizonyos rendszert követve igyekeztünk a kéziratok 
sokrétűségét, bemutatni, számos kiegészítésre és bővítésre van szükség, különösen az 
OSZK-ban őrzött tíz kötet esetében. 

FÜGGELÉK 

A jelen tanulmány lezárásaként és mintegy illusztrálásul, bemutatunk néhány 
oldalnyi válogatást Ács Gedeon följegyzéseiből. 

(Diákcsínytevések)8 

... Nos, hárman voltunk, kecskeméti fiúk, patrióták, s még egy máshonnan való, és elgondol
koztunk, mit tehetünk, mert adósságunk ugyan bőven volt, s hazulról nem várhattunk pénzecskét 
egy ideig: de négyünk zsebében azért összesen sem volt több, mint mennyire két ital vinkót vehettünk. 
„Ez se legyen! igyuk meg! — mondta Végh — tán ivás közben bukkanunk valamely okos gondolatra! 
Benéztünk egy csapszékbe. Én9 elől mentem s alig nyitottam ki az ajtót, láttam, hogy azon civis, 
ki egy asztalnál borozgatott, épen nekünk való ember. Intettem két társamnak, hogy maradjan ak 
kün. mi pedig véggel beléptünk, leültünk s egy itce bort hozattunk és pár perc alatt tervünket kifőz
tük. Megkínáltuk borunkból a civist, az is minket az övéből s aztán vele barátságos beszélgetésbe 
eredtünk. „Kelmed derék ember — mondám a vastagfejű cívisnek — s én kelmédről sok jót hallot
tam; okos ember, jó természetű stb. de csak egy hibája van!"... „Mi az? mondja — meg az úr!" 
kiálta a civis, kinek a vinkó már kezdett fejébe szállni. „Eh! jobb ha nem mondom." — felelém 
— „a rossz világ eleget beszél mindenkiről, de azt jobb embernek füle mellett eleresztenie. Kelmed 
különb legény, mint hogy hihetném felőle a pletykát, melyet beszélnek." Ingereltem egyideig embe
rünket vonakodásommal, s ő mind tüzesebben követelte, mondjam meg mit hallottam róla. 
„Azt — felelém végre, tettetett vonakodásaim után — „hogy kelmed fél feleségétől; hogy az viseli 
a kalapot a háznál s kelmed mukkanni sem mer!!" „Én félnék az asszonytól? — kiáltá dühösen a 
civis — „én ne mernék mukkanni?" „Igen — folytatám —:" mondják kelmed legjobb barátját sem 
meri házához hívni, vagy egy pohár borral kínálni otthon; mert lenne mit hallania érte az asszony
tól!" „Hazugság! gyalázatos rágalom! — pattogott a civis — én ne mernék parancsolni saját házam
nál? — Jöjjenek velem az urak tüstint! Menjünk! Majd megmutatom én ki az úr a háznál."... 
„Sajnálom" — mondám — „hogy nem mehetünk! Hiszen én úgy sem hiszem a mit mondanak; tu
dom hogy pletyka az egész, ámbár mindenki beszéli, de tudom, hogy pletyka! Sajnálom hogy nem 
mehetek, de már késő este is van. „Eh dehogy van — sürgeti a türelmetlenné lett civis — hiszen 
még alig múlt kilenc s nem az az urak baja, hanem az hogy félnek hozzám jőni; azt hiszik van valami 
a dologban stb." A civis nem hagyott békét s erővel húzott házához. Míg a rovást fizettük, Vég ki
szólt a künn lapuló társaknak, kik aztán a sötétben távúiról utánnunk kullogtak s midőn a házhoz 
értünk, az után kün maradtak. Mihelyt mi beléptünk, a kis civis mérgesen kiáltott a civára: „Asszony? 
erre arra teremtette! süss főzz tüstint! Mit állasz bámulva, mint borjú az újkapura! Süss kolbászt 
és oldalast egyszerre, erre arra... hozz bort a nagy kancsóban! Mozogj frissen, mert különben tap
lót égetek a sarkadon! Majd megmutatom én ki az úr a háznál!" s káromkodott egyre a furkost 
emlegette. A szegény asszony nem tudta mit véljen' részeg-e férje vagy megbolondult. Rohant borért 
s azután szaladt a padlásra kolbászért és pecsenyéért. A kün leselkedő társak egyike utánna lopód
zott s a padlás ajtó kulcsát kihúzta szépen és zsebre tette. Az asszony azt kereste midőn visszatért 
de nem találván azt hitte, azt leejtette s nem mervén sokáig piszmogni annak keresésével, sietett a 
konyhára, hogy dühös és káromkodó férje nagyobb galibát ne csináljon. Röviden szólva, jó ven
dégséget csaptunk, ettünk ittunk s későcsként és ködös fejjel kerültünk haza. Két társunk már hon 
volt s a sok kolbászból, szalonnából és pecsenyéből, melyet a padlásról cseberrúdon cipeltek haza 
kétszer fordulás után, még egy hónap múlva is jó ízűen vacsorázgattunk. (7: 17—18) 

8 Ahol a közlésre kiválasztott résznek nincs külön címe, vagy nem jellemző az idézett szakaszra, 
ott magunk adtunk az újat zárójelbe téve, megkülönböztetésül Ács Gedeonétól. A szöveget egyébként 
Á. G. eredeti írásmódjával és interpunkciójával közöljük. 

9 A fenti történet nem Ács Gedeonnal esett meg, hanem egy diáktársa elbeszélését írta le. 
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(A szegedi nők) 

Dömötör Palival s még pár báránya vidéki diákkal jöttünk hazafelé egy évben a szünnapokra. 
Egyik útitársunk volt egy nagyon piros fiú, Szabó Károly, kivel rakoncátlankodásai miatt sok ba
junk volt. Midőn Szegedet elhagytuk, láttuk, hogy egy szép pirospozsgás menyecske jő szemközt, 
gyalogolva a város fele, s a piros hajú fiú jelentette, hogy ő azt szándékozik megtréfálni. „Jobb lesz 
azt nem tenned Károly — intettem a vörhenyest — mert az szegedi menyecske s nálad sokkal kü
lönb legényt is könnyen lefőzne." Az intés nem használt s mihelyt a szép, de igen kihívó^kinézetű 
menyecske közelébe értünk, a piros fiú rákiáltott: „hova szándékozik, galambom?" — Én — fe
lele hamis mosollyal a menyecske — szabad királyi Szöged városába, rózsám! kutya menjen háttal 
Szegedre!" (7:40) 

(A magyar nők) 

Egy amerikai, ki pedig honunk s nemzetünk iránt legmelegebb részvéttel viseltetik, kinek asz-
szonyaink úgy megtetszettek, hogy őket nem győzte emlegetni s közhelyen, több száz amerikai nő 
hallatára ki merte mondani, hogy Kecskeméten, Szegeden több szép asszonyt látott, mint egész 
New Englandban: nekem bizodalmasan megsúgta, hogy egy nem tetszett neki a magyar asszonyok
ban. Beszédben, magaviseletben — rendkívüli kényesség mellett gyakran parasztságot követnek el, 
vastag szavakat használnak, illetlen kifejezéssel élnek, sőt férfiak irányában úgy viselik magukat, 
hogy ő nem tehet róla, de azon meggyőződésre jött, hogy a házastársi hűségre s feddhetetlenségre 
nem csak férjfiaink, de tán még inkább az asszonyok"— nem sokat tartanak. Figyelmeztettem, hogy 
Szeged, Kőrös és Kecskemét nem egész Magyar ország; hogy kivált a két elsőbb városban a feslett-
ség nagyobb, mint egyebütt honunkban. Említettem, hogy midőn ilyesekről ítél, nem kell felednie, 
mit maga is gyakran említ, mikép népünknél nyíltabbat s őszintébbet nem ismer. Nálunk a hiba, sőt 
bűn is könnyen látható, mert nem igen takarózik kétszínű kegyeskedés köntösébe, s ezért sok ide
gen, ki pár hetet tölt városainkban, azt véli, a nép romlottabb mint az ő honában, s pedig az nem áll. 
(7:287) 

(Szegedi kofák) 

Az amazon-kofák hazája Szeged. Egy szappanos szegedi amazon az eszéki vásárban össze
veszett szomszédjával, egy eszéki alsó városi rác szappanossal, ki azonban nem tartozott a szép 
nemhez. Jó ideig feleselgettek, de bár a rác mind saját nyelvén, mind magyarul káromkodott eleget 
a szó csatában ő vesztett s ezen földülvén, kiugrott s fölszakasztván egy száldeszkát a sátora előtti 
pallóbúi, azzal igen lovagiasan fenyegette a szegedi szépet. Ez azonban mákszemnyire sem szeppent 
meg, sőt cifrán megteremtettézve a rácot, ő is kiugrott a sátor elé s ellenségének szemközt állván, 
csipejére tette két kézér s ezt kiáltotta: „Ide üss! ilyen amolyan!" — Sa rác oda akart futni és e cél
ból fölemelte a deszkát, de mielőtt azt az amazon fejére lebocsáthatta, ez a kezében készen tartott 
tört paprikából egy maroknyit vágott a támadó szeme közé. Az pedig elejtette a deszkát is mind
két kezefejével kezdte törölgetni szemeit. Az amazon nem volt rest s a megvakított rácot galléron 
ragadván sárba vágta, megdöngette s a néző sokaság nagy mulatságára győzelmi táncot járt annak 
hátán." — Eként végződött e nevezetes csata, melyhez hasonló —• tudtommal — nem fordult elő 
az eszéki vásártéren, mert a másik, melyre emlékszem, összeütközés nélkül végződött s a férjfi baj
nok dárdáját nem is használva megfutott, mihelyt amazon ellenségének leleplezett roppant ágyúte
lepét megpillantotta. 

Mikó kompektor (könyvkötő Z. I.), a halasi, több vásárban árulta már naptárait, a nemzetie
ket és debrecenieket és zsoltárait, Hübnereit s kiskátéit Jobyné asszonyságnak, a hasonló cikkeket 
áruló siklósi kompektornenak tő szomszédságában, de azért baráti viszonyban egymással mégsem 
léptek, sőt gyűlölködésük annyira ment, hogy egyszer az eszéki vásárban tüzes szó harc után a zsí
ros testű Jobyné ki ugrott sátrából s Mikó uram felé háttal fordulván, azon tagját kezdte tenyerével 
paskolni, melyre ülni szokott. Mikó uram erre elannyira tűzbe jött, hogy egy párt szippantván 
nagysietséggel tubákszelencéjéből, mintegy szíverősítőül, ő is kiugrott a sátrából s félretévén mint 
den respectust, mellyel férjfi tartozik viseltetni a szép nem irányában, lóbőr csizmájának orrát 
Jobyné asszonyság kidőlesztett tagjával érintkezésbe hozni igyekezett. A kövér amazon azonban 
nemcsak meg nem ijedt, sőt tűztelepét tüstént leleplezte s öreg ágyúját Mikó uramra szegezvén, 
arra tenyerével kihivólag tapsolt. Mikó uram nem volt olyan ember ki minden hitvány hat fontos 
láttára hátat fortára hátat fordított volna, de ezesetben nem hat, nem is tizenkét nem is 24 fontos 
volt rászegezve, hanem az ágyúk öregannya. Mikó uram pár piha! kiáltás és messziről irányzott 
pökés után visszaugrott sátorába, s magát nemzetes naptárai és kátéi mögé besáncolta. Az amazon 
pedig beleplezvén ismét ágyú telepét, diadalt harsogva tért vissza saját sátorába. (7: 32—33.) 
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(Falusi humor) 
„Nincs semmi a világon, mit annyira szeretnék, mint a túrós bélest! monda egy kövér falusi 

Iibácska, imádója pedig nagyot sóhajtott és felelvén szóla: „Ó ,bárcsak túrós béles lennék!" Zsuzsika 
e furcsa óhajtásra elmeresztette szemeit s azután ártatlan mosollyal nézvén imádójának ábrándos sze
meibe kérdezte: „De ha aztán megenném Önt, mi lenne önből?" Helyes! Zsuzsanna! 

— „Ha lehetne, szeretnék virággá változni, még pedig jácinttá; — hát Ön?...kérdezé egy szü-
zecske. „Nem bánom én, bármi lennék — felele udvarlója — „Csak hogy ültethetnének önnel egy 
ágyba!" (9:27). 

Lisztlopó 
Ma beszélgetés közben egy furcsa esemény jutott eszembe, mellyen hajdanában nagyott ka

cagtam. Mentem gőzösön Eszékről Pestre s az első napon az első helyen igen kevés utas volt ; három 
fiatal somogyi, kik csaknem mindig kártyáztak a födözeten ; három szép ifjú hölgy — egyik menyecske 
— hajói emlékszem Pécsről, a B. Prandan (?) családból; s rajtam kívül még tán pár egyén. Midőn 
Mohács táján jártunk, reggel én unalomból a gőzös gépezetét nézegettem a födözetről s a három 
hölgy mellém jött és a szép menyecske — alkalmasint csak mert unta magát s óhajtott valakivel 
beszélgetni — mellém jött s kérte magyarázzam nekik a gépezetet. Mondám, hogy ahhoz én sem 
értek. Míg beszélgettünk, néhány malom mellett mentünk el, s némelyikből a molnár dühösen fe
nyegetőzött felénk öklével, vagy káromkodott s egy épen puskát is fogott ránk. Ezt a menyecske 
bámulta s kérdezett, tudom-e mi bőszíti fel a molnárokat? — „Azon három fiatal ember" — fele
lém, a somogyiakra mutatva: — valahányszor malom mellett megyünk-el, kalapját leveszi s úgy tesz 
mintha abba öklével valamit tömködne, s a molnár tudja mit jelent a pantomim s hogy őt liszt-
lopónak csúfolják." 
— Közeledtünk ismét egy malomhoz s a menyecske mosolyogva figyelmeztetett, lessük-meg miként 
fog a molnár dühöngeni. A malomhoz oly közel mentünk, hogy a molnárnak, ki ajtajában állt, már 
csak ezért is oka volt bosszankodnia. A három somogyi keményen gyúrta a képzelt lisztet, de a mol
nár kurta üngében s lisztes gatyájában erre hederíteni sem látszott s gondtalanul füstölt a kurta 
szárú pipából. Azonban, mikor épen szemközt voltunk vele, hirtelen megfordult, egyet rántott a 
madzagon, gatyáját letolta s meztelen ülepét felénk dőlesztette. A három szép hölgy, ki feszült vá
rakozással leste mi fog történni, olyast látván, mit nem is gyanított, pirulva kotródott le a lépcső
kön s nem láttam többé őket, míg Baja alá nem érkeztünk a Sugovicán. A liszt lopó keményen ra
jok ijesztett! (12:25) 

Régi magyar egyházi szokás 

Négy öreganyám volt, s ezek egyikétől hallottam, hogy az ő leány korában még szokás volt 
baranyai református faluban, hogy midőn vasárnap templomra harangoztak, a falu kis végéről a szél
szélső házak lakosai indultak s ünnepélyes lassúsággal ballagtak a templom felé sorban, elül a gyer
mekek, aztán az asszonyok, utánuk a legények s hátul az öregek. Minden utca ajtónál kün állva 
várta őket a család és hozzájok csatlakozott. így haladt a folyton növekedő menet a templomig, 
harsányan énekelve a régi éneket: El-bemegyünk nagy örömmel, Felséges Isten, A te szentidnek 
gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges atya isten! 10 A templom előtt összeért a falu két végé
ről jövő két csapat s rákezdte a XV-ik vagy XXIV-ik zsoltárt s annak harsogása alatt párosával 
ballagott be a nép a templomba. Gyönyörű régi szokás, kár hogy ki ment divatból. (9:287) 

(A legény a népdalokban) 
— A legény népdalainkban, mint az életben, nyalka, kevély, kényes, rátartós, hetyke stb. 

A kevélység valamennyis árnyalatára bőven van legényünk, de nem-kényes, nem rátartós tán egy-
sincs. Igen szeretem nézegetni őket dalainkban. Ott van р. о. a kállai legény. 

„A kállai utca ki van festve Sétálnak kevélyen, mint a páva; 
Teli van legénnyel minden estve Csak úgy mosolyognak a leányra." 

Egyik legkülönb legény a faluban, a „még a szóga bérót is megszólétja", mivel, hogy van 
„vagy háromszáz foréntja, s piros bőrből van a pigyullárosa." Másik lesi, mikor a kislány visz 
a vizet, s azt hiszi, azt olyankor a szerelem hidege leli, még pedig ő érte, mert úgymond „Egyet ket
tőt kacsintok reája s mindjárt csókra mosolyog a szája. S minél jobban kacsintok reája, Annál jobb 
ban mosolyog a szája." Nem is csoda, mert a magyar legény a kacsintáshoz mesterileg ért. Egyik 
állítja, hogy ha ő rózsájának szemét meg pillantaná, azt „egyszeriben teli kacsintaná. De a másik 

10 A kéziratban is folyamatosan írva található az eredetileg nyilván sorokra tagolt ének. 
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hegykébb és sértő hetvenkedéssel kérdezi a leánytól: „Azt gondolod, kapok rajtad? Hogy a szeme 
kopik rajtad? „...Ez fösvénykedik szemével s nem akarja, hogy az kopjék. — A berényi legény ke
vélyen énekli : „Porzik a berényi utca, Ha én végig megyek rajta. Nyílik a babám ajtaja, Ha én ko
pogtatok rajta!" — Azt az ajtót az ezeregyéj valamennyi nyílt szeszámja sem lenne képes megnyitni, 
de a berényi legény egyet koccant rajta s az ajtó tüstint, magától megnyílik. — Ismét másik legény 
dicsekszik vele, hogy ő ugyan hajdan gazdag volt, most pedig szegény, de azért most is talál szeretőt, 
még pedig minden ujjára kettőt. — Másik dalolja : 

Én vagyok a hetyke kis legényke, Én állok a kocsma közepére 
Én húzatom az újmódi nótát, Összeverem a sarkantyús csizmát!" 

Az ilyennek dicsősége csak addig tart, míg meg nem házasodik. Mert azután másként énekel: 

„Mikor én nőtlen voltam, De mióta házas vagyok, 
Egyet kettőt kurjantottam, Akár százat kurjanthatok, 
A kapuba kiállottam, A kapuba kiállhatok 
Mindjárt tudták, hogy én voltam. Mégsem tudják hogy én vagyok! 

Némelyik igen furcsán titkolózik, po. egyik énekekli : „Be van az én szűröm újjá kötve, De nem tudod, 
pajtás, mi van benne!" Aztán, mint a magyar szokta, saját maga árulja-el a nagytitkot, „Az egyikben 
acél, kova, tapló, A másikban százforintos bankó." 

A másik így szól barátjának: „Tudom, ki a kend mátkája! Nem mondom meg, ki kis leánya". 
A harmadik legfurcsább s érdemli, hogy ha akad magyar Burns, az is énekeljen róla egy jó ízű dalt: 
„S hej! — mond ezen legény, ki hihetőleg félre szókra vágni cseperke kalapját. „S hej, Duna Tisza 
tinta volna, Hat vármegye diák volna, S hej, még sem tudná azt kiirnya, Hej, kit szeretek a faluba'!" 
A legérdekesb legények egyike ezt mondja: „Ez a falu bevagyon kerítve; Kincsem, rózsám, hogy 
mégyszki belőle?... Be vagy te a szivembe kerítve, Kincsem, rózsám ki nem mégysz belőle!" Ne is 
akarjon! Mert különben könnyen megeshetik, hogy lányok asszonya lesz belőle.11 (7: 41—43) 

(Korteskedés) 

Eszembe jutnak a mi egykori korteskedéseink. Honunk valamennyi megyéjében tíz év alatt 
összesen sem történt annyi kihágás és rendetlenség, legalább nem oly iszonyú nemű, mint Balti-
moreban szokott minden évben s még is Anarchiáról s jó isten tudja — még — miről-nem beszéltek 
szives német szomszédaink. De ha egymást nem igen késeltük is, annyit nem tagadhatunk, hogy az 
ivás és itatás sok helyen és sokszor nagyban ment. — A hiba már most meg szűnt s a német nem be
szélhet jelenleg anarchiáról, mert megyéinkben halotti a csend! Én sem firkálok kortesnapjainkról, 
mert fáj rajok gondolnom. De azon kortes anecdotákból, melyekre még emlékezem, egy párt föl-
jegyzek. 

A sz. királyi 12 kortes addig ivott a leendő új vicispán tiszteletére, míg végre lábai nem birták 
többé a honfiúi lelkesülés terhét, s a kortes ledőlt egy utcán egy ház fala mellé, s hanyatt fekve hor
tyogott. Míg ő aludt, megeredt az eső s a ház ereszéről épen az alvó kortes nyitott szájjába kezdett 
csorogni. „Ne tölsd belém, az angyalát —• kiálta az erre féligébredt sz. királyi — „úgy is többet ittam, 
mint mennyi belém fér." Társát, ki szinte az utcán aludt, tagadhatatlan jeleit adván, hogy többét 
ivott, mint mennyi gyomrába fért, az ebek kezdték nyalogatni. „Dejszen engem hiába csókolgat a 
Fejes úr — mondta félálomban a kortes — „mert én voksomat már másnak adtam — el." (7:215) 

(Külföldiek magyarokról) 

A legtöbb utazótól, ki honunkban járt, csak ily aprószerű vétségek megrovását hallottam s ezt 
is csak futólag említve, míg a magyar nép józan esze, politikai műveltsége, becsületessége, nyíltsága 
szívessége stb. magasztalásában fáradhatatlanok voltak. De e csekélyszerű hibák említése is rosszul 

11 Erdélyi János munkájából (ld. 7 sz. jegyzet) az idézetek egy részét sikerült azonosítani, 
így I. 45 = A kállai utcza ki van festve; I. 208=Be van az én szűröm ujja kötve. II, 38 = Azt gondo
lod, kapok rajtad; II, 62. = Mikor viszi a kis lány a vizet; II, 147.=Én vagyok a hetyke legény; 
II, 173=S hej Tisza, Duna tinta volna. 
Az egybevetések során az is kiderült, hogy Ács Gedeon nem mindig pontosan írta ki a szövegeket, 
így pl. a II. kötet 173. oldalán lévő dal utolsó sora: 
„Sej kit szeretek a majorba" — Ács Gedeonnál: „Hej, kit szeretek a faluba" változatban találhartó 
Lehetséges, hogy eltévesztette, de az sem kizárt, hogy б esetleg ilyen szövegvariánsban ismete. 

12 Szentkirály — falu Alsó-Baranya megyében. 
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esett. Azt gondolnám, a yankeet kivéve, aligha van nemzet mely oly érzékeny lenne a külföldiek 
ítéletére, mint a magyar. Még csekélyebb hibáink említésére is tüstént tűzbe jövünk, s néha erősen is 
kikelünk. — New Yorkban találkoztam egy híres puffaszkodó yankeevel, Dr. Baird-del, ki említette, 
mikép ő járt honunkban s ott vallásosságnak legkisebb jelét sem látta. Nem gondolnám hogy valaha 
embert erősebben megraktam volna mint e híres tanárt. Ostoba s teljesen alaptalan vadaival tűzbe 
hozott s aztán mondtam neki, hogyha ő honunkban azon anglo-amerikai vallásosságot kereste, mely 
áll zsidósnál zsidósb szombat szentölésből s a kétszínű kegyeskedés egyéb humbugjából — épen nem 
csodálom, hogy nemzetünket vallástalannak tartja. Az ellenkezőn csodálkoznám. De azt különös
nek találom, hogy ő ki Bécsből lement egy gőzösön Pestre, ott pár egyénnel beszélt, s aztán vissza
tért Bécsbe, ki honunk protestánsait nem is látta, azokkal — nyelvökből egy igét sem értvén — nem 
is beszélhetett, — ki a magyar prot. egyház háromszáz éves történeteiből mit sem tud s azon egyház 
jelen állapotjáról sincs fogalma, nem szégyenl úgy beszélni, mintha azt jól ismerné; s azon még in
kább bámulok, hogy ily tudatlan egyénnek pöffedt önhittségét New York lelkészei nagy tisztelettel 
bámulják stb. Mindezt elég vastagon mondtam, de hogy azt tettem, azóta sem bántam-meg. Némely 
más hibánk hallatára mélyen szoktam lapítani, mert érzem, hogy a megrovást érdemeljük: de vallás
talannak nem tartom népünket (7: 289) 

(Külföldi utazó a magyarokról) 
Utazónk13 beszél a magyar nemzetről is, mely — szerinte — nevét azon szekerektől kapta, 

melyeken jött a Crimen környékétől a Dunához, mert ezen szekereket madjaroknak nevezték. Nesz-
tek! históriai szürkéi őseinknek. A madjarszekér kitol titeket a történelemből! — A magyar — szer
zőnk szerént mind nemes ; a sclavovniai és a rouman a magyarnak yeomane. Járt a jámbor Turo-
lya14 vidékén is, és hallotta, hogy annak lakossága nemes horvát; de ez az ő régibb bal-véleményét 
meg nem ingatja. Egyébiránt, ha hibás is előadása midőn rólunk beszél, nemzetünk iránt félreismer
hetetlenül jó indulattal van. A magyart az európai népek egyik leg életrevalóbbikának nevezi. Ma
radt benne nem egy hibája a feudális kornak, de több erénye is. Hazafisága hősies. Árulástól, csa
lárdságtól borzad, s ha egykor zavargásrai hajlama s erős szenvedélyei lecsillapodnak, munkás 
erély s üdvös élénkség fogja a magyart jellemezni. Hogy a Magyar annyi századon át is megőrzi nyel
vét s nemzetiségét s nem olvadt-be a körülte lévő idegen elembe, szerző annak tulajdonítja, mert a 
magyar elszántan erélyes, tüzesen bátor és sokkal értelmesebb, mint a többi népfaj körüle. 
A magyar erős testalkatú s harcias természetű; célaira határzattal s ki tartóan tör; szelíd, ha nem 
bántják; de hajthatatlanul makacs, ha jogait sértik, s engesztelhetetlen, ha kevélységét bántják meg, 
mert a magyar kevélyebb még a spanyolnál is. Általában véve a magyar magas, karcsú, erős apró 
szemei, kiugró szemöldei és arccsontjai tatár eredetre mutatók. Szinre barna stb. (9: 9—10) 

Karácsony 
A Karácsont itt is megüli a r. katholikus és az episcolista, s mostanában már kezdi megülni 

némely orthodox calvinista is. Sokan utánozzák a német, sokan az angol karácsonyt; de azért a 
napnak még sincs ünnep kinézése, s nem nyerheti teljesen vissza azon jellemét, melyből a puritánok 
vakbuzgósága kivetkőztette. A puritánoknak egyik ellenvetése a karácsony megülése ellen az volt, 
mert az nem apostoli eredetű ünnep, hanem csak Gergely neo-caesareai (Pontusban) püspök által 
volt divatba hozva, a pogányok átcsalogatására, kik nem örömest mondtak le a bachanáliákról és 
saturnaliakról. Másik, hogy az sem bizonyos, mégcsak nem is valószínű, hogy Krisztus télen szüle
tett. Gyűlölték azért is, mert az angol karácsoni népszokásokból sok világosan pogány eredetű. 
A templomokat azon napon egyebek közt repkénnyel is ékesítették s az Bachusnak volt hajdan 
szentelve. A mistletve [fagyöngy, Z.] I. a Druidáknál is nagy becsületben állt. De különösen pogány 
eredetű a Karátsoni tuskó égetés. Á druidok is hajdan vastag s hosszú tuskót égettek a két solsti-
tium [napforduló, Z. L] alatt, a nap tiszteletére s e szokás megmaradt a kereszténység elterjedése 
után is s megvan még ma is a két Sz. János ünnepén (Jún. 24. Keresztelő s Dec. 27 Evang. János 
napja), csakhogy a nyárin szabadban raknak tüzet Irelandban és Cornwall megyében a nyári János 
éjjelén a nép szurkos fáklyákkal jár föl s alá. Hajdan szokás volt átugrálni is (tisztulás végett) a sz. 
János tüzét. Későbben a kereszténység bibliai magyarázatot adott a pogány eredetű szokásnak, 
minthogy János, kinek ünnepén rakják a tüzet, tanúbizonyságot tett a világosságról mely e világra 
jövendő vala. Figyelemre méltó hogy a két Sz. János nap ünnepe a szabadkőműveseknek. A régi 
Run ünnepeken kerék volt a jelképe a nap fordulatnak s Ker. János ünnepén hajdan szokás volt 
kereket hempergetni le valamely dombról, jelül hogy a nap is lefelé kezd forogni a Zodiacuson. 
A kereket szalmával tekerték körül s meggyújtották. 

18 A dolgozatban már említett: A Török és Keresztény birodalmak határtartományai с kötet 
szerzőjéről és művéről van szó. 

14 Turopolya, helyesen Turopolja horvát kistáj Varas közelében. Parlagi, mulatós, „hétszilva
fás" kisnemesek lakták. 
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Az efféle régi szokások, melyekért a puritán gyűlölte a Karácsont, e honban soha sem divatoz
tak. A Karácsony helyére az itteni puritánok a Hálanapot hozták be, a zsidó sátoros ünnep utánzá
sára. Azonban a gyűlölet már megszűnt s most évről évre mindinkább igyekeznek a jobbak azon, 
hogy Karácsony visszanyerje ünnepi jellemét. Némely államban a nap törvényes ünneppé is lett. 
(12: 41—42) 

(Kíváncsiság) 

Uticaban — nem a Catósban, hanem Katósban, mely New York államban fekszik — mindenki 
jobban szeret szomszéda ügyeivel törődni, mint sajátjtaival. Mindenki lesi szomszédját, mit csinál, 
hova jár, ki megy hozzá stb. Ha legparányibb nesz hallatszik az utcán s szomszédságban, mindenki 
résen áll s az ablak függönye mögül lesi mi történt. Lehet, hogy fejét ki is dugja az ablakon. Az Utica 
Observer szerkesztője nem tudja így van-e az másutt is, de azt igen, hogy Uticaban egy légy sem 
röppenhet be bárki házába, hogy azt valamennyi szomszéd asszony, és-még a férfi szomszédok nagy 
része is észre ne venné. Minap azonban néhányan megjárták — s lehet, tanultak is rajta. A város 
egy részében lakik egy csinos özvegy asszony, ki — szerencsétlenségére — nem áll szomszédnéi ke
gyében. Mostanában házánál beteg lévén egy orvos gyakran benézett hozzá, s mivel az özvegy ka-

Vidéki jelenet (USA) 7:160 (Country sketch USA; 7:160. 

púja előtt nem volt ágas, lovát egy szomszédház előtti ághoz szokta kötni. De az ágas tulajdonosa 
ettől jövőre eltiltotta. Midőn Aesculap látogatóba jött ismét, kérdezte az özvegyet, ki épen ablakánál 
állt, hova kösse lovát, „Ott hagyhatja ön bátran — felele a nő hangosan, úgy hogy szomszédnéi is 
hallhatták — ne féljen, majd ügyelnek rá a szomszédok! szemöket sem veszik-le róla." (7: 256) 

Erről eszünkbe jut — mond erre egy más vidéki szerkesztő — mi történt egyszer rajtunk egy 
helységben — nevezzük a helységet Kandifalvának! — Ott jártunk egyszer. Csupán átlovagoltunk 
a falun — ismét ott jártunk tizenegy év múlva, csak átlovagoltunk a falun ismét. Két fickó állt az 
utcán s hallottuk midőn egyik így szólt a másiknak: „Jancsi! nézd csak! ezúttal kék sudarat font 
ostorára!" (7: 256—257) 
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(A Kossuth család) 

Karácson előestéjén Lászlóval15 kimentem Brooklynba Zsulavszkynéhoz. Szegény, sorvadásba 
esett s aligha ér két tavaszt. Nem is gondoltam hogy nála vendégeket találjak s igen kellemes meg
lepetéssel láttam hogy ott van Ruttkayné is, ki most iskolát tart mintegy 30 mérfölddel fölül New-
Yorkon, a Hudson partján. Ott volt Meszlényine16 két árva lánya is Ilka és Gizi, kiket egy gazdag 
hölgy, Krugerné növeltet. Több mint öt éve hogy utószor láttam őket s azóta felnőttek, eladókká. 
Gizi szépecske, Ilka elég kellemes, mindkettő csinos magaveseletű. Ott volt pár honfitársam Zá-
gonyi és Kauser,17 mindegyik fél-német, fél-amerikai nejével. E két menyecske is elég csinos. A két 
lány hosszasan zongorázott, meglehetősen; a két menyecske párszor táncolt is; én pedig leginkább 
a két hölggyel beszélgettem. Ruttkayné hitt, menjek-ki hozzá pár napra, de ezt aligha tehetem. 
Zsulavszkyné sokat beszélt Karádyról18 s növendékeiről és mondott sok érdekeset is. Karády le
velei köztt volt néhány, melyet tán azért említett, mert egyik némileg engem különösebben érdekel. 
Párizsban Karády szükségesnek vélte némi oktatást adni a fiúknak,19 s ezt számokra egy imát is és 
az levelében Kossuth-tal közlötte. Ez pedig az imát vissza küldte pár sorral megtoldva, melyben fo
hászkodás volt a magyar hazáért. Kossuthné, ki kath. vallásban volt növelve, de vallással mitsem 
gondol, írja Karádynak, hogy ő nem igen látja szükségesnek a vallásos oktatást, de azt ellenezni nem 
akarja, hanem óhajtja, hogy ha már vallást is tanítanak nekik, tanítsák azt oly modorban, mint pár 
hónapig én tanítottam őket Kjütáhján... Az imához férje által toldott sorra célozva pedig megjegyzi, 
hogy ő. óhajtja ugyan hogy a fiúk szeressék hazájokat, de azt nem hogy Karády igyekezzék beléjök 
fanaticizmusig menő honszeretetet oltani. így lévén a dolog, én K-th mamitól három complimentet 
kaptam, sőt négyet. Egyszer egy kosár körtét. Marseillesnel egy immortelle koszorúból, melyet a 
nemzeti dalt harsogó franciák dobtak a hajóra, egy szálat. New-Yorkban eljött a magyar templomba 
férjével s aztán meghitt ebédre s azt említettem. Mellesleg mondva, szeretném hallani a mamit 
imádkozni. (12: 46—47) 

A cserkesz20 

A cserkesz keményen bánik a hadi fogollyal, sőt még a hozzá átszökő lengyellel is. Herr von 
Turnau, vitéz muszka tiszt fogságra esett, vasat vertek rá s midőn ezért zúgolódott, a cserkeszek ezt 
felelték: „Ha ön asszony volna, nejeinkkel őrzetnők; de ön férjfi s vitéz s van-e férjfi, ki rabságot 
tűrne, ha csak le nincs láncolva? "Mily magasztos ószerű jellemre mutató szavak! kiált-föl a báró 
ki szokás szerént gyakran emlegeti a német szabadság szeretet, feledvén hogy az ő népére vasat se
hol sem szokás verni, mert a rabszolgaságot önkényt tűri mindenütt, sőt külföldre meg kibérelni 
magát porkolábnak a rabszolgák urainál, és segíti elnyomni ok a szabadságot világszerte. (7: 93 

(Az amerikai indiánok) 

Pár hét előtt egy hűvös vasárnapon estvefelé járkálni indultam s a sétatér vaskerítésén kívül 
menvén, észrevettem, hogy azon belül két fiatal indián leány siet, szokott kékposztó lepedőjökbe bur
kolva, melyet fejökre is fölhúztak. Senki sem volt közelökben s a két lyány jó kedvvel beszélgetett, 
én pedig sietve előkapván szemüvegemet, néztem őket a vasrácson keresztül. Elég csinos arcú volt 
mindkettő, barna, kövéres. Magyarországon mindenki csinos cigány lyányoknak vélné őket. Egyik 
észrevett s nagyot kacagva szemüvegemen, mutatott társának s aztán mindkettő nevetett s mutoga
tott rám. A bajuszos-szakálas-szemüveges jelenet a barna szüzeket pajkos kedvre derítette; megálltak 
pár pillanatig s ujjongottak örömükben s aztán kacagva távoztak. Midőn visszatértem járkálásból, 
a városház előtti kis téren Franklin szobra előtt ismét találkoztam velők, de szegényeket néhány 

15 Lehet, hogy Sándor Lászlóról van szó, akivel Ács Gedeon barátságban volt — akinek fa-
márványozó gyárában egy ideig dolgozott is. Nem kizárt, hogy esetleg László Károlyra utal, aki a 
Kossuth emigráció krónikása volt, és szintén személyes kapcsolatban áílltak egymással. Egyúttal 
helyesbíteni kell Ács Gedeonra vonatkozó tanulmányom megjegyzését (MFMÉ 1976—77/1, 357.) 
ahol az szerepel, hogy Podhradszky Lászlóval ment ki Zsulavszkynéhoz. 

16 Zsulavszkyné, Ruttkayné és Meszlényine — Kossuth húgai. 
17 Kauser az amerikai emigráció közelebbről nem ismert személye. Ács Gedeon többször 

említi nevét. 
18 Karády Ignác 1848-tól Kossuth fiainak nevelője. Vélük együtt utazott 1851-ben Southamp-

tonba, majd Londonba, 1853 januárjában pedig Párizsba, ahol 1857-ig maradtak. Karády alig egy 
év múlva, 1858 szeptember 6-án halt meg szívbajban, amint éppen úton volt Angliából az USÁ-ba. 

19 Kossuth fiainak. 
20 A fenti részt Báró Hasthausen, Studien über die innern Zustände, das Volksleben und ins

besondere die ländlichen Einrichtungen Ruszlands с munkájának angol változata alapján írta 
Ács Gedeon, amely Transcaucasia címen jelent meg 1854-ben. 
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otromba kamasz gúnyos üvöltéssel, röhögéssel — minőre csak anglosaxon fickó képes, kergette-
meg. Fejökre húzva kékköpenyöket kotródtak az istenadták — tán nem értve azon ocsmányságot, 
mit a betyárcsapat utánok kurjongatott — s elsiettek a város azon része felé, melyben a becsületes 
szegény — nem lévén képes fizetni jobb szállásért — magát undorító férjfiak s nők szomszédságában 
kénytelen meghúzi pár napra, ha e méreg drága városban jő. A két leánynak tán volt ott apja, anyja 
s testvére, ki védhette durva matrózok nyájaskodása s tolvajok és tolvajnők gazságai ellen. 

A vasúti indóházaknál is láthatni Bostonban indiánnőket, kik ott papucsot, dohány s pénz
zacskót s művészetök egyéb mutatványait árulják az utasoknak; — ritkán látok köztök fiatalt s csi
nosát; a legtöbb aszott fonnyadt vén s hallgatva ül kirakott árui mellett. Néha 12—13 éves lyányok 
járnak az utcákon is papucsaikkal s némelyik jó kedvvel s mosolyogva kínálgatja áruit. Szegények, 
e nagy városban olyanok, mint hal szárazon s elegáns hölgyeink mellett — (s itt elegáns a szakácsné 
is) — kékposztó lepedőjükben igen gyászos kinézésűek. — Mondják, de nem tudom igaz-e, hogy 
Chicago s Buffalo környéken a squaw-k is megkívánták a fehér néptől az abroncsokat.21 S magok
nak az erdőkben hasonlókat faragtak, sőt némelyik vesszőből font kasban jár. (7: 221) 

(Az indiánok)22 

Az ész. amerikai indián népek kivesznek. Ha ragály s egyéb természetes csapás pusztítaná-el 
őket, illő lenne hogy irányukban részvétet mutassunk — mond Catlin. De mi vesszük-el földeiket, 
mi gyilkoljuk ki őket s midőn kigyilkoltuk, emléküket is feketítjük. A kivesző nemzet a gyilkos hó
dítótól még halálban sem várhat méltánylást. Az indiánt egyes fehér, szabadalmazott társaságok s 
a kormány is gyalázatosan csalja, rabolja, üldözi gyilkolja — s indiánon elkötvetett oknélküli, bor
zasztó kegyetlenségért senki sem felelős, senki sincs büntetve az életben, s bűnét szárazon viszi az 
ítélet napig. Catlin becsületes indignatioval kél-ki saját nemzetének barbársága ellen, mely az indiá
nok irányában borzasztóbb mint a spanyoloké, mert még a XIX sz.-ban is népeket gyilkol-ki. (7: 241) 

(Perry és a japánok) 
Perry, hajóival ismét a jeddoi öbölbe ment, hol a cs. biztosok mindent elkövettek, hogy a fő 

várostól lehetőleg távol tartsák, de a vén commodore23 nem hagyott magával oly könnyen bánni, 
mint a hollandiak szoktak s rendesen kivitte a mit akart. Az alkudozásokban — a yankeek szerint 
— a yapaniak, mint minden keleti nép, igyekeztek huzás-halasztás ,füllentgetés és egyéb efféle forté
lyok által nyerni előnyöket, s ezen diplomatái fogadásokról embereink oly modorban beszélnek, 
mintha a keresztyén országoknál jelenleg divatozó diplomatiaból a húzás, halasztás, a füllentgetés 
és egyéb aljas fogások teljesen ki lennének zárva, s a mi Talleyrandjaink nyelve arravaló lenne, 
hogy azzal azt mondják, a mit gondolnak. A civilizált és az általunk nem-civilizáltnak bélyegzett 
köztt e tekintetben a különbség az, hogy amaz nagyban, emez kicsinyben hazudik. A keleti népek 
nagyobbrésze, kivált az Indiahoz közel eső, tudja, hogy a kereskedelmi szerződés, consulok behe
lyezése, ker. vallás terjesztése szabadságának kialkuvása nem egyébre való, mint ezek által megtenni 
az előleges lépéseket az illető keleti ország meghódítására. Ki a múlt századok történeteibe pislant, 
ha lelkiismerete van, nem fogja kárhoztatni a japanit s egyéb keletit, hogy az kizárja az európait 
különösen a térítőt, s hogy fél megengedni országában a külnemzetek consulainak kiváltságos 
garázdálkodását. Hazudozásról, erőszakokodásról, hitszegésről, ha arcán a bőr nem tenyérnyi vas
tag, sem angol sem portugál sem egyéb nyugati nem fog beszélni keleten. A yankee még fiatal nem
zet, s a régi bűnöket édes anyjára Angliára kenheti, de ha úgy halad mint kezdte s rabló csapatokat 
küldöz Nicaragua, Cuba s egyéb államok ellen, nem sokára látandja egész világ, mikép Jonathan 
csak alattomosabb s kétszinűbb, de cséppel sem kevésbé ragadós kezű, erőszakos és hitetlen, mint 
maga John Bull.24 

A szerződést végre megkötötték. Simoda és Hakodadi lón kijelölve mint azon két kikötő, 
melyben am. hajók horgonyozhatnak, hol szenet, vizet élelmet s egyéb szükségest szedhetnek-be. 
A japániak kötelezték magokat, hogy hajótörésből a japáni partok bárhol menekült amerikaiakat 
azon két kikötőbe szállítják, hogy veszély idején am. hajó ideiglenesen más kikötőbe is be lesz bo
csátva, hogy Simodaban am. clonsul lakhassék stb. 

Uncle Sam igen ügyesen váltogatta ajándékait a japáni császár számára, s nem hasztalan cse
cse-becsét küldött, hanem a leg használhatóbb tárgyakat, melyeken az ügyes japáni sokat tanul
hat. Küldött ugyan ital nemüket és illatszereket is, de egyszersmind példányokat sokféle fegyver 

• • • ' ' : . -

21 Az akkor divatos abroncsos szoknyára gondol. 
22 G. Catlin 1832—39 között tett utazást az észak-amerikai indiánok között. Útjáról írt levelei 

később könyv alakban is megjelentek. Ezt olvasva írja Ács Gedeon az idézett részt. 
23 pe r ry kapitányról van szó, akinek könyvét már említettem (1. Japán с fejezet, 211. o.) 
24 Jonathan Ács Gedeonnál mindig az USÁ-t, John Bull pedig Angliát jelenti. 
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nemekből, könyveket, táv-csövet, kemencéket, egy. áll. [Egyesült Államok? Z. I.] különféle mérle
geit, magvakat, földművelési műszereket, távírási szereket, életmentő csólnakokat, órákat, kisva-
sutat géppel kocsikkal stb. — Mind erről a japániak tudtak egykeveset, hallomás és olvasás után, 
de még vasutat, telegraphot nem láttak, s azért azt nagy gyönyörrel bámulták. Igen értelmes nép 
lévén a vasút s életmentő csólnak használatát hamar megtanulták, de a távírás eleinte sehogyan-
sem ment. Azonban azt is hamar megtanulandják. A yankeek ott léte alatt valamennyi japáni fér
hetett hozzájok, s mehetett gőzöseikre, mindent figyelemmel vizsgált, ügyesen kérdezősködött és 
sok gőzgépek szerkezeteit s használása módját oly jól fölfogta, hogy midőn másodszor jelent meg 
a hajóraj a jeddói öbölben, Jones a káplár a parton egy mesterembernél a gőzhajógépezetének töké
letes rajzát találta, melyet az maga készített, de melytől megválni semmi árért sem akart, bár azt 
Jones nagyon óhajtotta haza hozni. A mandarinok nemcsak mindent figyelemmel vizsgáltak a hajón, 
hanem a látott tárgyakról jegyzéseket s rajzokat is készítettek. (7:174—176.) 

Chinai babona 

Fortune25 rég tudta, hogy a chinai hajók és sajkák orrára szem van festve, s gyakran hallotta, 
mit szokott felelni a chinai, ha kérdezik, mirevaló ez a szem: „Tegyük föl, nincs szeme: mivel lát?" 
— de azt hitte ezt csak tréfából mondják, s hogy nincs oly bolond, ki azt képzelné, hogy a sajka, ha 
szemet festenek orrára, valósággal lát. Egyszer a mint sajkán utazott, a chinai sajkások egyike hir
telen lekapta nagykarimájú kalapját, futott vele a sajka orrához, s azt a festett szemre tartotta. 
A többi sajkán, mely mellettök ment, a sajkások hasonlót tettek. Fortune elbámult s nem tudta mit 
gondoljon, de pár perc múlva ő is észrevette, hogy a folyamon holt test úszik-le egyenesen a sajkák 
felé, s ezek szemét azért takarták-be, hogy e baljóslatú tárgyat meg-ne lássák, mert a rósz ómentől 
a sajka meg ijedne s végre is pórul járna. A chinait F. igen mértékletesének írja. Részeget nem lát
hatni a tartomány belsejében. A nép leghitványabb a tengerparti városokban hol európaiakkal jő 
érintkezésbe. (9:108.) 

FOREIGN PEOPLES — HUNGARIANS 

f GEOGRAPHICAL AND FOLKLORIC REFRENCES OF GEDEON ÁCS'S DIARY,) 

by 

István Zombori 

Members of the Kossuth emigration got scattered all over the world. Several of them took to 
military career (János Czecz, István Türr, Gyula Stahel-Szamwald), others became well-known 
travellers and explorers (János Xantus). Á number of them lived the lives of ordinary working 
people — one of them was Gedeon Ács. What makes his personality interesting, is his 13 volume 
hand-written diary in which he describes his experiences of his ten-year stay (1851—1861) in the 
United States. This massive manuscript — most of it is still unpublished — is a very valuable source 
for the research of the political, economic, social and cultural life of 19th century America. In addi
tion to this — owing to Gedeon Ács's wide sphere of interest — we get a glance into 19th century 
travel-books and folklore literature. By recalling memories from his youth, Ács gives us important 
data about customs, proverbs and life-style in Lower-Baranya, Kiskunhalas, Kecskemét, Eszék, 
Debrecen and other areas of Hungary. He also writes about foreign countries such as Turkey, 
Italy, China, Japan, Thailand (Siam), Egypt, South-America, Africa and of course the USA, too. 

In this study we make an attempt to present the geographical and folkloric references of the 
diary and the sources of the author's experiences as a schoolboy — this latter forms a peculiar 
genre — on the bases of 3 volumes which are to be found in Szeged (7th, 9th, 12th). This present 
study can be completed in various respects by data from the other volumes. 

25 Robert Fortune angol botanikus 1853—56 között Kínában járt. Útjáról könyvet írt, ezt 
olvasva jegyezte föl Ács Gedeon az idézett részt. 
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In Gedeon Ács's diary the successive parts are not in connection with one another. Parts wirt-
ten daily from separate units. If he read about a completely different thing the next day, he would 
write about thatthing. This parts with folkloric references can also be found rhapsodically as regards 
to both chronology and topic. This study deals with the parts belonging to a certain topic systema
tically. First it presents foreign, later Hungarian references. Mention must be made of the fact that 
the folkloric descriptions do not occur in the diary according to the modern, strict criteria of folklore. 
Historical descriptions, linguistics, psychology and art-history are mixed in them. With all this they 
mean valuable data to the experts and interesting reading to the public. 

This study can be regarded as an extension of another study by the same author „America in 
the Last Century -Through Hungarian Eyes" — which appeared in the Yearbook of Ferenc Móra 
Múzeum (№1 1976/77, pp. 325—363.) 
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