
FRANCOIS-XAVIER DE FELLER

Utazások Magyarorszagon
(Részlet)

Francois-Xavier de Feller, belga származású Jézus társasági atya 1765 májusában érke
zett hazánkba. Négy évet töltött itt. Alig van az országnak olyan része, ahová el nem ju
tott. Úti élményeit két kötetben dolgozta fel. Hazánkon kívül megfordult még Itáliában,
Németországban, Svájcban, Ausztriában, Lengyelországban és Hollandiában is. Világlá
tottsága mellett szokatlanul nagy tudása, franciás elevenséggel minden érdekesre azonnal
rávillanó szeme és lelkiismeretessége, amellyel a látottakról beszámol, nemcsak értéket
adnak könyvének, hanem [orrásmüvé teszik. Hogy jól írhasson hazánkról, Túráczy és Ist
vánffy műveit tanulmányozza. Könyve francia nyelven jelent meg. Címe: .Jtinéraire ou
Voyages de Mr. Abbé de Feller en diverses parties de l'Eu rope" Mária Terézia korának
sok sajátos vonása tükröződik benne.

A szerzá Hatvanból indult el Abony és Szalnak felé. Abonyba érkezett 1767. április
ll-én. Könyvének első kötetéből Szolnok megyéről készült feljegyzéseit magyarra fordí
totta dr. Balyi F. Károly plébános. A fordító hagyatékából közli: Bánk József érsek
püspök.

*

"Délután indultunk el Hatvanból és átmentünk a jászok egy faluján. Ez a nép folyton
hadilábon áll a pandúrokkal. A császár hadában külön sereget alkotnak a jászok,
éppen úgy, mint a kunok. A kunok Uza leszármazottjai. Uza vagy Uze a tatár nép őse.

Sokkal kegyetlenebbek, mint a magyarok. IOőő-ban a Dunáig hatolva megtámadták a
görög birodalmat. Nem sokkal ezután szétszóródtak, némelyek a császár, X. Konstan
tin kezébe kerültek. Ezek műveltségre tettek szert és később hűséges engedelmessé
get tanúsítottak.

ll-én Abonyban vacsoráztam. Nagy mezőváros ez, a vidék szokása szerint építve. A
házak vagy a föld alá, vagy földből, vagy nádból vannak építve. A gabonát nagy ver
mekben tartják, s ezeket földdel fedik be. A helyüket jól megjegyzik. E föld alatti
magtárak ötletét nyilván az egerek adták.

Megmutattak nekem egy olyan árkot is, amelyben disznókat hizlalnak. Hogy az
árok falát ne rongálják. a disznók orrához karikákat erősítenek. Tréfásan rnondták,
hogy ez az eljárás a jó modorhoz szoktatja őket.

Abonyban találtam egy zsidó iskolát. Szívesen bementem. Elismeréssel állapítot
tam meg a jó héberek ragaszkodását a szent nyelvhez és a szent könyvekhez. A rab
bik héber nyelve és a müvelt zsidók írása különbözik. Az előbbi a kaldeussal van
összekeverve, és a két nyelv szavai gyakran felcserélődnek,a jelentésük vagy kitágult,
vagy szükebb lett. Az arab, görög, latin és modern nyelvek is szerepelnek náluk, sőt a
magyar is a magyar rabbik közott.

A vidék lakói, mint azt az emberektől hallottam, birkabőrből készült ruhát horda
nak és nagy bundát. A fejüket kalpaggal fedik be vagy magyar sapkával. Cipőjük bőr

darab, szíjakkal összefűzve. Tüzelőjük nád és szárított ganaj. Szalonnával kenik be a
hajukat, hogy szép fekete legyen. Ez okoz a templomban olyan feltűnő szagot. A ku
tyák, ökrök, birkák, disznók, de még a tehenek is vadak, főleg az idegen számára, aki
nek ruhája - úgy látszik - ingerli őket.
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Este érkeztünk Tószegre, utunk egyik végállomására. Nagy tó partján fekszik Tó
szeg. A tavat a Tisza táplálja. Gyakran jártunk a tó mellett, amely igen nagy, 4-5 mér
föld kerülétü. Amikor a víz visszavonult, az emberek káposztát ültetnek vagy szénát
kaszálnak a helyén. A tószegi tó és még néhány más tó szolgáltatja a nádat az egész
környéknek. A nád szolgál építkezésre és a házak befedésére. De az oroszok és olá
hok Máramaros rnegyéböl sok fát úsztatnak le a Tiszán egészen Szolnokig. Igen mér
sékelt áron adják el a fát, és ez elegendő az egész környező tájnak. Sokszor megfigyel
tem már, hogy a Teremtő bölcsessége nem hagy magára egyetlen országot sem anél
kül, hogy az egyik hiányát ki ne pótolná a másik bőségével.

E síkság termékenysége rendkívüli. A szlávok úgy jönnek ide gabonát vásárolni,
mint ahogyan valamikor Jákob fiai mentek Egyiptomba. Ide hozzák cserépedényei
ket is. Ezeket annyi gabonáért cserélik el, amennyi az edénybe belefér. A szántóföl
dek termékenységét az esők okozzák. Ez a föld kétszer is terem.

Mindezek ellenére ez a táj a leglehangolóbbak közé tartozik. Hiányzik az erdő, a
szikla, a víz stb. Dehát nem lehet egyforma minden föld.

A nagykőrösi, kecskeméti bor jó, de gyengébb, mint a hegyvidéki. A levegő sokkal
kevésbé egészséges itt, mint Felső-Magyarországon,de sokkal melegebb és alkalma
sabb a föld termékenységének növelésére. Már azon a napon, amikor elhagytam a
hegyvidéket, éreztem ezt a különbséget. A hegyek még hóval voltak borítva, de az al
földi mezökön már tavaszi szellő lengedezett. Közben május első napjaiban havazott
még Szeged körül is. A hó miatt Tószegen is hideg volt, de mégsem olyan nagy, ami
nőt a hegyi lakók éreztek ezekben a napokban.

A vadászat és a halászat a legérdekesebb a síkságokon a Tisza mellett; az agarak
csodálatosan végzik. Ezekről a vidékekről az özbak és a szarvas eltünik, de róka és
nyúl található. Télen a farkas sem ritka.

Hal olyan mennyiségben van a Tiszában. hogy az emberek szigonnyal fogják.
Ugyancsak nagy bőségben élnek itt a madarak. Láttam olyan fajtákat, amelyekről

nem hittem, hogy még léteznek. Voltunk túzok-, gödény- és vadliba-vadászaton. Ezek
nek a fajtái végtelenül változatosak. A pávák szelídek és nagy számban vannak.

Láttam a síkságon nagyon szép sasokat, de azért ezek kisebbek, mint az Alpokban
és Svájcban élők, amelyek felemelik a birkát és a 6-7 éves gyermeket. A sasok ked
velt tartózkodási helye a nem túlságosan magas hegység.

A tájak nagy termékenysége mellett a lakosok igen szegények, és részvétre indító
életet élnek. Egy szobácskában tölti el az életét egy egész család, szegényesen és
nyomorúságban. Felhívtam a figyelmüket egy olyan életmódra, amely a földi javak
mostani hiányát kárpótolná. De semmit sem értem el.

Ha Lybia tág szérüinek kalász
termésévei a csűr négy fala megtelik.
el nem csábítod az ősi rögöt törő

békés főldmüvelöt,bárha ígérd neki
Attalus vagyonát.

(Horatius Maecenashoz; Vajda Endre fordítása)

Ez idő alatt nyolcszor jártam Szolnokon. Ez a város három mérföldre van Tószeg
től. Szolnok hírnevét várának köszönheti, amelyet l. Ferdinánd kezdett építeni, de
hosszú időn át a törökök voltak urai. A vár egy háromszögletű földdarabon áll. Be
vételét nehezítik a földdarabot körülvevő folyók: a Tisza és egy másik folyó. A nagy
várkapu alatt láthatók egy a Tiszában talált óriási állat csontjai, lehetett vagy 12-14
lábnyi magas.
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Egy alkalommal kérdezték tölem, hogy van-e elefánt Magyarországon. Kétségtele
nül van. Istvánffy mondja, hogy II. Miksának volt egy elefántja Pozsonyban. Ő maga
is látta. Ez az elefánt nem volt nagy. Be is mutatták Bécsben, azon a téren, ahol Lipót
császár piramist állittatott a Szentháromság tiszteletére.

A macedóniai királyok is viseltek háborút a rómaiakkal elefántok segítségével.
Ezekből néhány könnyen átmehetett Pannóniába és a szomszédos tartományokba.
Némelyik megszökött, Némelyiket a víz árja ragadta el. 1772-ben Szibériában egy ri
nocéroszt találtak, mármint a csontjait.

A szigorított ferencrendieknek szép templomuk van Szolnokon. A nagyhéten részt
vettem a nagyon változatos szertartásokon. Láttam egy magát arcon verő embert,
asszonyokat, akik ostorozták magukat és egy csoport legénykét, akik iszonyatos zajjal
püfölték a földet. Ez volt az úgynevezett "Pilátus verése", Érdekes, hogy mennyi a
németekkel egyező megnyilatkozása van ennek a népnek. Verik a mellüket, sóhajtoz
nak stb. Egy ember volt Bécsben a Szent Péter székesegyházban. Ez kör alakú épület.
Két szemben fekvő oltár között, ahol mindkét mise az úrfelmutatáshoz érkezett el, az
én emberem nagy zavarba jött, végül is elhatározta magát és egyik kezével a mellét, a
másikkal a hátát verte.

A szolnoki konvent gvárdiánja, név szerint Ács Bonaventura engem nagy barátság
gal és tisztelettel fogadott. Ez atyák templomán és a váron kívül Szolnokon nincs más
nevezetesség, mint a só raktár. E raktár igen nagy és a só, amit a rónaszéki sóbányák
ból hoznak, nagyon jó. Túróczy mondja, hogy a mármarosi tájék egész Európában
a legkitűnőbb sót rejti magában. Az erdélyi só meg is érdemli az elsőséget.

A szolnoki vár helyőrségema száz ember. E várban és egész környékén, éppen úgy,
mint Szeged táján, ha kissé leás az ember a földbe, emberi csontok és rettenetes há
borúk emlékei tűnnek elő. Magyarország az a táj, ahol Hollandiát és Lombardiát ki
véve a legtöbb háború volt. Mindenütt csaták emlékeire és sáncokra találunk. Két
mérfölddel Szeged alatt látjuk a zentai csata borzalmas mezejét, ahol húszezer török
pusztult el fegyver által meg a Tisza hullámaiban.

Jámbor földmíveJö töri arrafelé az ugart és
rozsdás lándzsahegyet fordít ki görbe ekével.
Nagy horpadt sisakot kondít meg a földben az ásó,
s bámul: előtte holt katonák nagy csontja fehérlik.

(Vergilius: Georgicon; Lator László fordítása)

Nem nagy ideje, hogya szép síkságot müvelik. A törökkel vívott háborúk mindent
leromboltak. mindent elpusztítottak. Nem lehetett ott látni egyetlen embert, falut,
nyájat, sem megművelt területet. Valóságos sivatag lett: eltűnt és ismeretlenné lett
kincstár.

Megromlott a világ: feldúlva a jog meg a béke.
Elburjánzik a bűn; az ekét nem tiszteli senki,
dudva tenyész a mezön, mert elvitték a parasztot,
karddá formálják az ívelt pengéjű kaszákat.

(Vergilius: Georgicon; Lator László fordítása)

Többször láttam Szolnokon oroszok és oláhok csoportját, akik Máramaros megyé
ben laknak. E népek vallásra nézve görögök, de egyesültek a római egyházzal. Azt
mondják, hogy ezek sohasem voltak szakadárok, és hogy Magyarországon élnek
Szent István óta. Pópáik lila papi öltönyt hordanak. Az oltáriszentség ünnepét a mi
módunkon ülik meg. A többi oláhok, akik a Bánátban és Erdélyben laknak, nagyrészt
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szakadárok és sokkal vadabbak ezeknél, akik Máramarosban laknak. Aki azt mondja
valakiről: oláh, az a legrosszabbat mondja róla. Látható ez egy sírfeliratból is: »Itt a
dáciai gonoszság tava és oláh.« (Journ. hist. et litt. 1785. jan. 1. 55. old.)

Többször találkoztam Szolnokon görög kereskedökkel. Ez volt az első eset, hogy
kevés görög tudásomnak hasznát vettem. E kereskedők között találtam egyet, aki
okos, szellemes és Tapasztalt ember volt. Ő is azt vallja, hogya Szentlélek az Atyától
és a Fiútól származik, de vonakodik csatlakozni az egyházhoz. Szaloniki származású
volt. Örömmelolvastam nála a katekizmusokat és más müveket, A katekizmus címe:
Orthodoxa confessio catholica atque apostolieae Ecclesiae orientalis - azaz: Az orto
dox keleti katolikus és apostoli egyház hitvallása. Breslauban nyomták 1751-ben.

E katekizmus egészen olyan beosztású és alakú, mint a mienk. Ez nekem igen
tetszett.

Május 22-én elmentem megnézni a budai és pesti (görög) templomokat. Azok szé
pek, tiszták és majdnem semmiben sem különböznek a rnieinktöl, Zene is van, de
orgona nélkül. Az ő papi ruháik sokkal régebbi alakúak, mint a mieink. Szobruk
kevés, de képük sok van. Ezeket nagyon tisztelik: magam láttam, hogy Szolnokon az
egyik görög házában lámpa ég némelyik kép elott. Pesten van a Miasszonyunk képe,
amelyet nagy tiszteletben részesítenek."

Szent Ferenc imádsága

Én Uram!
Engedd, hogy békéd szerszáma lehessek:
Gyülölet földjébe szeretetet vessek,
Sokezernyi sebre gyógyírt hogy kenhessek,
Kétségbeesőkben reménységet keltsek,
Bánatok éjében örömfényt égessek.

Én Uram Teremtőm!

Adj nékem - nem vigaszt,
De kitartó erőt, hogy megújítsam azt.
Hirnevet, hatalmat - Uram! - ne adj nékem:
Megértés, alázat legyen mindég vélem.
Szeretetet kapni, - nem az amit kérek:
Szeretetet adní - vágyom amig élek.

Hiszen adván részesülünk
Minden boldog adományban,
Megbocsájtva üdvözülünk
Bűneink: bocsánatában
S halálunkban születünk meg
Örök égi ragyogásban.

Ámen

(Doráti Antal fordítása)
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