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Aki megelőzte korát 
(Üjabb adatok Aleksander Leszczynsky életéhez) 

A szerencsés véletlennek köszönhetem, hogy egy 
családi levelesláda tar talmához hozzáférhettem. A régi, 
részben elsárgult iratok közül különösen egy lengyel 
személyére vonatkozó iratok ragadták meg a figyelme-
met. Ezekből egy nagyon érdekes, rokonszenves ember-
nek, Aleksander Leszczynskynek. küzdelmes, viszontag-
ságos élete elevenedett meg. 

A Leszczynsky-nemzetség tagjai jelentős szerepet 
játszottak Lengyelország történelmében. Közülük gróf 
Rafael Leszczynky a reformáció lelkes híve volt, befo-
gadta a fehérhegyi csata (1620. november 8.) után a 
Habsburg-ellenes felkelésben résztvett és az üldözés 
elől menekülő cseh—morva testvéreket. 1628-tól Ko-
mensky 13 évig tartózkodott a birtokán, és ezek az évek 
életének egyik legtermékenyebb korszakát jelentették. 

Rafael Leszczynsky unokája, Szaniszló poznani va jda volt, akit 1705-ben és 1733-
ban is királlyá választottak és megkoronáztak, de t rón já t sem a svéd, sem később a 
francia udvar támogatásával nem tudta megtartani. Az európai politikában később is 
szerepet játszott, 1738-tól haláláig királyi címe megtartásával Lotharingia fejedelme 
volt. Benne kihalt a Leszczynsky család ezen ágának a férf isar ja . Egyik lánya, Mária, 
XV. Lajos francia király felesége lett. 

Történetünk főhőse, Alesander Leszczynsky egy másik grófi ág elszegényedett le-
származottja. A levelesládában talált iratok szerint 1805-ben Bécsben született és a 
Theresianumban nevelkedett. Tanulmányainak befejezése után az egyik osztrák hu-
szárezredben szolgált, mely akkor az Angol Királyi Huszárezred nevet viselte. A de-
mokratikus gondolkodású Leszczynsky sohasem használta az őt jogosan megillető 
grófi címet, amit a császárvárosban sok előnnyel viselhetett volna. Az intézetben val-
lásos, a császár iránt hű nevelésben részesült. Ez azonban mégsem volt r á hatással. Ezt 
muta t j a további élete. 

Abban az időben Görögországban a lakosság felkelt az oszmán-török uralom 
ellen. A görög foglyokat ezrével szállították rabszolgaként Egyiptomba. A törökök 
megszállták Athén városát is és az Akropoliszt kezdték ostromolni. Az események 
hírére a hangulat egész Európában a klasszikus múltú Görögország mellé szegődött. 
A görög felkelőket fi ihellén társaságok támogatták anyagilag, mások ka rd juka t a j án -
lották fel a görögöknek. így Byron angol költő nemcsak vagyonát bocsátotta Heilasz 
népének rendelkezésére, hanem életét áldozta a szabadságukért. 

A huszonhárom éves fiatal osztrák katonatiszt, Aleksander Leszczynsky otthagyta 
a fényes katonai pályafutást ígérő osztrák hadsereget és a görög szabadságharcosok se-
gítségére sietett Korinthoszba, ahol mint kiképzőtiszt működött. A felkelőknek segít-
séget jelentett az orosz—török háború kitörése, sikerült a törököket kiszorítaniuk Gö-
rögországból, és az 1829. szeptember 14-én megkötött drinápolyi béke az országot füg-
getlen királyságnak mondotta ki. 

A monarchiának kikiáltott á l lamforma ellenkezett Leszczynsky demokratikus fel-
fogásával, ezért elhagyta Görögországot és Magyarországra jött. Itt megismerkedett 
Csúzy Pál ógyallai birtokossal, akinek ugyanott szivargyára is volt. Vele együtt be-
jár ta Stájerországot, Kra jná t , Isztriát, egész Itáliát és Svájcot. Céljuk a külföld meg-
ismerése volt. Hasonló meggondolások késztették az időben utazásra gróf Széchenyi 
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Istvánt és báró Wesselényi Miklóst is. Leszczynsky visszatérve Ögyallára birtokot be-
reit — minden bizonnyal barát jának, Gsúzy Pálnak a tanácsára. Ez a vállalkozás azon-
ban kudarccal végződött és 1830 végén Bécsbe költözött, ahol igen szűkös anyagi kö-
rülmények között élt. 

További életét egészen 1848-ig nem 
sikerült felderíteni. 1843. október 23-án 
kelt eredeti orosz útlevele szerint csu-
pán annyi ismeretes, hogy három hétre 
engedélyt kapott Zsitomírba való uta-
zásra, továbbá orosz fegyverviselési en-
gedélye alapján — osztrák alattvalóként 
— „puska és kard viselése engedélyez-
tetik" 

Amikor az 1848-as párizsi február i 
forradalom tüze á t te r jed t Európa többi 
á l lamaira is, Bécsben szintén felkelt a 
lakosság a feudális zsarnokság ellen. Az 
október 6-i ú jabb felkeléskor a város 
főparancsnokságát Messenhauser Wen-
zel, a volt galíciai hadnagy vette át, a 
mozgósított polgári nemzeti gárda pa-
rancsnoka Bem József lengyel szabad-
ságharcos lett, Bécs I. kerületében e gár-
da élén pedig az ugyancsak lengyel 
származású Aleksander Leszczynsky állt. 

A jól felfegyverzett és kiképzett 
osztrák katonaság leverte a felkelőket. 
Windischgrätz csapatai megszállták a 
várost, és sok embert letartóztattak. 
Bemnek sikerült elmenekülnie, de Lesz-
czynskyt elfogták. A haditörvényszék 
halálra ítélte, amit később 12 évi vá r -
börtönre változtattak. Húgához intézett levelében említi, hogy barátai mentet ték meg 
a haláltól. Kik voltak ezek a barátok, kik jártak közbe érdekében, ma sem tudjuk. 
1849. január 22-én Kufsteinba, az Inn folyó partján, meredek hegyszirtre épült várba 
vitték, mely börtönül szolgált. Négyszázötvenkét grádicson lehet fel jutni a legfelső, 
kör alakú toronyba, ahol Leszczynskyvel együtt 46 láncravert magyar szabadságharcos 
raboskodott. Ezt a t raktust ma az idegenvezetők nem muta t j ák meg a turistáknak. 

A várfogságra ítélt Leszczynsky büntetését csodálatos nyugalommal viselte egészen 
1852. szeptember 12-ig, amíg Kufsteinben sínylődött. Az erőd parancsnoka, Nehiba ez-
redes 1850-ben és 1851-ben a szokásos nacionálé u tán közölte, hogy a Bécsi Császári— 
Királyi Legfelső Katonai Bíróságtól szállították Kufsteinbe, a törvényes uralkodó ellen 
elkövetett felségárulás és fegyveres felkelés bűntényével. 1850. június 29-én a büntetés 
felét elengedték. Viselkedéséről ezt ír ta Nehiba: Sorsát nyugalommal viseli. Leszcynsky 
republikánus, ál landó terveket sző és ezért szabadonbocsátása nem ajánlatos. 

1852. szeptember 12-én átszállították a péterváradi katonai börtönbe. Ott töltötte 
le büntetésének hátralevő részét és 1854. december 9-én kiszabadult. Pes t re utazott, 
ahol a Pester Llyod munkatársa még találkozott vele, azután ismét nyoma veszett. 
Bará t ja , Csúzy kereste, de eredménytelenül. Saját további kutatásaim sem vezettek 
eredményre. 

Hátrahagyott i ra tai között talál tam egy német nyelven írt eredeti levelet is, am.it 
Madame Clotilde Brodoratti—Leszczynska, Pressbourg, Hongrie — címzéssel írt test-
vérhúgának. Ebből a levélből többek között azt is megtudjuk, hogy Leszczynsky 1860-
ban újból Görögországba utazott, ahol ismét szabadságharcosokat képzett k i az Ottó 
király ellen sorozatos megmozdulásokat szervező felkelőknél. 

Ottó 1862-es bukását követően a demokratikus érzelmű Leszczynsky 1863-ban a 
lengyel felkelés hírére elhagyta Görögországot és Olaszországba tette át működése 
színhelyét. Ugyanis a magyar emigráció körében is lázas készülődés volt (a lengyelek 
érdekében), különösen Klapka György honvédtábornok fej tet t ki ér tékes munkát. 
Leszczynsky ismét lehetőséget látott kitűzött céljának megvalósításához, hogy közre-
jnűködjön hazája felszabadításánál. Orosz-Lengyelország területén megalakult az 

k ideiglenes kormány. A felkelés jól szervezett volt, a vidék jelentős része a felkelők 
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kezébe került, felszámolták a jobbágyrendszert. Leszczynsky júniusban elhagyta 
Olaszországot és Lengyelországba utazott. Erről az egyik olasz újságból, a Gazette del 
Popolo-ból értesülhetünk. 

Ennek 1863. június 10. számában így búcsúzott el barátaitól: 
Itáliai Barátaimnak! 

Elu tazom Olaszországból, amelyhez a n n y i r a kötnek úgy poli t ikai , mint egyéb kedves 
emléke im — elutazom, h o g y hazámmal szemben i szent kö te lességemnek eleget t egyek . . . 
E lhagyom ezt a földet, aho l száműze tésemben bará t i f ogad t a t á sban részesültem, és szivböl 
jövő „Is ten vele tek"-e t m o n d o k Nektek. Ki törö lhe te t lenek lesznek a megbecsülés és a há la 
érzelmei minden különböző városokból va ló olasz iránt , aho l jó ságosan fogadtak , de k ü -
lönösképpen k i fe jezem te l j e s há l áma t Acqui szíves polgára inak, ahol a leghosszabb ideig 
t a r tózkod tam. Annyi nagy le lkű férf iú közöt t külön kell megemlékeznek az Acqui- i dr . 
Dealessandr iáról , aki úgy 1859-ben, m in t száműzetésem utolsó k é t esz tendejében f e l a j á n -
lot ta n e k e m önzetlen gyógyí tásá t , követve sz ivének n e m e s és nagy le lkű érzését. 

É l jen a népek között i szövetség és szol idar i tás — éljen a tes tvér iség Itália, Magya ro r -
szág és Lengyelország közöt t . 

Acqui , 1963. jún ius 7. 
Aleksander Leszczynsky 

Arra nincsenek adataim, hogy búcsúzása után Orosz-Lengyelország melyik részé-
be, városába távozott, és hol vett részt a lengyel felkelésben. Klapka tábornok min-
denesetre többször is tevékenyen segítette azoknak az olaszországi lengyeléknek az 
útját, akik a felkelőkhöz akar tak csatlakozni. Erről Wladyslaw Miszkiewicznek így ír t : 
„már csaknem valamennyi lengyelt útnak indítottuk Lengyelország felé". 

Négy évvel később, 1867-ben bukkant föl ismét Leszczynsky, ekkor m á r 62 éves 
volt. Az idő el jár t felette, s a forradalmak és a szabadságharcok elnémultak. Moldvába 
került egy útépítéshez, ma jd Galacban egy vasútépítő társaság tisztviselője lett. Ott 
kitűnően tudta érvényesíteni remek nyelvtudását. Tökéletesen beszélte a lengyel, a 
német, a magyar, az olasz, a francia és az angol nyelvet. Onnét mégis távozni akart. 
Később a vasúttársaság átszervezése miat t állását elvesztette. Kérvényt adott be a 
román ál lamvasutak igazgatóságához, fel tárta benne kétségbeejtő helyzetét. Valósággal 
éhezett. Segítség azonban nem érkezett. A beteges, öreg, sokat szenvedett ember, aki 
mindenütt és mindég az emiberi szabadságért küzdött, mindenkitől elhagyatva, 1875. 
februán 21-én a galaci Szt. Spiridión kórházban örökre lehunyta szemét. 

Végrendelete figyelmet érdemel. Többek között ezt í r ta : „Holttestemet csendben, 
minden pompa és egyházi szertartás nélkül temessék el. Tekintve, hogy holttestem 
ezen kérésem következtében nem kerülne temetőbe, ezért földeljék el, legyen bárhol, 
de elég mélyen." A végrendelet további részében így rendelkezett : „Leveleimet és a 
többi irataimat kérem elégetni. Az ezek között található Pro Memóriát Kajdácsi Antal 
siklósi barátomnak halálomról szóló értesítéssel és utolsó üdvözletemmel együtt kérem 
elküldeni." Majd így fejezte be: „Abban a tudatban búcsúzom az élettől, hogy Krisztus, 
a magasztos ember példája szerint éltem és embertársaimat jobban szerettem, mint 
önmagamat, mert azok jólétét, jogait és szabadságát szolgálva önmagam áldoztam fel." 

Ennek az önfeláldozó életnek a hátterében ott van a szabadságra vágyó nemzetek 
függetlenségi harcainak a történelme. Ebben a sorsközösségben a szabadság lelkes 
hívei nemcsak a felkelések során, de azok bukása után is egyformán osztoztak a meg-
próbáltatásokban. Történelmünkben a lengyel—magyar bartáságnak legszebb feje-
zetei ezek a közös küzdelmek, amelyekre örökké emlékezni fogunk. 

Vörösmarty Géza 

Szoboszló hajdú város részvétele a Thököly-felkelésben 

A Magyar Történelmi Társulat, a TIT, Hajdú-Bihar megye és Hajdúszoboszló 
város tanácsa által 1978. október 2—3-án — a Thököly-felkelés 300. évfordulóján — 
Hajdúszoboszlón tartott nemzetközi tudományos ülésszak jó indítást adott a további 
kutatáshoz. Mivel e szabadságharc szoboszlói vonatkozásai felderítve eddig nincse -
nek, sőt a felkelésről a város legújabb, 1975. évi 848 oldalas monográfiája is mind-
össze pár sorban tesz említést, megkísérlem az erre vonatkozóan gyűjtött adataim 
közreadását. 

A Thököly-irodalomban sokszor esik szó az elégedetlenek, a felkelők táboraiban 
résztvevő hajdúkról . A felkelésben részt vett katonák száma hullámzónak tűnik a 
korabeli források fényében. A Teleki levelezésben 8000 (VII. k. 613. old.), a párisi 
Gazette 1685. XI. 24-i számában 7000, ugyanezen lap 1686. III. 9-i számában 10 000 
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a közölt létszámuk, a mai történelmi kutatás pedig 17 ezernek ta r t j a . A szoboszlói 
hagyomány úgy tudja, hogy a parasztok, a diákok, a végvári ha jdúk soraiban a szo-
boszlói Bocskai-hajdúk is számosan részt vettek, sőt elesett vitézekről is történt em-
lítés. Emellett a város közönsége szállással, élelmi cikkekkel is támogatta a felkelést. 

Szoboszlón inkább adva voltak a felkelésben való részvétel politikai, társadalmi 
okai, mint a többi Bocskai-féle hajdú-városokban. Ismeretes, hogy az itteni ha jdú-
törzslakosságot Bocskai István erdélyi fejedelem telepítette a kövér, televényes szán-
tójú és jó legelőjű vidékünkre s a nincstelen lovasoknak házat, birtokot adott. Ezt 
akar ta tőlük a bécsi udvar elvenni, őket pedig a homokon, kevésbé jó termő s legelő-
földű Rakamazra áttelepíteni. A Bocskai-szabadságharc és annak előzményei megta-
nították eleinket arra, hogy a Habsburgok az elnyomást, a vérrel szerzett vagyonuk-
ból való kiforgatást akarták, s rekatolizálásra törekedtek épp úgy, mint a Felvidéken, 
Thököly szűkebb pátr iájában, ahol a protestánsok üldözése oly mértékkel folyt, hogy 
azoknak menekülniük kellett. 

Szoboszlón a Thököly-korban szolgált a ref. egyháznál Szőnyi Nagy István prédi-
kátor, akit a felvidéki Torna helységből űztek el. Ennek a tudós papnak több egyházi 
műve jelent meg nyomtatásban, s maradt ránk. Ezek egyikét, a Kolozsvárt 1675-ben 
kiadott Martyrok Coronáját magam is olvastam az itteni ref. egyház könyvtárában, 
s ennek végén található a szerző üldöztetésének a története. Azt í r j a itt Szőnyi Nagy 
István, hogy 1671. március 11-én futásra kényszerítették, Debrecenben kötött ki, s in-
nen került Balmazújváros után a szoboszlói eklézsiába. Ennek előtte a felkelőknek 
is volt tábori lelkésze s így hirdette a szószékről is a híveknek a Habsburgok kegyet-
lenségeit, a felkelők célkitűzéseit. Széltére olvasott könyvein keresztül és más módon 
is kapott tehát felvilágosítást, a szoboszlói hajdúság a vallásüldözésről, a népelnyo-
másról, ami ellen nagyapáik már Bocskai alatt felkeltek. 

A debreceniekhez sok üldözött felvidéki pap menekült. A debreceni városi tanács 
Balyk András főbíróságában 1672-ben úgy határozott, hogy „az exil iumban lévő pré-
dikátorok . . . közénk szabadon lakhassanak" HbmL (Hajdú-Bihar megyei Levéltár), 
IV. A. 1011/a—18). 228/212. old.) A határozathoz közel azt olvashatjuk (ih. 230/214. old.), 
hogy a szoboszlai Czeglédi Demeter a debreceni főbíró előtt perben állt Káposztás 
Szabó János sal; ez a Czeglédi Demeter szoboszlói jeles család tagja volt, kézenfekvő, 
hogy szinte másnap tájékoztathat ta polgártársait a Debrecenben hallottakról. 

Debrecen tehát befogadta az üldözötteket, a futot t nemesek és kereskedők letele-
pedését nem akadályozta, bár az ún. kuruc-adót kivetette rájuk. Amikor 1672. év nya-
rán a Petróczy, Szuhay, Kende, Szepesi vezetése alatti rebelliseknek a kállói vár el-
foglalására irányult válalkozását Cob és Spankau tábornokok vérbefolytották, Debre-
cen a bujdosókat ekkor is befogadta. Lipót császár maga is a bújdosók fészkének ta r -
totta Debrecent (Erdélyi Országgyűlési Emlékek, XVI. k. 236. old.) és a bécsi hadi-
tanács egyízben utasította is Spankaut, hogy gyújtsa fel Debrecent. Ha ez nem is 
történt meg, de a Spankau helyébe lépő Strassoldoék a rebellisek elfogása és a város 
kifosztása után, 1675. december 22-én „úgy hagyták Debrecent, mint a szedett szőlőt" 
(Protestáns Figyelő 1871. 575—584. old.). Debrecen ettől kezdve, mint Apafi erdélyi 
fejedelem alattvalója, a felkelőket lényegesen nem támogatta, jóllehet más alkalom-
mal, mikor Spork német generális az ide menekült főnemeseket „kézbe kéri", a ta-
nács azzal tagadja meg a kiadásukat, hogy „itt erdélyi területen vagyunk" (1670, kgy 
jkv. 801. old.) 

Bár Szoboszló is a kapcsolt részekhez esett, az itt folyó Kösi határ t is alkotott, 
a felkelők többször megálltak itt. Kezdetben nem a város árkán belüli volt ez a be-
szállásolás, hanem a határban (pl. az Aranyszegben) táboroztak, innen a Tisza vona-
lában lévő ellenségre, a labancokra törtek. Ilyen hadmozdulat volt — 1677-től kezdő-
dően a Tiszaluc és Kesznyéten térségben végrehajtott ütközettel befejezett kuruc 
támadás, ahol a felkelők 400 emberrel együtt 17 tisztet koncoltak fel a németek, 
illetve a labancok soraiból. 

1678 nyarán, amikor a felkelők főparancsnoka Eperjesnél a hadait elhagyta, Tele-
ki helyére a fiatal Thököly lépett. A felkelés katonai költségeinek fedezéséhez bőséges 
anyagiakkal rendelkezett. Deák Farkas a Bujdosók Levéltára bevezetőjében 1670— 
90-ig tartó időszakot a bujdosók korának, vagy Thököly korának nevezi, ezidőben 
Thököly többször megfordult Szoboszlón. Első ízben éppen a felkelők fővezérévé tör-
tént megválasztásakor, 1680. január jában. Erről az 1629 óta vezetett szoboszlói városi 
tanácsi jegyzőkönyv nem tesz ugyan említést, de az előzményt a debreceni tanácsnál 
doigozó Takács István deák leírta ebben a szép írású, 670 oldalas, jól bekötött napló-
ban, amely nagyon sok debreceni eseményt tar ta lmaz az 1680—1685. évekből. Ez a 
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Megyei Levéltárban ma is rendelkezésre álló ún. Diarium (HbmL. IV. 1011/a—171) így 
kezdődik: „1680. január 6. Gróff Thököly Imre úr őnagysága a bújdosó magyar lovas 
és gyalog vitézekkel városunk (Debrecen) alá jővén, be akar szállani, de a város 
népe az előtteni sokszori quartélyozásokat tellyességgel meg unván, az hatalmas Tö-
rők Császár protectionalis levele mellett ellenek insurgal és az hadakat le nem csen-
desítvén, sem szép szóval sem kéréssel sem magok jóakarattyok ajánlásával kénsze-
szíttettik fegyvert fogni és bejövetelektől magát megoltalmazni. Az hadak a városbe-
lieknek magok resolvalasát látván és a nagy hideg jeges havas esőt kívül megúnván, 
a város alól vissza térnek és Szoboszlón Szováthon meg szállanak." Debrecen tehát 
a fővezért választani szándékozó bújdosóknak nem adhatott szállást akkor sem, mi-
után tar tamok kellett a császáriak bosszújától. Thökölynek másnap Szoboszlóról kelt, 
Apafi Mihály erdélyi fejedelemhez intézett levelében olvashatjuk, hogy „a debrece-
niek fegyveres kézzel állottak ellene, de be nem bocsátották, a katonákhoz, ha jdúk -
hoz ellenségképpen lőttek, mind katonalovat lőttek meg s mind hajdút sebesítettek 
meg . . . tudott volna tenni erről, de az sok ember halálával és az egész városnak fel-
prédálásával lett volna m e g . . . nehezen is tudta a hadakat v issza tér í teni . . . Isten 
tudója, csak az holnapi gyűlésben mire fakadnak ki." 

Ez év január 8-án azután a szoboszlai hadigyűlés a névleges fővezér, Wesselényi 
helyett Thökölyt választotta meg fővezérré. Az erről szóló jegyzőkönyvet elsőnek 
Wesselényi ír ta alá; ezt az okmányt a bécsi állami levéltár őrzi.1 Thököly Szoboszlóról 
kiáltványt adott ki az ország népéhez; több napig itt táboroztak s ez adott a lkalmat 
a szoboszlai hajdú vitézeknek arra, hogy csatlakozzanak a felkelőkhöz, akik bizony 
elég bátrak, sőt itt ott rakoncátlanok voltak ahhoz, hogy a maguknak tetsző dolgokat 
a békés lakosoktól megszerezzék. E tekintetben az itt élő ha jdúk a kurucokhoz húz-
tak. A történetekről a már említett Diáriumban találunk hivatkozást. A naplóbeli fel-
jegyzés szerint Debrecen tanácsa január 8-án Gyárfás István, Barta Boldizsár, Szi-
gyártö Miklós és Ormós Mihály tanácsbelieket váradi csauszokkal kiküldte Szoboszló-
ra Thököly kiengesztelésére, de a fővezér börtönbe záratta őket, s csak január 11-én 
engedte vissza Debrecenbe Barta Boldizsárt, általa harmad napig való kvártélyt kö-
vetelvén Debrecentől, a békesség fejében. A tanács ennek a követelésnek sem volt 
hajlandó eleget tenni a császáriaktól tar tván. Thököly ezután lassanként vissza bo-
csátotta a fogságba vetett tanácsbelieket bizonyos újabb követelményekkel. 

Thököly másodízben 1680. áprilisában volt Szoboszlón, amint erről Apafihoz és 
Telekihez április 4-i keltezésű levele tanúskodik. (Deák F.: Thököly levelei, 220. old.) 
Majd 1681. augusztus 20-tól szeptember elejéig szállásoltak itt (Történelmi Tár, 1910. 
70. old.). Ekkor is jártak Debrecenben a kuruc tisztek: Petróczi István, Ubriai Pál, 
Géczi István, Pécsi Gáspár és mások, de ott nem szállásoltak, inkább a debreceni 
tanáccsal a szoboszlói Aranyszegben táborozó katonák részére Debrecen által adandó 
2000 darab kenyér, 100 köböl árpa és konyhára valók szállításának módját beszélték 
meg. (Tört. Tár, 1910. 73. old.) 

1681. augusztus 29-én Szerencsi Mártont küldi ki Szoboszlóra a városi tanács, 
hogy tudakozódjon a labancok ládányi táborozásáról. Megtudta a szoboszlóiaktól, 
hogy a labancok Ladányban háltak aznap s hogy másnap Kábán, Szováton keresztül 
Debrecenbe igyekeznek, a Kabára kenyeret parancsoltak a császáriak. (T. T. 1910. 
51. old.) A kurucok ekkor is be akartak jutni Debrecenbe, de nem engedték be őket, 
s az esős időben kénytelenek voltak a Csapó és Péterfia kapun kívüli kertekben hálni, 
hová elégséges italt, kenyeret és más jókat küldött nekik a tanács. Épp jókor tet te ezt 
a debreceni tanács, mert már augusztus 31-én megérkezett a labanc had ezres lét-
számmal, amelyből 200 volt a német. Elöljárójuk Victorinus Comes a Solari volt. 

Thököly szoboszlói táborozásáról még egy levélből tudunk, amelyet 1681. no-
vember 6-án írt (Deák F.: T. Levelei 200. old.), majd itt kötött november 23-án fegy-
verszünetet Saponora ezredessel a téli szállásolásra. 

A felkelő magyar hadak, valamint a nyomukban lévő császári és labanc csapatok 
e környéki hadmozdulatai Debrecenre, meg városunkra is súlyos csapást jelentettek. 
Debrecen, s a szomszédban lévő Szoboszló előbb atyafiságos pártfogást tanúsított a 
bújdosók iránt, később városaink fennmaradása érdekében, meg kellett hajolniok a 
gyűlölt Habsburg hadakkal szemben, s ez lehetett az oka annak, hogy Debrecenhez 
hasonlóan a szoboszlói városi protokoll sem tartalmaz adatokat, s ez az adatszegény-
ség nem nyúj tha t átfogó kép megrajzolásához elegendő alapot. 

1 Legalább f énymáso l a tban meg kel lene szereznünk a megyei levéltár részére . 
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Hogy a régi Hajdú-kerületben, sőt a távolabbi területeken is nagy volt az 1680-as 
években a „hadi zaj", az hatással volt az egyházi közéletre is. A protestánsok legfőbb 
egyházkormányzati szerve, a zsinat a hadmozdulatok miatt nem tudta minden évben 
megtartani rendes évi gyűléseit. A Tiszántúli ref. Egyházkerület levéltárában a leg-
régebbi protokollumok mutatójából tudom, hogy 1681. július 6-ára összehívott erdődi 
zsinat nem volt megtartható, s 1686. augusztus 11-ig nem is volt zsinati gyűlés, egye-
dül Szoboszlón tartottak, 1679. július 2-án. Ugyanitt olvastam, hogy 1672-ben az üldö-
zések, a keresztény-ellenes hadak miatt nem tar tot tak zsinatot. 1673. szeptember 30-án 
Diószegen félelem között üléseztek az egyházi atyák. 1674-ben pedig a „szörnyű dü -
höngések miatt nem volt zsinat". 

Ezek a híradások is jelzik, hogy milyen körülmények között zajlott az el lenrefor-
máció az ország felső részein. Persze az egyházi szóhasználatú „hadi zaj" alatt a török 
rablások, zaklatások is értendők, amik miat t 1680. szeptember 18-án a nagyváradi 
basához fordult a református zsinat — eredménytelenül. De élénken él még a szo-
boszlóiak tudatában az 1660. évi ún. Szejdi-járás, ezért is, meg később Thököly vere-
ségei mindinkább elfordították oldaláról korábbi híveit s így az 1681. évi téli szállás-
ban szoboszlói vitéz nem vett részt. Ahogy gyűlölték a szoboszlói Bocskai-hajdúk 
a Habsburgokat, úgy nem tetszett nekik Thököly egyidőbeli török barátsága sem. 

Dr. Geönczy József 

Széchy Mária és Eperjes 

Széchy Máriát1 (kinek három fér je volt: Bethlen István zászlósúr, Kun István és 
végül Wesselényi Ferenc, a nádor) szoros szálak fűzték Eperjes városához. Így még az 
első házassága (1627) előtt a kelengyéhez úgyszólván minden csekélységet (gombot, 
szövetet stb.) Eperjesről szereztek be, sőt még a szabót is innen hozatták. 

Miután első férje, Bethlen István Ecsed várában elhunyt (1632), érckoporsóját 
Eperjesen készítették és innen szállították Ecsedre. 

Weber János (1612—1684) Eperjes város bírája , ki egyszemélyben író, politikus, 
gyógyszerész („Felsőmagyarország gyógyszerésze" címet viselte) és keresett orvos, Wes-
selényi Ferenc (1605—1667) nádornak és nejének tanácsadója, Széchy Máriának pedig 
orvosa is volt és gyakran küldött neki Eperjesről gyógyszereket. Széchy Mária (aki 
csak anyanyelvén, magyarul beszélt tökéletesen) jól ismerte a különiböző betegségek 
tüneteit, mintha maga is tanul ta volna az orvostudományt. A gyógyszerekre főként 
azért volt szüksége, hogy a Murányban lakó udvari embereit, valamint betegeskedő 
férjét sikeresen gyógyíthassa. Orvosi-gyógyszerészeti tudását nyilván az eperjesi Weber 
Jánosnak köszönhette. Az eperjesi levéltárban Széchy Máriának több (1653, 1655 és 
1699-ben írt) magyar nyelvű levelét találjuk, amelyeket az említett Weber Jánoshoz 
írt, s melyekben betegeskedése miatt panaszkodik és gyógyszereket kér tőle. 

Mikor mostohafia. Wesselényi Ádám nősülés előtt állott, 1654-ben télvíz idején 
Eperjesre, az akkori Felső-Magyarország fontos kereskedelmi piacára utazott, hogy az 
esküvő előtti szükséges dolgokat beszerezze. Azt is tudjuk, hogy a vásárlásra Czimmer-
mann Ádám bolt jában került sor (3639 forint és 74 pénz erejéig), kinek balkonos háza 
és üzlete a Carafa áldozatainak emlékére 1908-ban felállított emlékművel szemben 
volt. Jól látható ez a ház lgnácz Rózsának Névben él csak című történelmi regényében: 
az eperjesi kollégiumot ábrázoló képen, balra a kollégium épületétől. Czimmermann 
Ádám ismert felvidéki posztókereskedő volt, kinél Széchy Márián kívül I. Rákóczi 
György, neje Lorántffy Zsuzsanna is vásárolt. Tudjuk ezt Lorántf fy Zsuzsannának 
Sáros várából férjéhez intézett, 1629. január 28-án kelt — szintén magyar nyelvű — 
leveléből. 

Érdemes megemlíteni, hogy Czimmermann Ádámnak utóda a vértanú Zimmer-
mann Zsigmond, akit 1687. március 5-én apósával. Keczer Andrással együtt kivégeztek 
Carafa pribékjei. Vásárolni a bátorlelkű Zrínyi Ilona (Thököly Imre neje) is ehhez a 

1 Széchy Mária (1610—1679). a . .Murányi Vénusz" a l a k j a , kalandos élete i r oda lmunk leg jobb ja i t is 
megihlet te : Gyöngyösi István: Marssal t á r sa lkodó M u r á n y i Vénusz (elbeszélő köl temény. Kassa, 
Ifiül.): Kisfaludy Károly: Széchy Mária vagy M u r á n y v á r ostroma (dráma, 1817.): Arany János: 
Murány os t roma (elbeszélő kö l t emény . 1847.); Petőfi Sándor: Széchy Margit (elbeszélő kö l t emény , 
1847): Tompa Mihály: Széchy Margit (regény, 1847.): Móricz Zsigmond: A murány i kaland 
(színjáték. 1931.) (Szerk.) 
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Zimmermann Zsigmondhoz járt abban az időben, amikor Munkács várá t védelmezte. 
Zimmermann Zsigmond titkos összeköttetésben ál l t Zrínyi Ilonával: jobbadán ő ru -
házta a munkácsi őrséget, mégpedig önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül. Széchy 
Mária a nála f ia ta labb Zrínyi Ilonát (1643—1703) személyesen ismerte, s kedvelte, örült 
I. Rákóczi Ferenc Zrínyi Ilonával történt eljegyzésének és egybekelésének. 

Az özvegy nádorné Wesselényi Ferenc által Eperjesen öntetett harangokat f é r j e 
1667-ben bekövetkezett halála után a murányi kápolna számára Eperjesről haza-
száüíttatta. 

Nem volna tel jes ez a beszámoló, ha nem emlékeznénk meg még két neves sze-
mélyről, akik eperjesi származásúak és a Széchyek szolgálatában voltak. 

Az egyik Milialyko János, az „Eperjesi Magyar Ecclesianak lelki Pásztora", azaz az 
eperjesi evangélikus magyar lelkész volt, ki egy ideig Murány várában mint vezető 
lelkész működött. Széchy Mária megkövetelte, hogy udvarának papjai hazafias érzésű, 
tanult és erkölcsös életű emberek legyenek. Ilyen volt az epesjesi születésű Mihalyko 
János is, aki többek között 1603-ban német nyelvből magyarra fordította Zaderus Ja-
kabnak az életről szóló művét (nyomtatták Bártfán, Klösz Jakab nyomdájában). 

Gyöngyösi István 01625—1704) volt a másik, ki Széchy Mária életére befolyást gya-
korolt, kinek atyja János, református vallású gazdag, eperjesi prókátor volt, s aki 1640 
könül költözött Eperjesre, ahol mint jogtudós az eperjesi táblánál bonyolította ügyeit, 
s itt kőházat is szerzett. Gyöngyösi István költő (első felesége Baranyai Ilona, kinek f i-
vérét, Baranyai Ferenc eperjesi prókátort Carafa vérbírósága halálra ítélt és kivégez-
tetett) egy ideig Wesselényi nádor t i tkára volt. Széchy Máriát özvegysége idején védő-
szárnyai alá vet te és hűséges híve volt az özvegy nádornénak, akinek bécsi rabsága 
(hová a Wesselényi-féle összeesküvés miatt jutott) idején is mellette maradt, s ha 
sokat nem is lendített bajain, biztatta, vigasztalta őt, s intézte ügyeit úgy, ahogy tudta. 

Gyöngyösi István 1664-ben írta a Marssal társalkodó Murányi Vénusz című költe-
ményét. ő nevezte el Széchy Máriát „Murányi Vénusznak", állította, hogy a „termé-
szet testét szép rendbe nevelte". 

A három nagyasszony: Lorántfify Zsuzsanna, Zrínyi Ilona és Széchy Mária közül ez 
utóbbiról tudunk legkevesebbet, pedig ha elolvassuk Acsády Ignác Széchy Mária c ímű 
könyvét, meggyőződhetünk arról, hogy mindazok a jó tulajdonságok, melyek Lorántffy 
Zsuzsannát és Zrínyi Ilonát olyan na<ggyá és tiszteletreméltóvá teszik, Széchy Máriát 
is jellemzik. Ezért szükséges, hogy felelevenítsük emlékét. 

Dr. Dobay Sándor 

Sótartótető a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből (Móser Zoltán felvétele) 
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