
megyékbe menekülök közül többen választhatták maguknak a fontos kereskedelmi utak men-
tén fekvő Kállót. 

Debrecen város jegyzőkönyvében már 1618-tól említik őket. Néhány évtizeddel később 
megjelennek a Bihar megyei Diószegen is, ahol hamarosan kereskedőtársulatot hoznak létre. 
Mivel Kálló e két fontos görög kolónia között feküdt, elképzelhető, hogy több debreceni vagy 
diószegi is áttelepült oda. A városok hosszú időn keresztül ádáz küzdelmet folytattak elle-
nük. Mozgékonyságuk, több évszázados kereskedelmi tapasztalataik és az uralkodótól nyert 
kiváltságaik birtokában azonban leküzdhetetlen versenytársnak bizonyultak a magyar és a né-
met kereskedőkkel szemben. Az egyszerű nép viszont szívesen fogadta őket. A görög nem vo|t 
szomszédos nép, nem álltunk velük harcban, nem nyilvánult meg ellenük vallási vagy nem-
zetiségi ellenszenv, csupán a gyors meggazdagodásuk miatti irigység. Vitathatatlanul hézag-
pótló szerepet játszottak a magyarok által megvetett kereskedelmi tevékenységükkel. Ezért 
a megyék sokszor a városokkal, sőt a kormánnyal szemben is megvédték őket. Arra hivat-
koztak — joggal —, hogy nélkülük a falusiaknak a legcsekélyebb dolgokért is a városokba 
kellett menniök. Így meg minden valamirevaló faluban van görög szatócsbolt, ahol a falu-
siak beszerezhetik a szükséges árukat. 

„Görög Bótos" Szentmihályon. Hogy Szentmihályon mikor jelent meg először görög keres-
kedő, azt nehéz kideríteni. Kezünkbe került Szentmihály falunak és földesurának 1787-ből 
származó szerződése, melyben a földesúr tíz évre bérbe adta a communitásnak, azaz a közös-
ségnek a földesúri haszonvételeket, azaz a kocsmát, a mészárszéket, a malmot stb. Kivételt 
csak a bolt jelentett, melyet nem bérelhetet t a faluközösség. Azt továbbra is a „Bótos Gö-
rög" bérelhette. A szerződés külön fe lhívja a közösség figyelmét arra, hogy a görög is bé-
relhessen földet a hozzá tartozó réttel és legelővel az egyik szomszédos bokortanyában. 

A görögök közül többen állatokkal, főleg marhával kereskedtek. Ezek nagy kiterjedésű 
pusztákat vettek bérbe a földesuraktól vagy a mezővárosok közösségétől. Az elharapódzó 
pusztabérletek ellen emelték fel hangjukat azok a kereskedők és közösségek, akik nem bír-
ták a versenyt a görögökkel és tönkrementek. Ezért a királynő elrendelte 1772-ben, hogy Bor-
sod, Bihar, Békés, Csanád, Arad és Szabolcs megyékben nem szabad ezután pusztákat bérbe 
adni görög és örmény kereskedőknek. 

Öngyilkosság Kálióban. A bécsi levéltárban bukkantam rá Deák György görög kereskedő 
hagyatéki irataira, melyek további érdekes adatokat szolgáltatnak a szabolcsi görögökre. Az 
1757-ben Kállóban minden valószínűség szerint öngyilkos („maga magát ugyan az maga kar-
gyával vagdalta" — mint ahogy az egyik tanű vallotta) görög kereskedőnek háza, malomré-
sze volt, továbbá szőleje a Szent Imre-hegyen. Ingóságai 750 magyar forintot értek, de kilenc 
kereskedőtársának mintegy ezer forinttal tartozott. 

Papp György csegei görög kereskedő vallomásából értesülünk arról, hogy Deák György, mi-
előtt hazaindult Görögországba, megosztozott kereskedőtársával, az akkor Kisvárdán élő, a 
tokaji görög kereskedötársasághoz tartozó Papp Tamással. Az osztozkodásnál 2200 forint ju-
tott Deáknak, amit Papp nem fizetett ki, csupán papírt adott tartozásáról. Ebből az összegből 
kellett volna Pappnak kifizetnie Deák bécsi hitelezőjét, míg a maradékot elküldenie Görög-
országba. A másik tanú, a Sima pusztán lakó Ricso nevű görög 1755-ben Görögországban ta-
lálkozott Deák Györggyel, aki elpanaszolta, hogy Papp még mindig nem küldte el neki a pénzt. 
Ezért Deák — mint ahogy a tanú állítja — „az ő bajáért jött volna ki Magyar Országra és ha 
ez nem lett volna, ki sem jött volna". 

A kincstár a tokaj i kamarai jószágigazgató jelentése alapján kötelezte az akkor már Kálió-
ban lakó Papp Tamást az adósság visszafizetésére. Mivel időközben Deák felesége is meghalt, 
hosszabb huzavona után a görögországi Nagusta városban élő nővéréé lett az örökség, aki fiát, 
Panagiot küldte Kállóba. 

A görögök Magyarországra történő bevándorlása a 18. század utolsó évtizedeiben meg-
szűnt. Közülük többen visszatértek hazájukba, többségük azonban letette a hűségesküt és vég-
legesen letelepedett Magyarországon, s hamarosan beolvadt a magyarságba. Ahhoz, hogy a 
görög kereskedők Szabolcs megyében játszott gazdasági szerepének teljes képét megrajzol-
hassuk, még nagyon hosszú, aprólékos kutatásra van szükség. 

Acs Zoltán 

Déryné és Bacsó Bálint 
Költői képek, sántikáló hasonlatok nem adhatják vissza hitelesen Bacsó Bálint érzéseit, 

viselkedését. Szerelmi lángja a foszforénál kevésbé látványos, ragaszkodása rombolóbb a 
repkény indáinál, lehiggadt csendje gyümölcsfaoltó, virágnevelő, embergyógyitó csend a 
Nagyalföld egyik szigetén, Debrecenben. Mindég önt szeretem, mindég önt fogom szeretni — 
vallotta Dérynének, aki naplójában Mefisztónak titulálta. 

Visszapillantásunk nem régmúlt magánügyekben vá jká ló pletykálkodás, hanem törteneti 
elégtétel Bacsó Bálintnak. 
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Schönbach József (Joseph Schönbach) bécsi születésű jászberényi gyógyszerész feleségül 
vette Grassalkovics herceg háziorvosának Prosán doktortól özvegyen maradt leányát, Riedl 
Annát. A fiatal fé r j maga is jártas a gyógyítás művészetében — „nyolcvan aranyat érö bur-
nótos szelencét kapott a császártól, ki csodával határos gyógyításainak hírét ve t te" — sógora 
pedig jó nevű sebész. A genetikai konstellációk kedvező jeleihez sajátos elképzelését keverve 
úgy döntött, elsőszülött gyermekét orvosnak adja. Lánya született, Széppataki Róza. A kislány 
hajlamaival nem állt el lentétben a sarkantyús csizma fiúruha, szalagos kalap viselete, amiket 
apja kifejezett kívánságára abban a reményben kellett hordania, hogy méltó lesz a pesti medi-
cina elvégzésére. A különös tervet a hirtelen elhalt apával temették el. A gyógyszertár provi-
zorok kezén hányódott, míg el nem adták. Az adásvételi szerződésben Edelsbacher gyógy-
szerész kötelezte magát, hogy a vételár ér tékében bármikor kész a patikát visszaadni eredeti 
tulajdonosának. Így a szerény anyagi körülmények közé került család dédelgetett álmává lé-
pett elő a jászberényi gyógyszertár visszavásárlásának gondolata, ami azonban csak álom 
lehetett, reális megvalósítás lehetősége nélkül. „Patyikás Rozi" a valódi fővárossá fejlődő 
Pest-Budára került, ahol az önfenntartást jelentő himzőráma mellől kacsintgatott a színházra. 
Már kisebb szerepek voltak mögötte, amikor megjelent a színen Bacsó Bálint, a pesti „Kígyó" 
gyógyszertár okleveles segéde. 

Bacsó Bálint, a Rózánál hét évvel idősebb gyógyszerész, 1786-ban született Debrecenben. 
A Református Kollégium hat gimnáziumi osztályának elvégzése után, Nagy Mihály „Nap"-
hoz címzett gyógyszertárában ismerkedett a vegyészet alapjaival. Szakképesítését a pesti egye-
temen szerezte, s mint végzett gyógyszerész, a „Kígyó" patikában kapott alkalmazást. A porok 
és labdacsok készítése eleinte tökéletesen lekötötte figyelmét. Később bekapcsolódott a nem-
zeti öntudatra ébredő reform ifjúság irodalmi-politikai vitáiba. Szabad estéit a Hacker-szálló-
ban töltötte, ahol a pesti magyar színjátszó társaság előadásai és Széppataki Róza látványa 
gyönyörködtette. Elbűvölte a színésznő gyermeki bája, kedves hangja. Bemutatóra és bemu-
tatásra várt a gyógyszertár párás kirakatüvege mögött. Az 1812-es esztendő február ja ese-
ményekben gazdag, várakozástel jes időszak volt mind a szereplők, mind a magyar színjátszás 
életében. A magyar társulat birtokába vehet te a németektől elhagyott Rondellát, mivel a 
Pesti Német Színház művészei ú j épületük nyitó előadására készültek. Bacsó Bálint feleségül 
kérte Széppataki Rózát. Elképzelhetjük az édesanya örömét, aki Bacsóban álmai megtestesítő-
jét látta, a család gáláns megmentőjét, aki csatos cipőben, fehér harisnyában jár, mint bol-
dogult fér je , és szintén gyógyszerész, aki társadalmi rangjával és lehetőségeivel képes lesz a 
család egzisztenciáját a mélypontról, a polgári jólét magasába visszaemelni. Már látta magát a 
jászberényi patikaház bőrfotel jében ülve élvezni a zöld csempés kályha és a gondoskodó kör-
nyezet melegét. És Széppataki Róza szerelmes lett. Későbbi vallomását úgy hiszem kétségbe 
vonhatjuk. Idézett naplójában azt írta, Bacsó csak tetszett, de nem szerette. Lássunk egy ide-
vágó részletet a bemutatkozó látogatásról. 

„Amint az ajtón belép, kalapját leemeli s majd sarkig érő nagy gallérú köpenyét leteszi az 
ajtónál álló székre: valóban elbámultam szépségén. Először is feltűnt az a gyönyörű fej, me-
lyen mindjár t meglátszott a fodrász keze, s melyen szépen rendben álltak a fekete hajgyűrűcs-
kék homloka körül. Szép kék szeme szelíden mosolygott magas homloka alól, s arcszíne oly 
szép fehér volt s a gyenge pír úgy ült ki két arczán, mintha egy edény tejhab közé nyílt ró-
zsát dobnának. Szép volt, igen szép, de hát még a csinosság, az eleganczia, mely nekem mindig 
tetszett! Fejér selyem harisnya, csattos czipő, térdig érö fekete bársony bugyogó, oldalt fekete 
szalaggal csokorra kötve, fejér atlasz mellény, az alól csak igen keskenyen kibújva a sobotli, 
valamint kézelőjén is, és fején keskeny nyakkendő —, ez volt a ruha a szép nyúlánk termeten. 
Arczán a valóságos szelídség honolt és még azonfelül gyönyörű piros ajka és oly kellemetes 
hangzású szava volt, hogy jólesett a fülnek hallani. Tehát mi türés-tagadás, ez az if jú nekem 
valóban megtetszett." 

A leírás beillik szerelmi vallomásnak, ha tudjuk, Róza életében először és utol jára tervezte 
úgy közös jövőjüket, hogy a színház nem kapott benne helyet. Most még vidám farsang van 
bállal, felszabadult boldogság, téli üvegházban szedett nyári virágcsokrok. Azután Bálint 
gyógyszertárat vásárol Debrecenben — sajnos nem a jászberényit —, de megható gesztusként 
József napra visszatér s elhatározzák, hogy egy év múlva megesküsznek. Egymást átölelve 
sirva búcsúzkodtak. Am mint egy jól rendezett szomorújáték drámai fordulatánál, Déry Ist-
ván lépett be az ajtón. A későbbiekre nézve nem a rohamszerű látogatásnak volt jelentősége, 
hanem Róza elutasító szavainak: „Bacsónak fölfogadtam, hogy magával soha nem fogok beszél-
ni s szavamat megtartom." 

Déry szerelmével üldözte a művésznőt. Sorozatos visszautasítások e legutóbbika, befejezett 
tényről informálta. Könnyezve távozott. Bacsó megnyugodva utazott el Debrecenbe. Nagy 
ambícióval látott hozzá a város negyedik gyógyszertára alapításához, az engedélyek beszer-
zéséhez, a patika felszereléséhez, amit a pesti szép napokra emlékezve ,,Kigyó"-hoz címzett. 
Már távozását követő hetekben aggasztó hírek érkeztek Széppataki Róza környezetéből. Déry 
újra mindennapos vendég, Róza nemcsak hogy tűri, de elfogadja látogatásait. Bacsó szemre-
hányó levelet írt, menyasszonya tiltakozott. Azonban Déry látogatásai nem csökkentek, sőt a 
hódolók köre kibővült Kacskovics Jánossal és Katona Józseffel. Ártatlan kapcsolatok voltak, 
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de a szigorúan vett szószegés tényét igazolták. A tehetséges színésznőt felkaroló Vida, Fáy, 
Mérey család tagjai, bár Bacsót kellemes és művelt f iatalembernek tartották, első pillanattól 
kezdve Déry Istvánt támogatták. Rózát kérték, unszolták, rábeszélték Déryre. Törekvéseik 
mögött a színjátszó társaság egységben tartása állt döntő érvként , távlati vonatkozásban talán 
a magyar színjátszás ügye, de egyéni boldogsága nem kapott szerepet a szempontok között. 
Bacsó házasságát szűkebb környezete is ellenezte. A vagyontalan pesti színésznő befogadása: 
társadalmi rangvesztés — állították hozzátartozói. A város társadalmából hiányoztak a müvé-
szetrajongó arisztokraták, vastag pénztárcájú mecénások, mint amilyenek voltak Kolozsvárott, 
Pesten, Kassán, Miskolcon. A puritán szellemű és erkölcsű patronáló tömegek előtt volt ugyan 
művészeti hitele Sándorfi József nagyváradi főorvos „kabát ta lan" társulatának, de egyénekre 
bontott perszonális hitelük inkább csak szánalomból. 

Bacsó felé két oldalról is kompromittáló álhírek szivárogtak. Mérlegelt és döntött. 1812. 
december 12-én megnyitotta gyógyszertárát Vay István Piacz-utcai házában és feleségül vette 
szülei választottját. Az eseményt követően Széppataki Róza házasságot kötött Déry Istvánnal. 
Bacsó házasságát három hónap után felbontották, Dérynéé már kezdetben sikertelen volt. 
Nagyot csalódtak mind a ketten. Azután tíz évig nem találkoztak. 1822 telén Déryné Székes-
fehérvárról Miskolcra szerződött. Éder György direktor debreceni vendégszereplésre hívta a 
miskolci társulatot, mindég üres kasszájuk feltöltésére. Dérynét ölbe, betegen kellett kiemelni 
a vándorszínészek ekhós szekeréből. Betegsége miatt az előadások rendre elmaradtak. A 
követelőző közönség Édert gyanúsította: talán el sem hozta Dérynét!? A publikum belefáradt 
a várakozásba. A felgyógyulást követő előadások annyira nélkülözték a lelkesedést, hogy 
Géresi Kálmán, a helyi színháztörténet krónikása nem is tudott az 1822-es fellépésről. Ugyanis 
ezt írta az 1829. január jában tartott nagy sikerű Sevillai borbély bemutatóról: „Ekkor gyö-
nyörködhetett a debreczeni közönség azon kor első magyar énekesnőjében Dérynében . . .". 

Mindenről tudott a volt vőlegény: Bacsó Bálint. Névtelenül a háttérből irányította a beteg 
gyógyítását. Orvost hivatott , patikájából drága orvosságokat küldött, konyhájából szállíttatta a 
kímélő diétás kosztot, lábadozásához az erősítő falatokat. Éderék anyagi helyzete mindezt a 
gondoskodást nem tette lehetővé. Éderné hebegett, mikor a jótevő nevét tisztelgő látogatásra 
bejelentette. Dérynében minden sérelem felelevenedett. A viszontlátás hevesen sistergő szóvál-
tásait motiválta Déryné részéről az a meghitt kapcsolat, ami évek óta Prónayék nevelőjéhez, 
Prepeliczay Samuhoz fűzte. Felháborította titkon festett arcképe, de végül a „társulat érdeké-
ben" elfogadott mindent, Bacsó if júkori arcképét — amit majd Prepeliczay szemrehányó tekin-
tetétől kísérve megtapos — csókot és szíves vendéglátást. A színészek Bacsónál mindég terített 
asztalt találtak és társadalmi érintkezés lehetőségét, a közvéleményt formáló szellemi elittel. A 
reményt keltő viselkedés hatására Bacsóban fellángolt a régi szenvedély és eddigi életvitele 
felszámolására készült. 1822. december 6-án sebtében eladta gyógyszertárát Borsos Ferencnek. 
Felköltözött Pestre. Időközben Kolozsvárra szerződött Déryné kezéhez egy napon levelet kéz-
besített a posta. 

Ketten írták, Samu és Bálint. Beszámolnak róla, hogy közös lakást bérelnek, együtt járnak 
vendéglőbe azért, hogy közben Rózáról beszélgessenek, noha nem tudták még eldönteni, melyi-
küket illesse az osztandó kegyek elsősége. Tanácsot kérnek. Déryné keserű felháborodását 
csüggedés váltotta fel, amikor megtudta, hogy Prepeliczay nőül vette Rochelnek, a botanikus-
kert tudós főkertészének a lányát. Bacsó ártatlan volt, de az ármánykodó intrikus szerepköré-
ből többé nem sikerült kitörnie. Pedig megpróbálta. Jól tudta, hogy a testi szerelmet megvető 
művésznő közelében a szexuális vonzalom látszatát is kerülnie kell. Térdre hulló könyörgéssel 
semmit sem ér el és fenyegetőzéssel ugyanannyit. Szerelme lelkéhez vezető egyetlen utat az 
apa-komplexus felélesztésében vélte megtalálni. Ügy viselkedett, s úgy tett, mint ahogy Déry-
né édesapja várta volna. Bécsben vegyészetet tanult, azután beiratkozott a pesti orvosi fakul-
tásra. 1830-ban avatták orvossá, miközben az akkor még különválasztott műtéti szakmákból is 
oklevelet szerzett; fogorvoslásból, sebészetből, szülészetből, szemészetből, sőt sikeres vizsgát 
tett állatorvostanból. Tanulmányai természetesen érdeklődési körébe estek, de föltétlenül egy 
célképzet szolgálatában álltak. Végzés után rövid ideig az országos hírű sebész, Stahly Ignác 
asszisztense lett. 

Déryné vendégszereplése utolsó napját töltötte Pesten, amikor az orvos reménykedve meglá-
togatta. Szerényen érkezett, erős hittel bízva látványos érdemei elismerésében. Mint fakadt 
sebből a váladék, ömlött felé az utálkozó gyűlölet. Az önérzetében megalázott, várakozásában 
csalódott Bacsó farkasként szaggatta fel a múlt sebeit, ha már bárány nem lehetett. Igen, igen, 
ő intrikált és áskálódott, ö szerezte Samunak a feleséget, csakhogy Rózát boldogtalanná tegye. 
Dérynének jólesett hinnie, hogy nem megunt kedves, hanem szerelmi bosszú áldozata. Naplójá-
ba feljegyezte a tényt: sírhattam keservesen s eszembe jutott: oh, hát ő se boldog!" Így 
végződött utolsó találkozásuk. 

Bacsó Bálint lehiggadva tért meg Debrecenbe? Ki tudja. Gyakorló orvosi tevékenységet foly-
tatott és természettudományi, orvosi cikkek írásával gyarapítot ta a szakirodalmat. Dr. Győry 
Tibor: Magyarország orvosi bibliográfiájában két önálló műve címét közölte. Diószegi, Faze-
kas, Földi nyomdokán haladva botanikai kísérleteket végzett, 1836-ban tagja lett a frauendorfi 
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kertésztársulatnak. Lefordította Houwaldnak Hazajövetel című szomorújátékát. Bemutatásra 
nem került ugyan, de kéziratát a Nemzeti Színház levéltárában őrizték. 

Működése hazai elismeréséhez egy orosz cári kitüntetés járult . 1849. augusztus 2-án a debre-
ceni csatában Kuprianov tábornok lábát szétroncsolta egy robbanó gránát. Bacsó doktor ampu-
tációja életmentő beavatkozás volt. A Bach-korszak fizetett bérencei öt sem kímélték. Feljelen-
tették azzal a váddal, hogy sétabotjában fegyver zörög. Valóban fegyver, élet és halál van ben-
ne — vallotta kihallgatásán —, és felmutatta a sétapálcában rej lő tollat és kalamárist, amivel 
receptjeit irta betegeinek, 1854-ben bekövetkezett haláláig. 

Bacsó Bálint reménytelen szerelmi tör ténete akár egy Jókai-regény cselekménye lehetne, 
ahol a hős romantikája kora szellemiségének reális vetülete s célja legyen bár csak egy szere-
lem beteljesedése, pályája mégis magasan ívelő, ha a Vénuszt elérnie nem is sikerült . 

Szentgyörgyvölgyi Gábor 

Irodalom: Déryné naplója. Sajtó alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Törs Kálmán. I—II. 
kötet, Bp. 1879/80. — Szinnyei Józsel: Magyar írók élete és munkái, I. Bp., 1891. — Dr. 
Györy Tibor: Magyarország orvosi bibliográfiája. Bp., 1900. — Dr. Róthschner V. Emil: 
A Debreczen — Biharmegyei gyógyszertárak története. Debrecen, 1882. — Debreczen 
szabad királyi város egyetemes leírása. Szerk.: Dr. Zelizy Dániel. Debrecen, 1882. — 
Karcsai Kulcsár István: így élt Déryné. Bp., 1978: 

A kukoricabetakarítás 
gépesítése 
a századfordulón 

Most, amikor hazánkban a kukoricatermesztési munkák gépesítettek és a kukoricabetaka-
ritás gépesítése egyre tökéletesebb, sokan már nem emlékezhetnek arra, hogyan végezték 
régen a kukoricatörést, a kukoricafosztást, a kukoricaszár vágását, valamint a kukorica mor-
zsolását. 

A kukoricatörés a kukoricabetakaritás első munkafolyamata volt. A gazda és családja, vala-
mint az ismerősök szeptember második felében — amikor a kukoricaszár már megsárgult és a 
kukoricacső magja megkeményedett — eldöntötték, hogy a kukoricacső érett-e a törésre. A 
kukoricatörés előtt a gazda kijelölte a kukoricacsomók, vagy más néven a kupacok helyét. 
A kijelölt helyekről levágták és eltávolították a kukoricaszárakat. A törők a levelesen vagy 
tisztán letört csövek egy részét kupacokba dobták, a másik részét pedig vesszökosarakba, il-
letve vödrökbe rakták, előfordult , hogy a nők kötényükben hordták a kukoricacsöveket a cso-
mókhoz. Így törték a szedők egész nap a kukoricát, csak a gazda felesége ment haza délre, 
hogy ebédet készítsen és vigyen a kukoricaföldeken dolgozó családtagoknak, a betakarítást se-
gítő rokonoknak és ismerősöknek. A csomókba rakott kukoricát alkonyatra a férf iak és legé-
nyek deszkával magasított szekerekre rakták A behordott kukoricát a gazda csürjében, vagy 
pajtájában halmozták fel. Az utolsó fordulóban a szedők is követték a megrakott szekereket, s 
ekkor beszélte meg a gazda embereivel, hogy estére a kukoricafosztáshoz vár ja őket. 

A gyors kukoricafosztást a fosztatlanul tárolt kukorica romlása indokolta. A legtöbb gazda 
az udvarában fosztotta kukoricáját , de fosztottak még fedett színekben, pajtákban, vagy csű-
rökben is. A fosztást egy-egy nagyobb gazdával 20-25 ember végezte, akik a kukoricacsöveket 

38 

Burral-léle kukoricamorzsoló 




