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A jaj halmi veszedelem 
Ajajhalom Kunhegyes határában, a kolbászi pusztán még ma is látható. Szántóföldi műve-

lés koptatja, de így is szépen kiemelkedik a tájból. Rosszat sejtető nevének eredete ma már 
ismeretlen, hagyományok, históriák nem fűződnek hozzá. A múlt század hetvenes éveiben 
még azt tartották a kunhegyesiek, hogy a „környékén valami véres csata volt". 

A Jajhalomra vonatkozó legkorábbi feljegyzés a karcagi református egyházközség anya-
könyvében olvasható. Az 1760-ban felvett vallomásban Balog István 106 éves karcagi öreg a 
következőket mondta tollba élete folyásáról: „Márajajhalmi veszedelemkor, melyben a vár-
megyebeliek levágattanak, és mely... esett az 1664. esztendőbe... már akkor megnyargalta a 
lovat." A hódoltság korából származó adatot több, a Kunság történetével foglalkozó tudósunk 
idézte, de mint apróságot, nemigen boncolgatták mélyebben. S egyébként is: „Hogy kik és mi 
módon követték el az emlékezetes kegyetlen öldöklést, arra nézve adattal nem bírunk, sőt a 
hagyomány is elhágy bennünket" - írta Gyárfás István. Továbbra is feltehető tehát a kérdés: 
kik azok a „vármegyebeliek"? Kik vívták ezt a vesztes csatát Kunhegyes, s az akkor még létező 
Kolbász község határában? Úgy véljük, a kérdés az eltelt évszázadok után is biztonsággal 
megválaszolható: az öreg tanú vallomása a parasztvármegye emlékét őrizte meg. 

A parasztvármegyék első nyomaival a XVII. sz. legelején találkozhatunk. A tizenöt éves 
háború idején ugyanis nagy területek néptelenedtek el, s a pusztákon háborítatlanul tanyáztak 
az összeverődött rablóbandák, a hajdúk és a fizetetlenül nyomorgó végváriak. A török köz-
igazgatás a nagyobb városokban működött, az elmenekült magyar vármegye tevékenysége 
pedig sokkal inkább formális volt. A magára maradt parasztságon és a mezővárosok lakossá-
gán egyszerre élősködött a két hatalom mellett török-tatár martalóc, magyar végvári katona, 
szabad hajdú és más fizetetlen, a máséból élelmeskedő fegyveres. Látogatásaik sokszor dú-
lásszámba mentek, mint akkoriban írták, valóságos ostorai lettek a falvaknak. S a törvény? A 
törvény messze volt. A török fegyverek árnyékában vagy Felső-Magyarország valamelyik vá-
rában. A parasztok maguk voltak kénytelenek fegyverkezni, hogy vetésüket, állataikat, szer-
számaikat, házaikat védelmezhessék. A parasztvármegyék elsődleges célja tehát az önvéde-
lem volt. Amikor a nemesi megye is elismerte működésüket, szabályzatot dolgozott ki a ré-
szükre. 

1667-ből maradt fenn Heves-Külső-Szolnok vármegye rendelete, ebből tudhatjuk meg, ho-
gyan is festett a parasztvármegye: 

„... igyekezzék az szegénység, hogy kinek-kinek fegyvere légyen, és akitől lehet, hogy ekéje 
bomlása nélkül lovat szerezhet, lovat szerezzen, mert úgy oltalmazhatják alkalmatosabban 
magokat, s a kiknek értékek lészen, az hadnagyok három forint bírság alatt a ló szerzésre 
ráerőltessék. A faluk egyesek legyenek és egymást segítsék, valamikor kívántatik, mert vala-
melyik elmulasztja az egymás segítését, szabad légyen az hadnagyoknak az olyan szófogadat-
lant kit-kit forintra büntetni... amelyik falu közel van egymáshoz, legyenek egymás segítségére 
kötelesek." Az elfogott tolvajokat a vármegyékhez vagy valamelyik végvárba kell szállítani, a 
török kezére adni azonban semmi esetben nem szabad. 

A közbiztonság romlása (mondhatni megszűnése) miatt a nagykunsági lakosságnak is meg 
kellett szerveznie községei, pusztái védelmét, hiszen a tizenöt éves háború után újjáéledt ki-
lenc község határán, a Nagykunságon átvezető marhahajtó út forgalma mellett, rideg marhák 
ezrei legeltek, s a jószágállomány megszaggatása, a kinyomtatott vagy éppen még keresztben 
álló gabona elhordása már az 1630-as években gyakorta megtörtént. Az 1640-es évek elejétől 
datálódtak azok az oltalomlevelek, amelyeket a felsőbb hatóság (elsősorban a nádor vagy a 
nagyobb végvárak kapitányai) adott ki a nagykunok részére. „... szabadossá is tettük azon 
nagykunságbelieket, hogy a rajtuk kóborlókat s az ilyert hatalmaskodókat megfoghatják, kik 
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ha semmi úttal meg nem akarnák magukat adni, agyonverhessék, mint nyilvánvaló latrot" -
írja Wesselényi Ferenc nádor 1655-ben. A fegyveres karhatalom felállítása mellett arról is van 
tudomásunk, hogy „mint Túr városa a török-tatár járáskor", árokkal vagy sánccal erősítették 
meg a falvakat. Olvashatunk még arról, hogy terményeiket vermekben, rejtekekben és a 
templomokban tárolták - „úgy hogy náluk az Istennek házai máig titkos házakká és kamrákká 
váltak". (Karcagon a templom kerítése még az 1740-es években, a régi, megromlott templom-
épület lebontása idején is megvolt.) 

A védelemre szükség is volt, hiszen a nagykunságiak azt is megírták a nádornak, hogy az 
oltalomleveleknek a végváriak előtt semmi tekintélye sincsen. Amiért mégis megérte pénzt, 
ajándékot és számtalan töredelmes utat szánni rájuk, az a kitétel, amely szerint a parasztok 
maguk is fegyveresen léphettek fel a prédálók ellen. 

A tizenöt éves háborút idéző romlás II. Rákóczi György tragikus lengyelországi hadjárata 
után kezdődött. A Nagykunság területét több ízben érintették az Erdély felé, a hajdúvárosok 
ellen és Várad ostromára vonuló török hadak. Kíméletlen pusztítást tettek az Erdélyt és a 
Tiszántúl egy részét felprédáló tatárok... A békésebb időszak beköszöntével sem javult a hely-
zet, mert a Nagykunság elöljárói azt írták egyik levelükben, hogy az ónodi, szendrői, korpo-
nai, kékkői, füleki, ibrányi királyi végházakból földjükre járó katonák miatt a lakosok „Túrra 
vagy másfelé" menekültek. A szolnoki bég is arról ír, hogy az ónodi katonák „az szegénységet 
kínozzák, sarcolják, búzájukat, árpájukat, kölesüket és egyéb féle jószágukat prédálják... ha 
az Alföldet elpusztítjátok, minket okul ne vegyetek." 

Több adatunk van rá, hogy az 1660-as évek közepétől valóságos csaták folytak a „várme-
gyebeliek" és a „nyúzó, fosztó, marhahajtó tolvajok" között. Ha az utóbbiak valamelyik falu-
ban vagy legelőjén megjelentek, a tizedesek fegyverbe szólították a férfiakat, a templom ke-
rítésébe menekítették az asszonyokat és a gyerekeket, ki milyen fegyverre tudott szert tenni, 
az után kapott, lóra ült vagy gyalogosan indult a fosztogatók üldözésére. Ha nagyon nagy volt 
a baj, akkor több falu népe együtt vett részt az akcióban. A rablók azonban hivatásos fegyver-
forgatók, harcban edződött katonák voltak. Elriasztásuk csak jelentős túlerővel vagy villám-
gyors rajtaütéssel sikerülhetett. Ha azonban a megszalasztott katonák több százra felszaporod-
va visszatértek, szörnyű bosszút álltak. 1666 júliusában hét-nyolcszáz katona a Tiszántúlon a 
„falukat dúlták, a parasztokat, feleségeiket, gyermekeiket fegyverre hányták, a vármegye 
gondviselőjét roffi Balassa Györgyöt három részre vágták". A nagykunok egy 1669-ben kelt 
leveliikben azt írták, hogy a végváriak „nemcsak elpusztítják, hanem roncsoló és két ízben 
vérüket kiontó kegyetlen kezekkel s éles fegyverekkel annyira megrettenték őket, hogy az 
Balasi halálától fogva sok helyen csak bujkálnak, s megijedve, mint a rabló tatár elől futnak 
bújnak". Ugyanebben a levelükben megemlékeznek az 1666. évről, amikor a hatalmaskodók 
„két ízben őket megtámadván, közülök mintegy kilencvenet vérben fagyva hagyának". Ez az 
1666. évi dúlás maradt meg az emlékezetben, a legsúlyosabb vereség színhelyéről - jajhalmi 
veszedelemnek. 

A szörnyűségnek abban az időben messze földön híre járt, még Ibrahim, egri pasa egyik 
levelében is helyet kapott: „az elmúlt napokban a Tiszántúl falukat raboltatván mennyi marhát 
elhajtottak, azon kívül a vánnegyét levagdalták" - méltatlankodott az ónodi várparancsnok-
nak. Bizonyára ehhez az eseményhez köthető Izmail szolnoki bég irata, amelyben, a török 
gyakorlattól eltérően engedélyezi a ráják fegyverviselését és felhatalmazza őket, hogy a tolva-
jokat „szabadosan kergethessék és megöljék". 

A parasztvármegye szervezete hamarosan kiheverte a jajhalmi vereséget és feladatát a na-
gyobb hadjárások nélküli években eredményesen ellátta. A felszabadító háborúk idején már 
nemcsak a községek védelme, hanem az elmenekült lakosok felkutatása is a feladatai közé 
tartozott. Még a XVIII. század első évtizedeiben is találkozunk hasonló szervezkedéssel a 
Nagykun Kerületben, ugyanis a nagykunok közgyűlése 1717. május 20-án, a kerületből való 
kiköltöztetés ellen kimondja: „Adjuk értésére mindenkinek akiknek illik, hogy Nemes Sza-
bolcs Vármegyeiek az Szegénységet rabolni és üldözni ide jőnek, tehát menten unita vi insur-
gálunk (egységesen felkelünk) úgy, hogy fejünk fennálltáig egymást rabolni és hurcolni nem 
engedjük." 

Elek György 
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Egy magyarrá vált olasz orvos 
önéletírása 

Franciscus Anesini, az orvostudományok doktora Óbudán, 1869. március 8-án -
közvetlenül a halála előtt- saját kezűleg megírta életének tanulságos történetét gyer-
mekeinek okulására, a bevezető részt német nyelven, a továbbiakat anyanyelvén, ola-
szul. 

Már hosszú idő óta készülök körülményes életem vázlatos leírására, de megromlott egész-
ségem akadályozott abban, hogy visszaemlékezzem életem viszontagságaira. Nemcsak csalá-
dunk eredetére nézve kívánom ezt emlékezetül hátrahagyni, hanem azért is, hogy a gyerme-
keim tanuljanak atyjuk sorsából és okuljanak belőle, ha egy napon az Isten akaratából őket is 
ugyanilyen szerencsék vagy csapások érik, melyek nekem is osztályrészemül jutottak. 

A dél-tiroli kereskedelmi központban fekvő Perginében születtem 1822-ben Luca napján, 
december 13-án este. Apám is Francesco volt, anyám pedig Piva Dominica. Mindketten Per-
ginében születtek és az ottani plébániatemplomban kötöttek házasságot. 

Anyám elbeszélése szerint még a házasságkötésük előtt elvesztette atyját, akit Piva Anton-
nak hívtak és nemsokára anyja is meghalt. Egyetlen nővére virágzó korában ugyanazon a 
napon halt meg, amikor én születtem. így anyám - a távoli rokonságát figyelmen kívül hagyva 
- a családjából egyedül maradt. 

Apám rokonsága annál népesebb. Nagyapám, Anesini Leonardo szegény szülők gyermeke 
volt. Pergine közelében, a magashegyvidéken lévő Pine helységben született 1750 év körül. 
Fiatal éveiben erdészetben dolgozott, később megnősült és családot alapított. Nagyon igyek-
vő, dolgos és takarékos ember hírében állt. A szerencse is kedvezett neki, így lassacskán 
csinos földbirtokot szerzett. A házassága huszadik évében a vidék egyik leggazdagabb embe-
rének tartották. Boldogan élt feleségével, aki egy évvel élte csak túl a nagyapánkat: 1846-ban, 
70 évesen halt meg. Nagyapám 95 évet élt meg. 

Az öregeknek számos gyermekük lett, akik a szülői házban nőttek fel és a családi földek 
művelésére szentelték fiatalságukat, növelve gazdagságukat. Amíg a gyerekek együtt marad-
tak otthon, addig semmi baj nem volt a családban. De mikor egymás után kezdtek megháza-
sodni és családjuk is nőttön nőtt, kevés lett a család gazdagsága, s mindegyik az öregektől 
várta az eltartást és kérte a támogatásukat. Az elszaporodott családok helyzete egyre nehezebb 
lett. Az öregek sürgették, hogy népes családjukban többen tanuljanak mesterséget és annak 
jövedelméből tartsák el magukat. De változatlanul mind a családi földekből akart megélni. 
Kilenc gyermekük után annyi utódjuk lett, hogy 1841-ben-amikor Tirolt elhagytam-90 éves 
nagyapámnak 50 unokája és 16 dédunokája volt. Nem tanultak mesterséget, akárcsak szüleik, 
mindössze egy kivétel volt, aki saját szorgalmából kitanulta a kovács- és lakatosmesterséget, 
és jelenleg Óbudán gépész a hajógyárban (a Donau-Dampf-Schiffahrt-Gesellschaftnál, 1869 ). 

En voltam az az egyetlen, aki a tanulást választottam. Emiatt azonban a testvéreimmel csak-
nem ellenséges helyzetbe kerültem. A tanulási kedvet anyámtól örököltem, aki fáradhatatla-
nul arra törekedett, hogy képezze gyermekeit. Nem csoda, hogy a rokonság anyámat is rossz 
szemmel nézte, ennek ellenére rendíthetetlen maradt. 

Szüléimről el kell még mondanom, hogy apám kézműves volt, egyben fuvaros testvéreinek 
volt a kocsi- és kerékgyártója. Különböző foglalkozásait időnként váltogatta, nem a legszeren-
csésebben. Anyám biztatására 1829-ben Trientben egy vendéglőt béreltünk, ahol négy évig 
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