
ajánlatot szívesen elfogadna, s meg nem kísérleni akkor, mikor e lépést mint győztesek 
tehettük volna".23 A békepárt szerint Ausztria nyilvános megbélyegzése helyett Kos-
suthnak arra kellett volna törekednie, hogy a tavaszi hadjárat győzelmeit felhasználva 
megegyezzen Ausztriával még az orosz beavatkozás előtt. Úgy gondolták, hogy ha 
Kossuth őszintén kereste volna - a végleges szakítás helyett - a békés kiegyezést, 
Ausztria talán inkább hajlott volna erre, mint arra, liogy elismerve saját gyöngeségét, az 
orosz cár hadseregét hívja ellenünk segítségül. Megjegyzi Pálffy: „...minden, még oly 
kedvezőtlen béke is jobb, s a nemzethez illőbb lett volna, mint [később a] föltétlen 
megadás, annyi tömérdek véráldozattal kíséretében."24 

Pálffy elismeri, hogy Kossuth rendkívüli egyéniség volt. írói túlzással azt állítja, hogy 
az 1848-i forradalmat Kossuth Lajos egymaga csinálta. Amit hibájául ró fel Kossuthnak, 
az, hogy a forradalmat sem végleges győzelemre, sem békére nem tudta vezetni. 1849. 
április 14-ének megítélésében nem volt egyetértés Kossuth és a békepárt között, de az 
1848-as vívmányokért a békepárt is elismeréssel adózott Kossuthnak, aki halhatatlan 
érdemeket szerzett „Magyar- és Erdélyország népének felszabadítása által, mely egye-
dül csak az ő érdeme, ő levén a 48-i törvények teremtője, melynek 8-9. törvénycikke-
lyeiben tette le talán a gondviselés, eszközül választva Kossuth Lajost, a magyar nem-
zet jövő nagyságát".25 

Ez a két törvénycikk - az úrbéri szolgálatok megszüntetése és a közteherviselés 
megvalósítása - népünk millióinak nyitotta meg a haladás, a szabad emberi fejlődés útját. 

Pásztor Emil 

Megszűnt a robot! 
A jobbágykor és az 1848-as jobbágyfelszabadítás emléke még az utóbbi évtizedek-

ben is igen elevenen élt Fejér megye néphagyományában. A néprajzi adatgyűjtések 
során Bicskén az idősebb emberek nagyapáik, dédnagyapáik elbeszéléseit, a család-
jukban élő szóhagyományt elevenítették föl a jobbágyvilágról, a jobbágyfelszabadítás-
ról, a földműves nép életében 1848 után bekövetkezett változásnirró! 

A jobbágykor emlékei 

Kiss István bicskei földműves 1947-ben, 81 éves korában nagyapja elbeszélései 
nyomán még igen részletesen beszélt a robotról, dézsmáról, a jobbágykori viszonyok-
ról: „Az élet bizony nehéz volt akkor is. Akármilyen kemény dologidőben reggel csak 
beszólt a hajdú az ablakon: - Holnap robot! - aztán menni kellett. A búzából a tizedik 
kepét a borból a hatodik akót kellett beszolgáltatni. A pap kévéje volt minden kepe 
tetején az utolsó. Még ma is úgy mondják: 

- Tedd rá a papo\.\ - ha kepéinek. Három vető földje volt öregapámnak. Volt aztán 
zsellér is, annak kisebb földje volt (4 hold), meg háza. Azután volt kis házas, 2 hold 
földdel, meg legelővel. Ipar nem volt nagy, a csizmadia és takács mesterség, no meg 
asztalos is. Tulipános ládát csináltak akkoriban. A katonaélet hosszú ideig tartott akkor, 
a nagyapám 8 évig volt katona." 

A földesurak jobbágyaikkal szembeni hatalmaskodásairól, kegyetlenségéről Nagy 
István a következő történetet mondta el: „Öregapám mesélte, hogy Csabdin Juhász 
Móric nemes ember kiment a határba. Ketten mentek egy barátjával lovon. A mezőn 
dolgozott egy robotos család. Apa, anya, fiú. 

2 3 Ugyanott 62. old. 
2 4 Ugyanott 126. old. 
2 5 Ugyanott 289. old. 
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- Elhiszed-e - mondta Juhász Móric a komájának hogy kilövök egyet a három 
közül? 

- Ugyan miért tennél már ilyen bolondot! - így szólt a koma. De Juhász Móric fogta 
a puskáját és rálőtt a közbül eső asszonyemberre. Az úgy felbukfencezett, mint a nyúl. 
Akkor nagyot nevetett Juhász Móric, s meg is fizette a három forintot a bőrért. El is 
temették az asszonyt, oszt el lett felejtve az egész. Bizony, ha nemesnek útjában állott 
a paraszt, s nem tért ki azonnal a kocsija elől, úgy hátába vágott az ostorral, hogy 
felrepedt a bőre. De mikor éjszaka egy sötét soron elkaptak egy nemest, favellával úgy 
fejbeverték, hogy meg se nyekkent." 

A földesurak jobbágyaikkal szemben gyakran a „jó gazda" szerepében tüntették fel 
magukat. Kovács István bicskei kovácsmester alábbi története is ezt jelzi: „A mi gró-
funk bizony nem volt rossz ember. Öregapám mesélte, hogy a lopásért meg a tilosba 
járásért (halászás, vadászás) kalodába tették az embert. Volt akkoriban a faluban egy 
nagyon öreg ember, Bőcs Mihálynak hívták. Már egyszer megjárta, mert kalodába 
tették, hogy nyulat mert fogni. Egy nap meg elfogták a pandúrok, mert fát lopott az 
urasági szérűn. A gróf elé vezették, mivelhogy másodszori bűnös volt, s deresre szeret-
ték volna húzni. A gróf azt mondja neki: 

- Hát Mihály bácsi, nem tudja maga, hogy nem szabad fát lopni? 
- Hogyne tudnám én azt, kegyelmes gróf úr! De, ha enni kér az a tizenkét apróság, 

aki odahaza van, mit tegyek? Még kenyér sincs elég, hogy legalább azzal telnék a 
gyomruk. Hát mit tehessek? Vágjam le a két öklömet oszt azt adjam nekik? Hát kerítet-
tem egy kis fát, hogy legalább tüzet rakjak vele. 

- Dehát tűzből még nem lesz ennivaló, Mihály! - mondja a gróf. 
- Hiszen tudom én azt, azért kerítettem hozzá még tegnap egy nyulat is! 
Nagyot nevetett a gróf, hogy ilyen bölcsen válaszolt Bőcs Mihály, el is engedte neki 

a derest, pedig a nyúlért is járt volna neki ugyan valóst. Hát ilyen ember volt akkor a 
Batthyány gróf". 

A jobbágyfelszabadítás emléke 

A jobbágyfelszabadítás kihirdetéséről, a robot megszűnéséről és ennek megünnep-
léséről Nagy István a következőket hallotta nagyapjától: „1848. március 15-én még 
nem tudtak bizony semmit. Este bezörgetett a hajdú az ablakon: 

- Holnap zabot vetünk! 
Ki is mentek a határba, nagy köd volt, csak dél felé kezdett felszállni. Délben kijött 

egy Jansen nevű hajdú, elkiáltotta magát: 
- Emberek, tudjátok-e mi az újság? 
- Mi vóna? - kérdezte öregapám. 
- Hát az, hogy megszűnt a robot! 
Na volt erre nagy öröm. Volt aki azonmód hagyott mindent és hazament. De volt 

egy Horváth János nevű ember, az azt mondta: 
- A zab el van vetve, leszántjuk, mert megeszik a csókák! 
Tizenketten ott maradtak, köztük öregapám is. Le is szántották szépen. Délután is-

mét kijött a hajdú azzal, hogy a nagyasszony (Batthyányné) áldomást ad nekik a 
kastély udvarán. Dolog után be is tértek a kastélyba. Akkor már volt, aki nagyba ivott. 
Öregapámnak volt egy kis csutorája, azt merítette meg vagy háromszor, s lehajtotta 
mindenki egészségére. De mesélte, hogy aki telhetetlen volt, az beleszédült a hordóba, 
annyit ivott, s ha ki nem húzzák, beleveszett volna. Otthon a faluban már tánc volt 
meg mulatság. Öregszülém is úgy fogadta öregapámat: 

- Hol tekergett ilyen soká? Az emberek már mind hazajöttek! Hát kend nem tudja, 
hogy megszűnt a robot!" 
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A jobbágyfelszabadítást és a szabadságharcot Eötvös Károly politikus-írónk gyerekfejjel 
Mezőszentgyörgyön élte át. A jobbágyrendszer eltörlésének örömére falujában rendezett 
áldomásról 1905-ben megjelent Nagy év című könyvében így írt: „A falu napkeleti oldalán 
volt a nagy libalegelő. Ma már vályogvető gödrök fészke, akkor fényes színű zöld pázsit. 
Apám azt jelölte ki az áldomás színteréül. Gyönyörű szép májusi vasárnapon volt az ünnep. 
Nagy nemzeti lobogó a földbe ültetve. Sátrak az úrnők és a sütő-főző készségek számára. 
Ünneplő ruhájában a falu örege-apraja. Lelkes szavak az ajkakon; édes öröm, nemes vi-
dámság az arcokon. Minő tünemény volt az, amikor az öreg nemes megölelte, megcsókolta 
kérges tenyerű jobbágyát! Édes fiam vagy ezentúl, nem cselédem!" A közelmúltban 
Sárbogárdon egy Dunaföldvárról származó múlt századi kéziratos füzetre bukkantunk. 
Ebből megaidjuk, hogy Dunaföldváron is hasonló népünnepélyt rendeztek a jobbágyfel-
szabadítás örömére. A jobbágyfelszabadítás eredményeit és problémáit Bicskén Kiss 
István így értékelte: „Negyvennyolc után azért mégis jobb világ jött a magyarra. A robot 
megszűnt, és ha le is verték Kossuthot, a jobbágyot felszabadították. Bizonyos határig 
mindenki szavazhatott. A kócos (kurta) nemesek nem sokat értek vele. Negyvennyolc 
után még kócosabbak lettek, még szegényebbek. Nem maradt jobbágyuk, oszt nem 
tudtak dolgozni, de azért nemzetes uraknak kellett szólítani őket továbbra is. Később 
kiadták a földjüket, hogy ne heverjen parlagon, felesbe. Úgy kapott öregapám is 7 
hold földet egy csabdi nemestől felesbe művelni. A földosztást Batthyány már 46-ban 
kezdte és 48-ra be is fejezte. Akik először kaptak földet, jól jártak, mert akkor egy 
egész föld 960 ölet számolt. De a mérnök hamar rájött, ha így számolja, az uraságnak 
kevés marad. Hát a második osztásnál azzal indokolta, hogy jobb a föld a külső major-
ban, aztán ott egy egész földet már csak 720 ölbe számolt. Huncut volt az a mérnök is, meg 
volt kenve. Pedig nagy volt a bicskei határ, jutott volna abból mindenkinek, s még maradt 
volna elég is." 

Csákváron Sáfrány Mihály, az Esterházyak egykori jobbágya Károli Bibliájának üres 
lapjára ezt jegyezte fel a jobbágyfelszabadításról: „1848. esztendőben április 15. napján 
szabadult meg az magyar nemzet az sartz allol. Elmondhatjuk, bizonyára jó az Isten 
azokhoz, kit őtet hívják segítségül." 

Lukács László 

Katona Gyula példás élete 
1995• októberében volt 145 éve annak, hogy Katona Gyula volt '48-as honvédhad-

nagy megszabadult az osztrák hatóságok által végrehajtott megtorló intézkedés követ-
kezményeitől: tiszti rangjától megfosztva, közlegényként kellett szolgálatot teljesítenie. 

Katona Gyula '48-as honvédhadnagy, oki. mérnök, költő, műfordító, lapszerkesztő, vár-
megyei és városi főjegyző 1832. október 11-én született Döbrököz községben. 1898. január 
3-án halt meg Zólyom szabad királyi városban. Az ottani temetőben alussza örök álmát. 

Anyja Vajger Chaterina, apja Katona István volt, aki az Esterházy hercegi család szolgála-
tában állt. Szüleiről bővebb adatok nem állnak rendelkezésre. Az azonban bizonyos, hogy 
apja 1829- febaiár 16-a és 1836. július 3-a között hercegi ispánként Döbröközön teljesített 
szolgálatot amit bizonyítanak a döbröközi római katolikus születési anyakönyvi bejegyzé-
sek.1 Ugyanis Terézia Julianna nevű lánya 1829- febaiár 16-án született Döbröközön és 
1836. július 3-án keresztapja volt Patarnie Angelo császári és királyi káplár Chaterina nevű 
lányának, akit a döbröközi templomban kereszteltek meg. Döbröközi szolgálata azonban 
ennél hosszabb idejű lehetett. 

1 Döbröközi születési anyakönyvi bejegyzések: 16/1829, 29/1830, 73/1832, 16/1834, 
73/1836; 
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