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Krizsán László

Ki volt Háry, az obsitos?
A  szekszárdi dombok nemcsak isteni 

ned�t termeltek �sid�k óta, hanem a 

fantáziának olyan virágait is felnevel-

ték, melyek boroskancsóból b�ven ön-

tözve, a csodák szirmait bontották ki.

A  népdalok és legendák mellett 

egy halhatatlan népi h�s is született 

a völgységi borospincékben: Háry Já-

nos, az obsitos vitéz.

A XlX. század els� fele különösen 

alkalmas volt h�sök és mondák terem-

tésére. A nemrégen lezajlott napóleo-

ni háborúkra emlékezve, a hegy levét 

szürcsölgetve, sok-sok h�s támadt, 

kik jelentéktelen és eseménytelen kis 

életüknek a katonaság ellen�rizhe-

tetlen közegében kerestek értelmet. 

Akár voltak katonák, akár nem.

Ha valaki ezekben az esztend�k-

ben összegy�jti a kocsmah�sök vitézi 

tetteit, ugyancsak elcsodálkozott vol-

na, hogy a franciákból egy is megma-

radt – hírmondónak.

A nép nem a valóságos h�sökb�l 

választott ideált magának, hanem a 

hozzá hasonló, mell�zött és sokszor 

lenézett senkikb�l kreált, uralkodók 

sorsát eldönt� henceg�kb�l.

Pedig sok-sok valódi vitézr�l is tud 

a krónika ezekb�l az évekb�l.

Leginkább Kolozsvári Ferenc köz-

vitéz példája érdemelt országos elis-

merést. Ez a Dunaszerdahelyr�l szár-

mazó huszár a Magyarországba nyo-

muló francia hadsereg egyik f�tisztjét 

szokatlan módon fogta el. A portyázó 

huszárok el�l a francia ezredes és 

törzskara a Dunába menekült, a hadi-

pénztárt és a nála lev� fontos katonai 

iratokat így próbálva megmenteni. 

Kolozsvári közhuszár kivont karddal 

a folyóba ugratott, és rövid harcban 

elfogta az ezredest és kísér�it, a pénz-

tárral együtt.

A  nagy franciaver� h�s alakját 

azonban mégsem az ilyen vagy ha-

sonló valóságos eseményekb�l köl-

csönözte Garay János, hanem a min-

denütt megtalálható nagyotmondók 

közül is kirívó Háry Jánosról mintázta 

h�sét.

Ki volt Háry? Élt-e ez az ember, s 

ha igen, mikor és hol? Hogyan került 

Garay látókörébe?

E  kérdések tisztázásának igénye 

már évtizedekkel ezel�tt kialakította 

a Háry-kutatók körét, melynek tagjai 

vitatkozva, egymásnak sokszor ellent-

mondva, de átfogó levéltári kutatások 

alapján megrajzolhatták a valószín� 

Háry-képet és alakjának történelmi 

hátterét.

E  Háry-kutatók egyike, Bodnár 

István szerint „Háry János nemcsak 

mesemondó volt, hanem mint ilyes 

természet� ember, a mesterségét is 

elhanyagolta. Híres volt fuser munká-

járól. Az általa készített cserépfed�k 

nem illettek rá a fazekakra, az általa 

készített cserépkályha kipróbálásakor 

felrobbant és így tovább. Igen sok 

baja volt a fazekascéhvel is, mely-

nek nemegyszer hágta át szabályait 

mind magatartásával, mind fazekas-

béli mesterségével.”

Háry János tehát mesterséget ta-

nult, de azt hanyagul végz�, össze-

férhetetlen, felel�tlen ember volt, aki 

feletteseivel is gyakran szembekerült.

E jellemzés egyetlen pozitív eleme 

a mesemondó képességre való uta-

lás. Azonban ez sem a népmesekincs 



BATTA, BÁTÉ, SZÁZHALOM

5252

közvetítésére vonatkozik, hanem álta-

la kitalált és saját személyét dics�ít� 

történetekre. A  Háry-kutatásokban, a 

Háry János személyét és m�ködését 

tisztázó történelmi források felkutatá-

sában különösen jelent�s eredményt 

ért el dr. Hadnagy Albert, a szekszár-

di Állami Levéltár egykori igazgatója. 

Egy egész korszakra vonatkozó levél-

tári iratanyag darabonkénti átnézésé-

vel sikerült tisztáznia, hogy Háry János 

az akkori tolnai alispán, Augusz Antal 

bels� cselédje volt.

Háry neve el�fordul azokban a 

levelekben, melyeket Augusz Antal 

küldött osztrák születés� menyasszo-

nyának, Schwaab Klárának. A  háza-

sodni készül� alispán igyekezett min-

den eseményr�l tájékoztatni menyas-

szonyát, melyek jöv�beli közös életük 

színterén történtek. A  levelek tartal-

mából és hangvételéb�l kit�nik, hogy 

Schwaab Klára ismerte Háryt, vagy 

legalább annak viselt dolgait.

1843. február 22-én kelt levelében 

az alispán Háryról mint menyasszonya 

számára is ismer�s személyr�l szól. 

Német nyelv� levelének magyar fordí-

tása az alábbi:

„…Tegnap este bált adtam há-

zi cselédjeimnek és vincellérjeimnek, 

több mint ötvenen voltak jelen. A kö-

vetkez� vasárnapon meg kell ismétel-

nem a bált a palánki juh- és ökörpász-

toraim számára. Látnod kellene a mi 

kedves báránykáinkat, már hatvanan 

vannak. Ezek bakot ugrándoznak, mi-

ként Háry tegnap este a bálon. � na-

gyon igényes öltözékben jelent meg a 

bálon, de ma egyáltalán nem látható. 

Ezt a kiváló egyéniséget valószín�leg 

kénytelen leszek udvarom létszámá-

ból eltávolítani, mivel � kevésbé meg-

bízható, és szeszélyeinek túlságos te-

ret enged…”

Augusz alispán véleménye szinte 

mindenben egyezik a korábban idé-

zett jellemrajzzal, tetézve Háry bo-

hóckodási, mindenképpen felt�nést 

keres� hajlamával.

De vajon Garay János, a költ�, is-

merte-e h�sét?

A  vonatkozó források gondos ta-

nulmányozása alapján ez feltételezhe-

t�. Garay Augusz Antal közeli ismer�se 

volt. Az alispán gyakran és hathatósan 

támogatta – erkölcsileg és anyagilag – 

a költ�t, s ezt Garay azzal hálálta meg, 

hogy verseinek els� kiadását Augusz 

Antalnak ajánlotta.

Lehetséges, hogy Liszt Ferenc is 

látta, esetleg hallott a nagyotmondó 

és helyi különcnek tartott obsitos „vi-

téz”-r�l, hiszen szekszárdi tartózko-

dása idején megfordult Augusz Antal 

otthonában is, ahol Háry – mint az ok-

mányok közlik – bels� cseléd volt.

(Részlet A magyar irodalom törté-

neti forrásai cím� könyvb�l)


