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(Megkésett recenzió egy kiváló helytörténeti munkáról) 

Ha a hazai utazó Szatmárba vetődik és zeli Nyírbátorban, ahol országos hírű mű-
bármelyik irányból jövet áthalad Nagy- emlékek hirdetik a helyi história folyto-
ecseden, aligha csapja meg a sokat emle- nosságát. Ellenben Ecsed," a tehetséges 
getett történelmi levegő. Ahogy pl. a kö- ecsedi Báthoriak, a bölcs Bethlenek, a 
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rajongott Rákócziak egyik ősi fészke, az 
ingoványos bizonytalanságban is biztos 
birtoka, bevehetetlennek tartott vára, két 
haza párciumi összekötő kapocsa mára 
már Ady verscímét kölcsönözve „Vízió a 
Lápon", és elsősorban a történelme iránt 
érdeklődőknek érdekes, az eltűnt vízivi-
lággal együtt. Jelene a határmenti telepü-
léseké, j ö v ő j e remélhetőleg a regionális 
központoké. 

Ha korszakváltások idején felködlik a 
múlt, szerencsére mindig akad lelkes ama-
tőr helytörténész, aki önkéntesen elvégzi a 
lehetséges leletmentés alapvető munká-
latait. így volt ez a jelzett helyiségről el-
nevezett Láp lecsapolásakor is, amikor 
Berey József tiszteletes úr a protestáns 
prédikátor ősök szívósságával „leltározott" 
a megváltozott tájon, monográfiába gyűj-
tötte a kiváltságait őrző egykori mezővá-
ros írott és íratlan történetét, az 1930-as 
esztendeig. Első kötete 1937-ben hagyta 
el a Szatmár és Bereg Nyomdai Mű inté-
zet mátészalkai műhelyét, majd fél század 
elteltével kiegészült a kéziratban lappan-
gó résszel, a debreceni Folklór és Etnog-
ráfia 44-es számú kiadványaként. A pél-
dányszám nincs feltüntetve, de sok ezerre 
aligha tehető. Mivel a szép számban elszár-
mazottak szintén igényt tartottak rá, to-
vábbá a nagyközség városi rangra emelé-
sének jogosságát múltjával is igazolni sze-
retné, felmerült az újraírás gondolata. Ez-
úttal megfelelő szakemberrel, a kívülálló 
„elfogulatlanságával". 

A z elöljáróság és a kívánt kiadvány 
szerencséjére már az összevont Berey-
kötetek megjelentetése körül ott bábásko-
dott az Utószó szerint dr. Dankó Imre egye-
temi tanár, nyugalmazott múzeumi igazga-
tó, akinél alkalmasabb történész-néprajzost 
aligha találtak volna a j ó ecsediek. Saj-
nálatos azonban, hogy a kitűnő szerző a 

szerényebb felkészültségű elődjének nem 
az eredeti munkáját forgatta. így ugyanis 
már az első sorában téves adatot használ. 
Berey könyve nem 1938-ban, hanem 1937-
ben jelent meg, a recenzor ezt a saját pél-
dányával tudja bizonyítani, amelyet ma-
gától az illusztris szerzőtől kapott, j ó ta-
nulmányi eredménye jutalmául. 

Különben a két munka szerencsésen 
egészíti ki egymást. Berey esperes-tiszte-
letes az átélés hitelével, a történetiség di-
rekt ihletével írta le elemi élményeit, ami-
kor pl. a Sárvár-domb első ásatásának cse-
répdarabjait látta kifordulni az ingovány 
övezte földmagaslaton. Vagy még szemé-
lyesen ismerte a száz éves perben méltat-
lanul kiűzött lelkész elődjét: Kovács Mi-
hályt „mintha összejátszott volna az ura-
sággal". Ha már a nevét említettük, az ő fia 
volt Ecsedi Kovács Gyula, Erdély egyik 
legnagyobb színésze és rendezője, aki 
Kolozsvárt hamarabb állította színpadra 
Shakespeare néhány remekművét, mint a 
pestiek. Fordított még Schiller-drámákat 
és verseskötetében néhány szép ecsedi 
ihletésű költemény található. Színészi ju-
bileuma alkalmából míves aranyozott ser-
leget ajándékozott az ecsedi egyháznak, 
amely a parókián ma is féltve őrzött 
kincs. A közhiedelem „Rákóczi serlegé-
nek" tartja. A kötetben ez is megérdemelt 
volna legalább egy sort. Dankó Imre kék-
fedeles könyvének természetesen más a 
történeti dimenziója. Igazi profi munka a 
nagy politikai és gazdaságtörténeti össze-
függések megmutatásával. Imponáló gaz-
dagságú a forrásmegjelölés, a legnagyob-
baktól az alig ismerteken át a névtelene-
kig. Külön kiemeljük a mindig lakott te-
lepülés etnográfiai helyzetének szakszerű 
ismertetését. A lápi mondavilág lehetsé-
ges valóságalapját, a sárkányfogaktól a cí-
mertani ábrázolásig. Szívszorító olvasni, 
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hogy Ecsed fénykora két szerencsétlen sor-
sú fejedelem nevéhez kötődik. Az egyik a 
saját hajdúi által lekaszabolt, majd a Kö-
rösbe dobott szertelen Báthori Gábor, a 
másik II. Rákóczi György, aki szerencsét-
len lengyelországi hadjáratával nemcsak 
hadait hagyta veszni, de a Porta haragját 
kiprovokálva akkora pusztulást idézett elő 
Erdélyországban és a Párciumban, amit a 
magyar népesség többé nem tudott kihe-
verni. Érdekesmód mégis véle kezdődött 
a máig tartó Rákóczi-kultusz, amely a 
Nagyságos Vezérlő Fejedelem iránti jo-
gos rajongásban tetőződött. Róla szólva a 
híres „kesergő" hangulatában nem kerül-
hetjük meg Károlyi Sándor személyét, s e 
téren tér el véleményünk az illusztris 
szerzőjétől. Mindjárt egy ténybeli helyes-
bítés a 143. oldalon. Károlyi Sándor alig-
ha húzhatta a birtokrész megvételét 1748-
ig az olcsóbb ár reményében, amikor már 
1743-ban jobblétre szenderült. Nyilván 
elírás, de a könyvben így olvasható. To-
vábbá ha a Szatmári béke után „leginkább 
Bécsben, az Udvarban tartózkodott", a csá-
szár aligha nevezi ki a Tiszántúli részek „fő 
hadi parancsnokává". Kétségtelen, 1724— 
34 között mint helytartósági tanácsos, hi-
vatala az udvarhoz és a pozsonyi hely-
tartótanácshoz kötötte, de jobban érezte 
magát szűkebb partiájában, ahogy az a 
magyar nyelvű leveleiből kitűnik. 

A kuruc sereget nemcsak az elmaradt 
francia segítség, a sorra elvesztett csaták 
és legjobb vezéreinek halála (Bottyán, 
Esze Tamás) sújtotta, hanem a legvesze-
delmesebb ellenség: a pestisjárvány. Há-
rom évtized múlva Debrecent is meghar-
madolta, s még nagyobb lett volna az 
emberveszteség, ha nem Károlyi Sándor 
ellenőrzi személyesen a szigorú veszteg-
zárat. Egy aggastyán, napi 20 órát töltve a 
nyeregben. Kovács Ágnes monográfiája 

szerint „a szatmári béke megmentette a 
nemzetet a katonai vereséggel járó követ-
kezményektől, s ezzel a legtöbbet érte el, 
amit 1711-ben elérhetett". Rákóczi-tisztele-
tünket nem árnyékolja be, ha ezzel a meg-
állapítással egyetértünk. A katolikus Kár-
olyiak és a református ecsediek között alig-
ha volt felhőtlen a kapcsolat, ahogy az a 
kitűnő könyvből is kitűnik. A Láp „eresz-
tésétől" az 1894-ben megkezdett, majd 
befejezett lecsapolásáig érdekeik ritkán 
-estek egybe, a békés együttélés feltételei 
végül mégis megteremtődtek. 

Szívesen olvastam volna még a két vi-
lágháború közötti, híres ecsedi lótartásról. 
A hadsereg előszeretettel vásárolta ezt a 
rendkívül szívós állóképességű nóniusz-
gidrány keveréket, amelyből minden kö-
zépgazda istállójában akadt egypár anya-
kanca. Az évi két csikó felnevelése ha-
szonban 6-8 hold magyar hold föld köze-
pes termésének felelt meg. 

Hiánylistámon Komoróczy László kör-
orvos, aki a zöldkereszt-hálőzat megszer-
vezésével, a védőoltásokkal, az iskolák el-
lenőrzésével a legtöbbet tette a község 
közegészségügyi helyzetének javításáért. 
Majd 1942-ben a kertalji cigánysoron ki-
tört kiütéses tífuszjárvány idején hivatá-
sának áldozata lett. Ő volt az első, akiről 
az ecsediek hálából utcát neveztek el. 
Előtte a zegzugos házsorok nem viseltek 
személyneveket. Minden Rákóczi-rajon-
gás mellett még a fejedelemét sem. Ezért 
a függelékben az új utcanevek elé záró-
jelben a régiek is odakívánkoztak volna. 

Apró észrevételeimet a nagy egész 
iránti tiszteletben tettem. Ilyen kristály-
tiszta logikával írott, könnyen áttekint-
hetővé szerkesztett könyvet ritkán vehet 
kézbe egy amatőr helytörténész, akinek 
szakmai hátrányát csökkenti a szülőföld 
személyes ismerete. Elvégre tanulmányait 
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egyszer kényszerből megszakítva rövid 
ideig maga is gazdálkodott a Lápon. 

Majd messze kerültem, annyi év után 
ez a nefelejts színű és üzenetű könyv 
minden sora a saját emlékeit vetíti vissza. 

Nagyecsed azóta város lett, szellemi 
előkészítéséhez közvetve Dankó Imre ki-
tűnő műve is bizonyára hozzájárult. 

Szállási Árpád 


