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Adalékok a pusztaszeri uradalom vadászéletéhez

Kulcsszavak Absztrakt

Szabó Dénes Kristóf *, Vári Noémi*
* Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
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A Pallaviciniek pusztaszeri uradalma országosan is kiemelkedő méretű nagyvadászatoknak 
adott helyet. A vadgazdálkodás gyakorlata és a vadóvási törekvések kezdetlegessége is tükrö-
ződik a kortárs beszámolókban, a korabeli szaksajtó adatai lehetővé tették a kilövési statiszti-
kák részleges összeállítását. A nagyvadászat az elit kapcsolatépítésének tere is volt. Rendszeres 
vendégként vett részt a vadászatokon többek között Ferenc Ferdinánd trónörökös és Romanov 
Miklós nagyherceg. A pusztaszeri vadászatok a feudális elmaradottság szimbólumává váltak a 
kor politikai vitáiban.

„A hajtóstráf meglehetősen széles vonalban haladt, dél táján megérkeztünk Pusztaszerre, a végeláthatatlan vadaserdő 
egyik legragyogóbb pontjára. A vonal Árpád honalapító kissé primitív szobra előtt haladt el s itt Ferenc Ferdinánd 
megállt. Fegyverét a karjára fektette, hideg tekintetével hosszasan nézte az emlékművet, aztán továbbindult. 
Vajon mit gondolhatott? Eszébe jutott-e, hogy valamikor elveszejtheti az országot amit az a másik szerzett meg? 
Magyarul egy szót se beszélt az egész vadászaton. De volt ott jelen magyar, történelmi nevű főúr is, aki nem is értett 
a hazai nyelven. Gőgös, zárkózott ember benyomását keltette a trón várományosa, aki a vadászat végén csak abban 
gyönyörködött, mennyi teherszállító kocsi viszi haza az elejtett vadakat, amiket szép sorjában helyeztek el a földön.”                                                                                                
Világ 1924.

Már az őskor embere is lakta Pusztaszer vidékét. Először Anonymus leírása említi, hogy a honfoglaló magyarok 
ezen a tájon „ejtették szerét” az ország dolgainak, a gyűlés emlékére pedig a helyet Szer-nek nevezték el. Az 
azóta itt létrejött települések fejlődéstörténete viszont igen bonyolult. A térség sokszor váltott gazdát, Ond vezér 
állítólagos uralmától kezdve, Kecskemét városáig rengeteg tulajdonosa volt. Az 1800-as években a terület négy 
részre szakadt: Felső-Pusztaszer, Alsó-Pusztaszer, Pusztaszeri rétség, Kis-Zer (egykor Sövényháza). 1828-ban 
gróf Pallavicini Károly megvásárolta az utóbbi három részt. Felső-Pusztaszer Kecskemét város tulajdona lett, 
majd 1934-ben vált önálló településsé Pusztaszer néven. A Pallavicini birtokhoz került területek legnagyobb 
települése Sövényháza, melynek nevét 1974-ben Ópusztaszerre változtatták (Nagy 1996: 42–55).

A honfoglalás óta az emberi tevékenység által alakított, és uradalmi gazdálkodást őrző agrártájak mellett rengeteg 
természeti értékkel is találkozhatunk. Ópusztaszer tágabb határában egy meglepően változatos arculatú vidék 
helyezkedik el, ahol az ártéri élőhelyek, hullámos felszínű homokpuszták, lefolyástalan mocsarak és lápok, 
szikes puszták és tavak, holtágak, kunhalmok sokszínű foltjai váltják egymást. A vidék növény- és állatvilága 
rendkívül fajgazdag, melynek kialakulásában jelentős szerepet játszott az ember környezetalakító munkája. 
Számos olyan terület található itt, mely ma már kiemelt védettséget élvez, a község szomszédságában található 
Büdös-széki tó (régi nevén Dongéri-tó) és Baksi-puszta. A mai környezet kialakulása a több évszázadnyi 
legeltetés mellett a Tisza szabályozásához kötődik. A munkálatok teljesen megváltoztatták a terület képét. A 
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folyószabályozások előtt egy hatalmas, nádasokkal és mocsarakkalteli „vízi világ” – a Tisza egykori ártere – uralta 
nemcsak az itteni térséget, de az Alföld jelentős részét, mely mára már rég letűnt foglalkozásoknak életmódnak 
adott otthont. „A víz hatalmas volt és terjeszkedő. Nyár közepén, szárazság idején megvonult a mederbe, hogy 
messziről nézve bárki azt hihette volna, ha jól nekiszalad, át is ugorhatná: a víz ilyenkor gyermekies álmokat 
alszik. Más időben földuzzadt és elhatalmasodott, a partra kilépett és tovább legelt. Kiment a rétbe. Rokonait, 
az elhagyott mocsarakat új vízzel köszöntötte. Körülölelte a nádasokat. Megmosta tocsogó, apró hullámaival a 
fák törzseit és rejtelmes titokzatos csendü vízi életet teremtett a sumárok, morotvák, erdők messzi tájain. Útját 
nem állta más, csak a magaslatok, amik maguktól voltak ott, ahol voltak, mert nem vitte őket oda senki. Úgy 
álltak ott, ahogy időtlen idők előtte odatették mennybéli hatalmak által, s ezek ellen küzdeni valamit merne-e 
bárki is?” – írta Tömörkény István (Bálint 1971: 119).

Már a középkortól tesznek említést az elvadult alföldi mocsaras tájakról. A nádasokban az üldözött (akár az 
ellenség, vagy csak a törvény vaskeze elől menekült) menedéket lelhetett. A rászoruló könnyen talált itt magának 
élelmet: halászhatott, csíkászhatott, rákászhatott, madarászhatott, pákászhatott kedvére, gyűjthette a sulymot, 
„fióknádat” és vadmézet. A Szeged-környéki madárvilág gazdagsága világhírű volt, ám voltak árnyoldalai is 
az itteni életnek. Gyakori volt a malária, a hideglelés, jó ivóvízből pedig mindig hiány volt. A mocsaras, lápos 
területek között nehéz volt közlekedni, ha az út egy-egy eső után felázott, lóháton is alig, legfeljebb gyalog 
közlekedhettek, árvízkor pedig gyakran hajóval vagy ladikkal kellett egy-egy faluba eljutni. Emiatt, ha volt is 
művelésre alkalmas terület, azt leginkább legelőnek tartották fent, mivel a terményt csak nagy nehézségek árán 
tudták volna értékesíteni. A legszegényebbeknek a Tisza és annak kincsei nyújtottak megélhetést, ők voltak a 
pákászok, akik legtöbbször egyedül, de volt, hogy családjukkal éltek a nádasban. Nem volt nála jobb ismerője 
a madaraknak, állatoknak, minden szokásukat megfigyelte és tudta, de könnyedén eligazodott a mocsarak 
útvesztőjében is (Bálint 1971: 119–139). A folyószabályozás után ez az életmód megszűnik, hiszen az Alföld 
természeti képe teljesen megváltozik, a nádasok, mocsarak eltűnnek, helyet adva a szántóknak, erdőknek.

Kezdetben a Pallavicini uradalom 66 000 katasztrális hold szántóból, mezőből és vízfelületből, valamint 18 
katasztrális hold erdőből állt, az egykori szabályozatlan Tisza partján. A korai időkben azt termeltek, amit 
a folyó engedett, de a területet leginkább juhtenyésztésre használták, hiszen a mezőgazdasági termelés 
nehézségekbe ütközött. Ekkor a vadászat sem volt különösebben meghatározó, mert több olyan jelentős állatfaj 
hiányzott a területről, mely a mai vadgazdálkodás alapja. A szabályozás előrehaladtával viszont egyre több 
földterület került művelés alá, a homokos részekre akácot telepítettek, és a területrendezés miatt jó minőségű 
rét és legelőterületek keletkeztek. A mezőgazdaság fejlődésével a vadállomány is gyarapodni kezdett, mivel az 
apróvadak a számukra jobban megfelelő és táplálóbb élelemhez juthattak, és a szaporodáshoz is megfelelőbb 
életteret nyertek (Sz. Simon 2003: 23).

„A XVIII. század végéig minden utazó, aki a vidéket átszelte, megjegyezte, hogy sehol sem látni egyetlen fát 
sem. A XIX. század elején már fölföltűnt egy-kettő, de az igazi áttörés a század második felében történt. 1853-
ban a kormány a helységek elöljáróinak figyelmébe ajánlotta a fák ültetését” (Vályi–Zombori 2000: 118).

Az erdőtelepítésben főleg Pallavicini Sándor őrgróf járt az élen, szeme előtt egy hatalmas homoki erdőség 
lebegett, amely a vadászni vágyók számára igazi vadparadicsom. Az első erdősítési terv 1884-ben készült. 
Nemcsak a vadgazdálkodás erősítése volt a cél, hanem az erdők védték a termőföldeket az eróziótól is, és 
később az ártereket is betelepítették. A fásított területek aránya folyamatosan emelkedett, 1938-ra 7402.8 
katasztrális holdra nőtt. A homoki jellegű, akácfákból álló erdők hasznosítása fakitermelés (tűzifa és épületfa), és 
vadgazdálkodás formájában történt. A telepítéseket az uradalom homokosabb vagy kevésbé értékes (művelésre 
alkalmatlan) területein végezték, hogy ezek is hasznot hozzanak. Nyolcvanéves vágásfordulót követtek és 30 
évnél fiatalabb fát sosem vágtak ki. Az erdő komoly birtokpolitikai tényező lett, illetéktelenek nem nyúlhattak 
hozzá. Viszont az éves fakitermelés során egy-egy erdőkerületben 120-150 napszámost is felvettek, akik 
fizetségüket részesfáért cserébe kapták, így megkereshették a család tűzrevalóját, melyet az uradalom ingyen 
hazaszállított. Ez körülbelül egy szekér fa volt két heti munkáért cserébe. Nagy vihar után, ha a gróf engedélyezte, 
a lakosok összegyűjthették a letört ágakat, hazavihették az ily módon keletkezett rőzsét. Egyébként szigorúan 
büntették a falopást és az orvvadászatot, ezekre az erdőőrök ügyeltek –  amennyiben szükséges volt, a gróf még 
csendőri segítséget is kért, hogy őrjárattal védjék az uradalmi tulajdont. Szükség is volt erre, hiszen a lakosok 
változatos módokon egészítették ki szerény jövedelmüket. Bármit összegyűjtöttek, ami boldogulásukhoz 
kellett (Vályi–Zombori 2000: 152–153). „A több mint 7000 hold erdőt a gazdaság földművelő-állattenyésztő 
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ágazatától személyileg és adminisztratív szempontból is külön kezelték. Négy erdészkerület volt, élén a 
főerdőmesterrel, az erdészkerület élén képzett erdőmesterek álltak. Az erdészekhez három-négy, okleveles 
erdőőr tartozott, összesen 14. Szükség esetén hónapos segéderdőőrt is fölvettek. A különböző munkákhoz 
- gyérítés, tisztítás, tarvágás, véghasználat, újratelepítés - napszámosokat vettek igénybe. Évente mintegy 
7000 köbméter puhafát termeltek ki” (Vályi–Zombori 2000: 152). Látható, hogy mekkora hasznot hozott a 
birtokban az erdőgazdálkodás akkoriban; emellett a vadgazdálkodás volt az erdők fő hasznosítási módja. Nem 
csak az összefüggő erdőket használták erre a célra: a művelt területek, rétek között 4-5 kilométerenként kisebb, 
összefüggő erdőfoltokat telepítettek. Ezek voltak a rezimek, a vadak bármikor behúzódhattak ide; a homokos 
talajon az apróvad könnyebben mozgott, mint az agyagos réti erdőn. A mocsaras területeket is hasznosították 
erre a célra, ez volt a vízimadarak, apróállatok búvó- és költő-szaporodási helye (Vályi–Zombori 2000: 152).

A vadgazdálkodás során több nézőpont is érvényesül egy adott területen. A kis létszámú állományokat, ritka 
fajokat védeni, gyarapítani kell, túl sűrű vagy túl magas növekedésű állományokban viszont szinten kell tartani 
az egyedek létszámát. A vadászat és természetvédelem nem feltétlenül válik el egymástól, de harmónia csak 
bizonyos feltételekkel alakulhat ki. A vadászat az ember ősi igényét elégíti ki egy-egy vad elejtésével, elfogásával, 
mellette hasznosítja a meglévő természeti erőforrásokat és anyagi javakat termel. Probléma akkor jelentkezik, ha 
a vadgazda olyan irányba próbálja az ökológiai feltételeket módosítani, hogy az már a természetvédelem kárára 
válik. Hiszen a vadgazdálkodás célja, hogy elsősorban a vadászható fajok szaporodjanak egy területen, addig 
a mértékig, hogy az anyagilag minél nagyobb hasznot hajtson. A természetvédelem viszont a teljes ökológiai 
rendszer igényeit figyelembe veszi, ami jóval több faj skáláját jelenti, mint a vadászat esetében. Mindezek 
ellenére a vadgazdálkodás a természet megőrzésének egyik módja (Csányi 2007: 8-13).

A 19. század végén a hazai vadgazdálkodás még nem hasonlított a mai formájára: arisztokratikus alapokon 
működött, a privilégiumok a birtokviszonyokhoz kötődtek, a birtokosok rendelkeztek minden előjoggal. A 
természetvédelem még kialakulóban volt, de már megindultak a törekvések.

Pusztaszeren minden év november végén, december elején került sor a négynapos hajtásra (Vályi-Zombori 2000: 
153). A Pallavicini-uradalom egyike volt az elsőknek, ahol a Magyar Királyságban a dualizmus során elterjedő 
hajtástechnikát, az úgynevezett pásztázó vadászatot (német nevén Streifjagdot) alkalmazták. Ennek során két-
két, egymástól 80-100 lépésre álló vadász közé két-öt hajtót állítottak fel, tíz-tizenöt lépésközzel: erdőben 
többet, mezőben kevesebbet. A hajtás egyenes vonalban haladt előre, s a vadászok a felpattanó vagy felrebbenő, 
esetleg a visszatörő vadat lőtték (Illés 1895: 83-85). A századforduló vadászati szakkönyveiben már bevett 
rendszerként ismertetett Streifjagd 1881-ben még újdonságnak számított Pallavicini Sándor tapasztaltabb 
vadászvendégeinek is: „Folyó évi január hó 10. és 11-én őrgróf  Pallavicini Sándor ő méltóságának pusztaszeri 
vadászataiban vettem részt, s ezek az által váltak a szokottaknál érdekesebbekké, mert itt a hajtó-vadászat 
előttünk új neme mutattatott be, mert ő méltósága maga rendezte és vezényelte a vadászatot. Úgynevezett 
Streifjagd-ot tartatott, melynek területeit jó eleve kijelölte sőt, hogy teljesen megértsék, ki is rajzolta, azután 
közvetlen a vadászat előtti napokon az uradalmi mérnök által fixiroztatta a vonalakat s számozott karókkal 
kijelöltette a lövészek helyeit, úgyszintén az irányt, melyet a lövészeknek betartaniok kellett, nehogy akár a 
vadászok akár hajtók vonala megbomoljék. Az ily hajtó-vadászat alakja (…) tehát paralellogramm, melynek 
cd oldala nyitva van. Az ac és bd oldalak a védfalak — die Wehren, melyeken csupán 150—200 hajtó, s ha vannak, 
egypár urasági vadász vagy erdészsegédek a hajtók közé beosztva állíttatnak fel, és pedig egy hajtó a másiktól 
még sűrűbben. —Az ab vonal pedig a nyomófal — die Druckwand — melyen mintegy 120 hajtó és néhány uri 
lövész, — a mi esetünkben kilencz — és pedig ez utóbbiak a részükre előre kitűzött s megszámozott karók 
mellé rendeltetnek. Ezen vonalon, minthogy a másik kettőnél sokkal rövidebb, még sűrűbben állanak a hajtók, 
s ezek közül minden lövész mellett egy hajtó, hosszú rudacskát visz azon czélból, hogy arra a lelőtt nyulakat 
aggassák, mihelyt tehát két három nyúl függ rajta, a rúdnak két végét két hajtó fogja. A vezénylő lövész az a b 
vonal közép pontján foglal helyet s miután a lövészek számozott helyeiket elfoglalták, az egész vadászattestnek 
kürtszóval indulást parancsol, melyre aztán mind a háromvonal a kitűzöttiránybanegyenesen előre nyomul. 
Természetes, hogy az ekkora hajtótest igen nagy tért foglal és zár el, — a mi esetünkben kétezer holdon felül— 
melynek zárvonala előre meg van határozva” (Vadász-Lap 1881. május 6.). 

„A hajtószám rendre több száz fős volt, 1930-ban a december 4-i hajtás500 férfi hajtót igényelt. A meghajtott 
pászta határa ezen a napon a keleti országút volt, mezőn 4, erdőben 3 km hosszúra, mezőn 1,5 km, erdőben 
1 km szélesre tűzték ki. 5 db négyfogatú lovaskocsi a vadászok részére, 5 db kétfogatú felszerelést szállító 
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kocsi, 1 db kétfogatú a vadászatvezető részére, 2 db kétfogatú a csendőrségnek, 11 db négyfogatú ökrösszekér 
vadszállításhoz, 12 db kétfogatú lovas szekér szintén vadszállításhoz” („Vojkffy” beszámolója, közli: Sz. Simon 
2003: 25).

A birtokon az állomány legnagyobb része fácánból és nyúlból állt, de igen jelentős volt az őz is. Az őzállomány 
számban nagy, de minőségileg elég gyenge állatokból állt, túl sok suta és kevés bak volt. Emellett számtalanszor 
került puskavégre fogoly és róka is. Túzok is élt még akkoriban a szeri pusztán, de állományát kímélték, a nagy 
téli vadászatokon nem lőtték (Sz. Simon 2003: 23).

A Pallavicini vadászatok statisztikáit tanulmányozva betekintést nyerhetünk a vadállomány mennyiségének 
alakulásába. Ezeket a korabeli vadászszakmai lapokban, a Vadász Lap, illetve a Vadász- és Versenylap számaiban 
megjelent adatokból állítottuk össze. A Pallavicini-uradalom egyike volt azon kevés alföldi uradalomnak, 
ahonnét rendszeresen közölték a kilövési számokat a szaksajtóval a nagy őszi és tél eleji hajtóvadászatok után. 
Ez az adatsor nem teljes, egyes évekről nincsenek adataink, más évekből csak részinformációink vannak egyes 
konkrét vadászatokról (például a trónörökös részvétele miatt), de az egész éves statisztika ismeretlen. Ennek 
ellenére a vadállomány gyarapodásáról és az őszi nagyvadászatok méretéről reális képet nyújt a gyűjtés.

A következő táblázat az egyes években lejelentett vadmennyiségeket mutatja, kiegészítve a korabeli 
sajtóbeszámolók részadataival:

A korai évek vadmennyiségéről a Vadász-Lap 1881-es cikkéből tudakozódhatunk: „S így nem csoda, ha ezen két 
Streifjagdon annak daczára, — hogy az uradalomban a rendszeres vadóvás ekkoráig még nem gyakoroltatott s 
hogy tavaly a vad keveset szaporodott — az emlitett kilencz lövész által mint egy 450 nyúl ejtetett el.”

A 19. század második és a 20. század első felében lévő elejtett vadak mennyisége megközelítőleg 350.000–
360.000-re tehető. 1881-1907-ig a lejelentett vadászati statisztikák alapján 71.455 vadat, 1907-1926-ig 
231.737 hasznos vadat és 124.919 kártékony vadat ejtettek el (Sz. Simon 2003: 23).

A vadóvási törekvések megindulásával és a tervezett vadszaporítással az állomány gyorsan növekedni kezdett. 
Figyelemre méltó az 1904-es adat, ahol több, mint tízezer nyulat lőttek ki. Ennél magasabb értéket csak 
1929-ben értek el, amikor négy nap alatt 11.414 nyulat ejtettek. Az 1930-as évre pedig beértek a törekvések, 
kiemelkedően magas terítékszámot értek el, 17.271 vadat ejtettek a négynapos vadászat során. A kilőtt vadak 
nagy részét értékesítették, a vadászat végeztével vonattal juttatták el a célállomásokra, gyakran Bécsbe (Sz. 
Simon 2003: 23; Vályi-Zombori 2000: 153).

év nyúl fácán őz fogoly róka egyéb
1881 450      
1884 800      
1885 1212      
1887 2585 1  18   
1892 7101 170 8 65 2  
1894 6956 298 1 51 4  
1896 8010 1124 5 54  72
1899 6590 370   1 153
1901 8385 716 4 139 1 13
1903 6262 1056 25 103 1 3
1904 10177 1760 19 155 2 33
1906 5443 918 18 88 0 11
1907 6889 2166 61 211 1 18
1909 5779 2610 2 129 0 18
1910 8447 3073 6 106 0 18

1. sz. táblázat: A lejelentett vadmennyiségek a korabeli sajtóbeszámolók részadataival kiegészítve (1881-1910). 
Forrás: Vadász-Lap 1881. május 6., április 8., 1887. január 25., 1888. január 25., 1891. december 25., 1892 december 
15., 1894. december 25., 1896. december 25., 1898. december 5., 1899. dec 25., 1901. december 5., 1903. december 
15., 1904. december 15., 1906. december 15., 1907. december 25., 1909. január 5., 1910. december 15.; Budapesti 
Hirlap 1892. december 4.; Vadász- és Versenylap 1892. december 11., 1894. december 16., 1907. december 21.



5

A fő vadászott fajok mellett számon tartották a kilőtt, károsnak ítélt vadfajok mennyiségét is, illetve azokét, 
melyek ugyan puskavégre kerültek, de vadászati értékük kevés vagy nincs. Ezek fajösszetétele igen változatos: 
görény, nyest, pézsmapocok, aranysakál, nagy lilik, vetési lúd, különféle réce fajok, erdei szalonka, vetési varjú, 
örvös galamb, balkáni gerle, szarka, szajkó, seregély. A 19. század elején, amikor a hazai természetvédelem 
még gyermekcipőben járt, kevésbé szigorúan ítélték meg, mely fajok vadászhatók és melyek nem. Alapesetben 
a vadászhatónak minősített fajok mellett (házi kutya, házi macska, róka, vadmacska, nyest, menyét) a vidra, 
a sólyom, a vércse, és a sas is kártékonynak számított. Ezeknek az elejtett mennyiségét szintén számon 
tartották minden uradalomban. 1883-ban jelent meg a Vadászati törvény, majd 1894-ben a Mezőrendőrségről 
szóló jogszabály, melyek már a természet védelmét szolgálták. Ekkor számos énekesmadár a költés idejére 
vadászati védelmet kapott, és hasznos madárnak tekintették a ragadozó madarakat, úgymint a baglyot, vércsét, 
egerészölyvöt (Az 1883. XX. törvénycikk a vadászatról 1888: 8–14).

Ma már ritka és védett madárfajok akkoriban még puskavégre kerültek. Ilyen volt például az egyik nálunk is 
megtalálható íbiszfajta, a batla. Napjainkban ez elképzelhetetlen, de e ritka és kecses madár gyakran került a 
vadászok étlapjára, ahogy egy inkognitóját megőrző Csongrád megyei vadászlevelező írta: „Express e sohase 
vadásszuk, tehát csak vadászat közben en passant lőjjük, mert hát nem épen haszontalan, sokan szeretik húsát 
— én ugyan nem — s a kik szeretik, ugyancsak siessenek páczba vetésével, mert ha lelövetése után páczba vagy 
jégverembe nem jut, másnap reggel csakúgy hemzseg benne az élősdi.— Ezen gázló is tehát jóízűség dolgában 
olyan, mint a többi fekete tollú vad, — husuk nagyon is másodrendű, sőt élvezhetetlen” (Vadász-Lap 1881. ápr. 
8.). Egyes szegedi ínyencek azonban nem vetették meg a batlahúst sem, ahogy az egy négy évvel korábbi, a 
sövényházi tavon lezajlott batlavadászat leírásából kitűnik: „Délután egy és fél óra után kiindulván a városból, 
három órakor a sövényházi szikes gyephez értünk, ennek locsogóit batlák, lilék lepték. De itt asztal-sík levén 
a gyep, sikerrel nem' biztathattuk magunkat, le sem szálltunk tehát a kocsiról ; azonban a tér közepe táján a 
mocsár szélén nagyobb falka batlát pillantván meg, kocsinkkal circa hatvan lépésnyire megközelítettük s R. К. 
a batlákra duplázván, a lövésre egy egész felhőnyi batla, lile és bibicz repült fel, a lövés eredményéül pedig négy 
batlát és öt lilét hoztak el kutyáink és kocsisunk, ki szintén segített apportírozni. A vadat, ha mindjárt batla is, 
a saraglyába dobtuk, mert a városban minden vadnak akad közönsége, tehát a batlának is, mely urambátyám 
Dr. E. A. főorvosnak egyik kedvencz pecsenyéje, mint a szürke gém Nagy Bandi hires parasztpuskásé volt. Alig 
érek a kukoricza túlsó szélire, hallom úgy hatszáz lépésnyi távolról R. K. duplázását. Arra tekintve megtudom, 
hogy batlákra lőtt, melyek közül egy csapat nekem tart, s bár szabálytalan magasságban húztak, egyet mégis 
megczéloztam s lesegítettem, de mert csak szárnyalva volt s jó kutyámat nem akartam annak kitenni, hogy éles 
csőrével a batla megvágja, megadtam neki a kegyelem-lövést. R. K. duplalövésével ismét négy batlát lőtt, de 
egyikkel éppen úgy járt mint én a magaméval” (Vadász- és Versenylap 1877).

Ez a mindennapos dél-alföldi vadászgyakorlat valójában már a saját korában sem volt szakszerű. Bár 
védettségről szó sem volt, a batlának már a kortárs szakirodalom sem javasolta vadászatát, hasznos madárként 
tekintettek rá. Ugyanakkor Chernelházi Cherneltől tudjuk, hogy az egyszerű hobbivadászatnál komolyabb 
természetkárosításra is gyakran volt példa a batlatelepek környékén: „Halban alig tesz kárt s így inkább 
hasznos és kímélendő madár, mely arra a sok helyen divatos kegyetlenségre, hogy bizonyos nagyképű puskások 
fészektelepjükre rontanak s ott derűre-borúra pufogatják őket, főleg az alig szárnyra szabadult fiatalokat is, 
csak azért, hogy eldicsekedhessenek egy nagy számot tevő vadászzsákmánnyal. Ilyen eljárás sem az igazi vadász 
fogalmával, sem az ember jobb érzületével össze nem fér, sőt törvényellenes” (Chernelházi 1899: 271-272).

A nagyvadászat éppúgy, mint manapság, nem pusztán szórakozás vagy sportesemény volt, hanem egyben az 
elit kapcsolatépítésének tere is. A Pallaviciniek pusztaszeri vadászatait különösen vonzóvá tette egy rendszeres 
illusztris vendég személye: Ferenc Ferdinánd főhercegé, aki 1896-tól volt az Osztrák-Magyar Monarchia 
trónörököse. A közös hadsereg főfelügyelője híres vadász volt, világkörüli útjáról és benne indiai vadászkalandjairól 
könyvet is írt (Franz Ferdinand 1895). 1908-tól évről-évre visszatérő vendége volt a Pallaviciniek pusztaszeri 
őszi hajtóvadászatainak. Az aulikus, udvarhű Pallavicini-családnak a főherceggel kiépített, barátinak tekinthető 
kapcsolata kivételesnek számított, mert Ferenc Ferdinánd kevés magyar arisztokrata famíliával ápolt jó 
viszonyt a Monarchia trialista átalakítását célzó tervei miatt, melyek megvalósulásuk esetén a történelmi 
Magyarország addigi politikai súlyának elvesztésével jártak volna. A főherceg személye vonzotta a vadászatokra 
a csehországi és galíciai birodalmi arisztokrácia családjainak (Liechtenstein, Schwarzenberg, Dietrichstein, 
Goluchowsky) tagjait éppúgy, mint az olyan, politikai karrierre vágyó aulikus magyar arisztokratákat, mint a 
későbbi miniszterelnök, Esterházy Móric gróf. A trónörökös pusztaszeri vadászatai a kor bulvársajtója (Tolnai 



6

Világlapja, Új Idők) számára vonzó riporttémául szolgáltak, a főherceg időleges meghűlésétől a vacsoránál 
húzatott cigányzenéig és az állítólag a hátára tetovált rókavadászatot ábrázoló képig minden apróság érdekelte 
a pletykarovatokat – majd a szarajevói merénylet után a meggyilkolt trónörököst tapintatból pusztaszeri 
anekdoták felemlegetése révén „magyarbarátnak” beállítani igyekvő nekrológokat. Az idealizáló hangvétel 
ellenére is e beszámolók jól visszaadják, milyen lehetett a vadászatok hangulata: „Decz. 2-dikán, a második 
napi vadászathoz Ferencz Ferdinánd főherczeg még sűrű ködben kocsizott ki a fényes pusztaszeri kastélyból 
a péteri-majorság határához, ahonnan a hajtóvadászat megkezdődött. Mire a társaság felállott, a köd eloszlott; 
szerte hajtotta a deczemberi szél. Csakhamar elhangzott a kürtjel s megkezdődött a hajtás a legnagyobb 
rendben. A nyulak olyan sokadalma jelentkezett, a mely a vadásztársaságot egy pillanatra szinte zavarba hozta. 
A másik pillanatban azonban már durrogtak a fegyverek s rulirozott a nyúl minden vadász előtt halomszámra. 
A vadászatban ugyancsak az a társaság vett részt, mely az első napon. A hajtás a nagykiterjedésű baksi-majori 
földekig tartott, a hol a rengeteg háló-falak voltak kifeszítve. Itt volt természetesen a legnagyobb puskázás. 
Az óriási quantumból, mely elejtetett, a presumtivtrónörökös egymaga 467 nyulat. 9 foglyot és 7 fáczánt lött. A 
harmadik napi vadászat, decz. 3-dikán, az ángyási majornál kezdődött s a hajtás a legelső magyar alkotmányozó 
gyűlés földjéig, a pusztaszeri erdőségig tartott; a vadászat délután 3 óra tájt ért véget. A két óriási nyúl-garmada 
még most, mikor a tudósítást írom, nincs összeszámolva. Hozzávetőleges számítással egyikben lehet körülbelől 
450. Ezt mind Ferencz Ferdinándfőherczeg hozta teritékre. A második garmadában 1050—1150 nyúl heverhet, 
mint a társaság többi tagjának vadászzsákmánya. Összegezve az eredményt, lövetett kerekszámban 6300 nyul; 
ebből a föherczegre esik: 1498 drb nyúl, 35 fogoly, 40 fáczán és 1 róka. A főúri vadászok mindnyája Greener—
Tomischka-féle lancasterekkel volt fegyverkezve s a főherczeg, mint par excellence tetőtül-talpig telivér vadász 
és nagyszerű lövő, bámulatos ügyességgel és kitartással hozta teritékre vadjait. Nem egy esetben történt, hogy 
négy Tomischka fegyverének nyolcz csövével nyolcz nyulat teritett le” (Vadász-Lap 1892. december 15.).

Könnyen belátható, hogy ilyen rendkívüli teljesítményre Ferenc Ferdinánd is csak úgy lehetett képes, ha (amint 
az egy sajtófotón is látható) nem maga töltötte fegyvereit, hanem azokat kísérete adogatta a kezébe, így a 
trónörökös szinte folyamatosan tüzelhetett az elébe terelt vadakra.

A trónörökös mellett többszöri visszatérő királyi vendégek voltak Francis, Teck hercege, Mária angol királyné 
testvére és Rhédey Klaudia grófnő unokája, illetve Romanov Miklós nagyherceg (1856-1929), a cári hadsereg 
későbbi I. világháborús főparancsnoka, aki az orosz agár híres nemesítője és szenvedélyes vadász volt. Az 
1897-i nagyvadászaton a nagyherceg állítólag 1200 lövésből 300-szor, míg Ferenc Ferdinánd ugyanakkor 1000 
lövésből 800-szor talált (Budapesti Hirlap 1897. december 15.). Teck herceg az őszi hajtóvadászatokon kívül 
olykor őzvadászatra is elutazott Pusztaszerre, mint 1905-ben, amikor Pallavicini Sándor őrgróf vendégeként 
május 15-én érkezett Kistelekre, és május 16-tól 19-ig a pusztaszeri és a hantházi pagonyokban 22 darab 
őzbakot ejtett (Vadász-Lap 1905. július 5.).

A Pallaviciniek reprezentatív vadászatai nem maradtak kritika nélkül. A falukutató mozgalom szociográfiáiban 
az amúgy is a Dél-Alföld posztfeudális viszonyainak jelképévé vált Pallavicini-uradalom (Kovács 1937; 
Zombori 1979) kritikájában is szerepeltek a hajtások, ahol a néhai kuriális jobbágyok kisbérlővé lett utódai évi 
20-20 napon keresztül robotoltak, nagy vadászatok alkalmával pedig háromnapi hajtást szolgáltattak a feudális 
járulékok maradványaként továbbélő 80 forintos építkezési segélyért (Féja 1937: 130). De tollhegyre tűzte már 
e vadászatokat Ady Endre is: „Ropog, dörög a fegyver, hull az ápolt, fölnevelt, illedelmes vad ezerszámra. Milyen 
áldott, jó ország ez a Magyarország, s milyen nagy, előkelő urak járnak el ide vadászni. Némely demokrata 
csirkefogóknak, akik pedig a hivatalos történelmet nem tisztelik vakon, Árpád és társai jutnak eszükbe. Vajon 
Pusztaszeren csakugyan ezért történt volna a híres kötés, mely akkor is hiteles, ha nem történt volna meg? Ez 
az ország azért kívánt és akart itt megalakulni, hogy Pallaviciniék vadölő áldomáson vendégelhessék az idegen 
és hazai rablólovagok unokáit (…) Azt kell hinnünk, hogy azt a népet, amely Árpáddal jött ide, teljesen elmosta 
az idő vérfolyama. S azt kell hinnünk, hogy az a nép, amely ma él, nem is érdemli meg, hogy itt élhessen. 
Mert másképpen nem lehetnének Magyarországon külön országok, boldog egyeduralmak. Másképpen nem 
tűrné el a magyar nép, hogy Magyarország kegyetlen nagyurak vadászterülete legyen. Másképpen nem ritterek 
vadásznának most Pusztaszeren, de végre megcsinálná ott a nép az új szert. Az új kötést, mely után csak egy 
vadászat jönne még: azokra a latifundiumos urakra, akik miatt meg nem születhet egy becsületesebb, jobb 
Magyarország” (Ady 1907).
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A korai évek vadmennyiségéről a Vadász-Lap 1881-es cikkéből tudakozódhatunk: „S így nem csoda, ha ezen 
két Streifjagdon annak daczára, — hogy az uradalomban a rendszeres vadóvás ekkoráig még nem gyakoroltatott 
s hogy tavaly a vad keveset szaporodott — az emlitett kilencz lövész által mint egy 450 nyúl ejtetett el.”

A 19. század második és a 20. század első felében lévő elejtett vadak mennyisége megközelítőleg 350.000–
360.000-re tehető. 1881-1907-ig a lejelentett vadászati statisztikák alapján 71.455 vadat, 1907-1926-ig 
231.737 hasznos vadat és 124.919 kártékony vadat ejtettek el (Sz. Simon 2003: 23).

A vadóvási törekvések megindulásával és a tervezett vadszaporítással az állomány gyorsan növekedni kezdett. 
Figyelemre méltó az 1904-es adat, ahol több, mint tízezer nyulat lőttek ki. Ennél magasabb értéket csak 
1929-ben értek el, amikor négy nap alatt 11.414 nyulat ejtettek. Az 1930-as évre pedig beértek a törekvések, 
kiemelkedően magas terítékszámot értek el, 17.271 vadat ejtettek a négynapos vadászat során. A kilőtt vadak 
nagy részét értékesítették, a vadászat végeztével vonattal juttatták el a célállomásokra, gyakran Bécsbe (Sz. 
Simon 2003: 23; Vályi-Zombori 2000: 153).

A fő vadászott fajok mellett számon tartották a kilőtt, károsnak ítélt vadfajok mennyiségét is, illetve azokét, 
melyek ugyan puskavégre kerültek, de vadászati értékük kevés vagy nincs. Ezek fajösszetétele igen változatos: 
görény, nyest, pézsmapocok, aranysakál, nagy lilik, vetési lúd, különféle réce fajok, erdei szalonka, vetési varjú, 
örvös galamb, balkáni gerle, szarka, szajkó, seregély. A 19. század elején, amikor a hazai természetvédelem 
még gyermekcipőben járt, kevésbé szigorúan ítélték meg, mely fajok vadászhatók és melyek nem. Alapesetben 
a vadászhatónak minősített fajok mellett (házi kutya, házi macska, róka, vadmacska, nyest, menyét) a vidra, 
a sólyom, a vércse, és a sas is kártékonynak számított. Ezeknek az elejtett mennyiségét szintén számon 
tartották minden uradalomban. 1883-ban jelent meg a Vadászati törvény, majd 1894-ben a Mezőrendőrségről 
szóló jogszabály, melyek már a természet védelmét szolgálták. Ekkor számos énekesmadár a költés idejére 
vadászati védelmet kapott, és hasznos madárnak tekintették a ragadozó madarakat, úgymint a baglyot, vércsét, 
egerészölyvöt (Az 1883. XX. törvénycikk a vadászatról 1888: 8–14).

Ma már ritka és védett madárfajok akkoriban még puskavégre kerültek. Ilyen volt például az egyik nálunk is 
megtalálható íbiszfajta, a batla. Napjainkban ez elképzelhetetlen, de e ritka és kecses madár gyakran került a 
vadászok étlapjára, ahogy egy inkognitóját megőrző Csongrád megyei vadászlevelező írta: „Express e sohase 
vadásszuk, tehát csak vadászat közben en passant lőjjük, mert hát nem épen haszontalan, sokan szeretik húsát 
— én ugyan nem — s a kik szeretik, ugyancsak siessenek páczba vetésével, mert ha lelövetése után páczba vagy 
jégverembe nem jut, másnap reggel csakúgy hemzseg benne az élősdi.— Ezen gázló is tehát jóízűség dolgában 
olyan, mint a többi fekete tollú vad, — husuk nagyon is másodrendű, sőt élvezhetetlen” (Vadász-Lap 1881. ápr. 
8.). Egyes szegedi ínyencek azonban nem vetették meg a batlahúst sem, ahogy az egy négy évvel korábbi, a 
sövényházi tavon lezajlott batlavadászat leírásából kitűnik: „Délután egy és fél óra után kiindulván a városból, 
három órakor a sövényházi szikes gyephez értünk, ennek locsogóit batlák, lilék lepték. De itt asztal-sík levén 
a gyep, sikerrel nem' biztathattuk magunkat, le sem szálltunk tehát a kocsiról ; azonban a tér közepe táján a 
mocsár szélén nagyobb falka batlát pillantván meg, kocsinkkal circa hatvan lépésnyire megközelítettük s R. К. 
a batlákra duplázván, a lövésre egy egész felhőnyi batla, lile és bibicz repült fel, a lövés eredményéül pedig négy 
batlát és öt lilét hoztak el kutyáink és kocsisunk, ki szintén segített apportírozni. A vadat, ha mindjárt batla is, 
a saraglyába dobtuk, mert a városban minden vadnak akad közönsége, tehát a batlának is, mely urambátyám 
Dr. E. A. főorvosnak egyik kedvencz pecsenyéje, mint a szürke gém Nagy Bandi hires parasztpuskásé volt. Alig 
érek a kukoricza túlsó szélire, hallom úgy hatszáz lépésnyi távolról R. K. duplázását. Arra tekintve megtudom, 
hogy batlákra lőtt, melyek közül egy csapat nekem tart, s bár szabálytalan magasságban húztak, egyet mégis 
megczéloztam s lesegítettem, de mert csak szárnyalva volt s jó kutyámat nem akartam annak kitenni, hogy éles 
csőrével a batla megvágja, megadtam neki a kegyelem-lövést. R. K. duplalövésével ismét négy batlát lőtt, de 
egyikkel éppen úgy járt mint én a magaméval” (Vadász- és Versenylap 1877).

Ez a mindennapos dél-alföldi vadászgyakorlat valójában már a saját korában sem volt szakszerű. Bár 
védettségről szó sem volt, a batlának már a kortárs szakirodalom sem javasolta vadászatát, hasznos madárként 
tekintettek rá. Ugyanakkor Chernelházi Cherneltől tudjuk, hogy az egyszerű hobbivadászatnál komolyabb 
természetkárosításra is gyakran volt példa a batlatelepek környékén: „Halban alig tesz kárt s így inkább 
hasznos és kímélendő madár, mely arra a sok helyen divatos kegyetlenségre, hogy bizonyos nagyképű puskások 
fészektelepjükre rontanak s ott derűre-borúra pufogatják őket, főleg az alig szárnyra szabadult fiatalokat is, 
csak azért, hogy eldicsekedhessenek egy nagy számot tevő vadászzsákmánnyal. Ilyen eljárás sem az igazi vadász 
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fogalmával, sem az ember jobb érzületével össze nem fér, sőt törvényellenes” (Chernelházi 1899: 271-272).

A nagyvadászat éppúgy, mint manapság, nem pusztán szórakozás vagy sportesemény volt, hanem egyben az 
elit kapcsolatépítésének tere is. A Pallaviciniek pusztaszeri vadászatait különösen vonzóvá tette egy rendszeres 
illusztris vendég személye: Ferenc Ferdinánd főhercegé, aki 1896-tól volt az Osztrák-Magyar Monarchia 
trónörököse. A közös hadsereg főfelügyelője híres vadász volt, világkörüli útjáról és benne indiai vadászkalandjairól 
könyvet is írt (Franz Ferdinand 1895). 1908-tól évről-évre visszatérő vendége volt a Pallaviciniek pusztaszeri 
őszi hajtóvadászatainak. Az aulikus, udvarhű Pallavicini-családnak a főherceggel kiépített, barátinak tekinthető 
kapcsolata kivételesnek számított, mert Ferenc Ferdinánd kevés magyar arisztokrata famíliával ápolt jó 
viszonyt a Monarchia trialista átalakítását célzó tervei miatt, melyek megvalósulásuk esetén a történelmi 
Magyarország addigi politikai súlyának elvesztésével jártak volna. A főherceg személye vonzotta a vadászatokra 
a csehországi és galíciai birodalmi arisztokrácia családjainak (Liechtenstein, Schwarzenberg, Dietrichstein, 
Goluchowsky) tagjait éppúgy, mint az olyan, politikai karrierre vágyó aulikus magyar arisztokratákat, mint a 
későbbi miniszterelnök, Esterházy Móric gróf. A trónörökös pusztaszeri vadászatai a kor bulvársajtója (Tolnai 
Világlapja, Új Idők) számára vonzó riporttémául szolgáltak, a főherceg időleges meghűlésétől a vacsoránál 
húzatott cigányzenéig és az állítólag a hátára tetovált rókavadászatot ábrázoló képig minden apróság érdekelte 
a pletykarovatokat – majd a szarajevói merénylet után a meggyilkolt trónörököst tapintatból pusztaszeri 
anekdoták felemlegetése révén „magyarbarátnak” beállítani igyekvő nekrológokat. Az idealizáló hangvétel 
ellenére is e beszámolók jól visszaadják, milyen lehetett a vadászatok hangulata: „Decz. 2-dikán, a második 
napi vadászathoz Ferencz Ferdinánd főherczeg még sűrű ködben kocsizott ki a fényes pusztaszeri kastélyból a 
péteri-majorság határához, ahonnan a hajtóvadászat megkezdődött. Mire a társaság felállott, a köd eloszlott; 
szerte hajtotta a deczemberi szél. Csakhamar elhangzott a kürtjel s megkezdődött a hajtás a legnagyobb 
rendben. A nyulak olyan sokadalma jelentkezett, a mely a vadásztársaságot egy pillanatra szinte zavarba hozta. 
A másik pillanatban azonban már durrogtak a fegyverek s rulirozott a nyúl minden vadász előtt halomszámra. 
A vadászatban ugyancsak az a társaság vett részt, mely az első napon. A hajtás a nagykiterjedésű baksi-majori 
földekig tartott, a hol a rengeteg háló-falak voltak kifeszítve. Itt volt természetesen a legnagyobb puskázás. Az 
óriási quantumból, mely elejtetett, a presumtivtrónörökös egymaga 467 nyulat. 9 foglyot és 7 fáczánt lött. A 
harmadik napi vadászat, decz. 3-dikán, az ángyási majornál kezdődött s a hajtás a legelső magyar alkotmányozó 
gyűlés földjéig, a pusztaszeri erdőségig tartott; a vadászat délután 3 óra tájt ért véget. A két óriási nyúl-garmada 
még most, mikor a tudósítást írom, nincs összeszámolva. Hozzávetőleges számítással egyikben lehet körülbelől 
450. Ezt mind Ferencz Ferdinándfőherczeg hozta teritékre. A második garmadában 1050—1150 nyúl heverhet, 
mint a társaság többi tagjának vadászzsákmánya. Összegezve az eredményt, lövetett kerekszámban 6300 nyul; 
ebből a föherczegre esik: 1498 drb nyúl, 35 fogoly, 40 fáczán és 1 róka. A főúri vadászok mindnyája Greener—
Tomischka-féle lancasterekkel volt fegyverkezve s a főherczeg, mint par excellence tetőtül-talpig telivér vadász 
és nagyszerű lövő, bámulatos ügyességgel és kitartással hozta teritékre vadjait. Nem egy esetben történt, hogy 
négy Tomischka fegyverének nyolcz csövével nyolcz nyulat teritett le” (Vadász-Lap 1892. december 15.).

Könnyen belátható, hogy ilyen rendkívüli teljesítményre Ferenc Ferdinánd is csak úgy lehetett képes, ha (amint 
az egy sajtófotón is látható) nem maga töltötte fegyvereit, hanem azokat kísérete adogatta a kezébe, így a 
trónörökös szinte folyamatosan tüzelhetett az elébe terelt vadakra.

A trónörökös mellett többszöri visszatérő királyi vendégek voltak Francis, Teck hercege, Mária angol királyné 
testvére és Rhédey Klaudia grófnő unokája, illetve Romanov Miklós nagyherceg (1856-1929), a cári hadsereg 
későbbi I. világháborús főparancsnoka, aki az orosz agár híres nemesítője és szenvedélyes vadász volt. Az 
1897-i nagyvadászaton a nagyherceg állítólag 1200 lövésből 300-szor, míg Ferenc Ferdinánd ugyanakkor 1000 
lövésből 800-szor talált (Budapesti Hirlap 1897. december 15.). Teck herceg az őszi hajtóvadászatokon kívül 
olykor őzvadászatra is elutazott Pusztaszerre, mint 1905-ben, amikor Pallavicini Sándor őrgróf vendégeként 
május 15-én érkezett Kistelekre, és május 16-tól 19-ig a pusztaszeri és a hantházi pagonyokban 22 darab 
őzbakot ejtett (Vadász-Lap 1905. július 5.).

A Pallaviciniek reprezentatív vadászatai nem maradtak kritika nélkül. A falukutató mozgalom szociográfiáiban 
az amúgy is a Dél-Alföld posztfeudális viszonyainak jelképévé vált Pallavicini-uradalom (Kovács 1937; 
Zombori 1979) kritikájában is szerepeltek a hajtások, ahol a néhai kuriális jobbágyok kisbérlővé lett utódai évi 
20-20 napon keresztül robotoltak, nagy vadászatok alkalmával pedig háromnapi hajtást szolgáltattak a feudális 
járulékok maradványaként továbbélő 80 forintos építkezési segélyért (Féja 1937: 130). De tollhegyre tűzte már 



9

e vadászatokat Ady Endre is: „Ropog, dörög a fegyver, hull az ápolt, fölnevelt, illedelmes vad ezerszámra. Milyen 
áldott, jó ország ez a Magyarország, s milyen nagy, előkelő urak járnak el ide vadászni. Némely demokrata 
csirkefogóknak, akik pedig a hivatalos történelmet nem tisztelik vakon, Árpád és társai jutnak eszükbe. Vajon 
Pusztaszeren csakugyan ezért történt volna a híres kötés, mely akkor is hiteles, ha nem történt volna meg? Ez 
az ország azért kívánt és akart itt megalakulni, hogy Pallaviciniék vadölő áldomáson vendégelhessék az idegen 
és hazai rablólovagok unokáit (…) Azt kell hinnünk, hogy azt a népet, amely Árpáddal jött ide, teljesen elmosta 
az idő vérfolyama. S azt kell hinnünk, hogy az a nép, amely ma él, nem is érdemli meg, hogy itt élhessen. 
Mert másképpen nem lehetnének Magyarországon külön országok, boldog egyeduralmak. Másképpen nem 
tűrné el a magyar nép, hogy Magyarország kegyetlen nagyurak vadászterülete legyen. Másképpen nem ritterek 
vadásznának most Pusztaszeren, de végre megcsinálná ott a nép az új szert. Az új kötést, mely után csak egy 
vadászat jönne még: azokra a latifundiumos urakra, akik miatt meg nem születhet egy becsületesebb, jobb 
Magyarország” (Ady 1907).
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1. kép: Ferenc Ferdinánd főherceg szalonkateríték előtt, 1911. Forrás: Tolnai Világlapja.

2. kép:  A vadászat résztvevői, 1908. Kallós felvétele.
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3. kép: Pallavicini Sándor és Ferenc Ferdinánd, 1908. Kallós felvétele.

4. kép: Ferenc Ferdinánd a pusztaszeri vadászaton, é.n. Kallós felvétele.

5. kép: Az 1927. évi vadászat résztvevői a terítékkel, 1927. Kallós felvétele.
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6. kép: Nyúlhordó ökörfogat és a hajtók, é.n. Kallós felvétele.

7. kép: Gróf Wenckheim Lili és Pallavicini Károly Alfonz őrgróf, 1927. Kallós felvétele.
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Additives to the hunting life of the Pusztaszer manor
Noémi Vári – Dénes Kristóf Szabó

Great hunts, remarkable on even a national level were taken place on the Pusztaszer estate of the Pallavicini 
family. The contemporary press sources made it available to get the partial statistics of the number of the game 
shot during the hunts. The Pusztaszer hunts were an occasion of connection-making for members of the  
aristocraticelite of the era, where Archduke Franz Ferdinand and Grand Duke Nikolai Romanov were regular 
guests. The Pusztaszer hunts became a symbol of late Hungarian feudalism and social conflicts in the political 
debates of the era.
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Egy nyugalmazott csendőr főtörzsőrmester 1945 utáni kálváriája

Kulcsszavak Absztrakt

Vincze Gábor*
* Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

csendőrség
népbíróság
politikai per
kommunista párt

gendarmerie
police
People’s Jury
political lawsuit
communist party

A Magyar Királyi Csendőrséget 1945-ben egy kormányrendelettel megszüntették, a testület 
tagjait kollektív bűnösséggel sújtották. Az utólagos felelősségre vonás olykor a már a világ-
háború előtt nyugdíjba vonult csendőröket is utolérte – így járt Petők Sándor is. Őt részben 
Orosháza környéki kommunisták, részben egy volt szekta („Turáni Egyistenhívők”) tagjai je-
lentették föl. „Népellenes” bűntett elkövetése miatt első fokon a gyulai népbíróság Oroshá-
zára kihelyezett tanácsa 1946. május 2-án három év börtönbüntetésre ítélte a 63 éves Petők 
Sándort. A népügyész súlyosbításért fellebbezett, ezért a Népbíróságok Országos Tanácsa elé 
került az ügy, amely bizonyításkiegészítést rendelt el, majd 1947. október 3-án fölmentette a 
volt csendőr főtörzsőrmestert.

A kollektív bűnössé tett rendvédelmi testület

2020-ban lesz 75 éve, hogy a dálnoki Miklós Béla vezérezredes által vezetett, semmiféle közjogi legitimitással nem 
rendelkező ideiglenes „nemzeti” kormány (valójában a szovjetek bábkormánya) az 1690/1945. M.E. sz., május 10-
én kihirdetett rendeletével felszámolta a 65 éves múlttal rendelkező Magyar Királyi Csendőrséget.1 A csendőrség 
feloszlatásának kizárólag politikai oka volt, amire a jogszabály egyértelműen utal: „A M. Kir. Csendőrség a múlt 
népellenes kormányait feltétlen engedelmességgel kiszolgálta […] a magyar parasztság és a magyar munkásság ellen 
megszámlálhatatlan erőszakot követett el, ezért a magyar nép ítéletének végrehajtásaképpen az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány megállapítja a csendőrségnek, mint testületnek a felelősségét (Dálnoki Miklós Béla kormányának [ideiglenes 
nemzeti kormány] minisztertanácsi jegyzőkönyve 1997, 359)2 és intézményét megszünteti, szervezetét feloszlatja 
(Magyar Közlöny 1945, 3).” (A kiemelés – V. G.)

A csendőrség feloszlatásával kapcsolatban föl kell hívnunk a figyelmet néhány fontos tényre: 

1.) A Horthy-rendszer intézményei közül egyes egyedül csak a csendőrség esetében állapították meg a testületi felelősséget 
– mintegy kollektív bűnössé téve ezáltal a testület tagjait.

2.) A rendvédelmi testület feloszlatását legerőteljesebben, legerőszakosabban a kommunisták követelték,3 de a 
kormánykoalíció pártjai közül a jobboldaliak, a Polgári Demokrata Párt/PDP, és a Független Kisgazdapárt/FKGP is 
támogatták ezt. A kormányban a kommunista Molnár Erik igazságügyminiszter, és a kriptokommunista4 belügyminiszter, 
Erdei Ferenc a március 28-i minisztertanácsi ülésen azon az állásponton voltak, hogy „testületi felelősséget kell kimondani.” 
Velük ellentétben Vörös János hadügy-, Valentiny Ágoston igazságügy- és Vásáry István pénzügyminiszterek, valamint 
az a Faragho Gábor közellátási miniszter, aki egy évvel korábban még a csendőrség felügyelője volt, úgy vélték, hogy 
„aki büntetlen tudott maradni egy ilyen mindnyájuk által gyűlölt szervezetben, az feltétlen megérdemli, hogy minden 
téren megtartsa jogait”. (A kiemelés – V. G.) Az április 18-i minisztertanácson Miklós Béla a csendőrség feloszlatásával 
kapcsolatban megjegyezte, hogy „az ugyan gyűlöltté tette a nevét, mégsem tartja lehetőnek, hogy azokat testületileg 
együttesen vonják felelősségre (Dálnoki Miklós Béla kormányának [ideiglenes nemzeti kormány] minisztertanácsi 
jegyzőkönyve 1997, 304; 332).” 
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3.) Az 1944/45-ben hatalomra került új politikai osztály széleskörű ellenszenvének egyik magyarázata az lehet, hogy – 
mivel a csendőrség, ellentétben a rendőrséggel, nem volt önálló hatóság – a csendőrök a közigazgatási hatóság vezetésének 
(főszolgabíró, alispán stb.) utasításait kötelesek voltak végrehajtani. Emiatt nem egy esetben előfordult, hogy rájuk hárult 
egy nem engedélyezett, vagy utólag betiltott ellenzéki választási gyűlés, egyéb összejövetel feloszlatása, amit azonban az 
1944/45-ös rendszerváltás alkalmával hatalomra kerülő pártok politikusai nem felejtettek el. 

4.) A társadalom egy része nem politikai okok miatt haragudott a csendőrökre, hanem azért, mert őket rendelték ki 
például egy eladósodott család házának elárverezésekor a rend fenntartására. (Ez a bűnbakképzés tipikus esete.) Arról 
sem felejtkezhetünk el, hogy a háború alatt a csendőröknek kellett biztosítani a hadviselő ország rendjét, és betartatniuk 
egyes, háború-szülte, népszerűtlen intézkedéseket. Ezzel akaratlanul is sok ellenséget szereztek maguknak. 

5.) Végül, de nem utolsósorban, a kommunista propaganda egyfelől a zsidók deportálásában való részvételt jelölte meg 
a testület megszüntetésének okaként (de a rendeletben egy szóval sem említették ezt meg!), holott a szervezet személyi 
állományának csak egy kisebb hányada – Kovács Zoltán András becslése szerint mintegy tíz százaléka (Kovács 2001, 104) 
– vett részt abban. Másfelől a „nyilas-rendszer kiszolgálása” merült fel vádként, csakhogy ilyen alapon az államigazgatási 
apparátus jelentős részén is számon lehetett volna ezt kérni.

Az 1690/1945. M.E. sz. rendelet megjelenése után fölállították a volt csendőrségi személyek5 igazolására alakult 
különleges igazolóbizottságot. A bizottság tagjait „az egyes politikai pártok országos vezetősége” (vagyis a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front/MNFF pártjai, azaz a PDP, az FKGP, a Nemzeti Parasztpárt/NPP, a Szociáldemokrata 
Párt/SZDP és a Magyar Kommunista Párt/MKP), valamint a Szakszervezeti Tanács jelölte ki. Elnöke az első fél évben 
Révész Géza6 volt, őt követte Csató Pál. 1946. január 1-től a bizottság megszűnéséig Réti Károly volt az elnök. A 
bizottság megszűnésének pontos idejét egyelőre nem sikerült megállapítanunk, de annyi bizonyos, hogy a Magyar 
Közlöny – Hivatalos Lapban 1949 után nincs nyoma a működésének.

Az igazolásra jelentkezőknek egy 45 pontos, igen részletes kérdőívet kellett kitölteniük, melyben egyebek mellett még 
arra a kérdésre is választ vártak, hogy „15. A legutóbbi népszámlálásnál milyen anyanyelvűnek és nemzetiségűnek 
vallotta magát?”, „16. Esetleg magyarosított nevét visszaváltoztatta-e?” és „38. Milyen napilapot vagy folyóiratot vásárolt 
vagy olvasott leggyakrabban? Melynek volt előfizetője?” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1546/1948., Tímár Gergely 
népbírósági aktája, 25–26.)7 A Magyar Közlöny – Hivatalos Lapban időközönként közölték a jelentkezettek névsorát, az 
adott személy lakhelyének feltüntetésével. A lakhely szerint illetékes közigazgatási hatóság ezt a helyi sajtó, falragaszok, 
esetleg dobszó útján kihirdette. A különleges bizottság elnöke felhívta a lakosságot arra, hogy „akik az igazolás alá vont 
személyek olyan magatartásáról, vagy cselekedetéről tudnak, mely az igazolási eljárás szempontjából lényeges (ez akár 
előnyös, akár hátrányos), a bizottság elnökének […] szóban vagy írásban a tárgyalás előtt jelentse be (Magyar Közlöny – 
Hivatalos Lap 1945b, 1).” Ez az eljárás alapjaiban teremtette meg a rosszindulatú feljelentések áradatát, és lehetővé tette 
a vélt vagy valós sérelmeket elszenvedetteknek, hogy bosszúszomjukat kitölthessék a volt csendőrökön.

A különleges igazolóbizottság első ülésére 1945. június 2-án került sor, a Belügyminisztérium Markó utcai épületében. 
A jogszabály nem írta elő, hogy kötelező megjelenni a bizottság előtt. Ezzel magyarázható az, hogy 1949 végéig a 
Magyarországon tartózkodó, mintegy 15–16 ezer csendőrnek csak mintegy fele, nagyjából nyolcezer nyújtotta be a 
kérelmét. Közülük a hivatalos lap szerint 1949. december 20-ig 465 személyt (Magyar Közlöny – Hivatalos Lap 1949, 
1) – vagyis a jelentkezettek töredékét – nyilvánítottak „igazolt”-nak. (Ezeknek is egy része már 1944 előtt nyugalomba 
vonult személy volt.)

A jogszabály szerint azt lehetett „igazolt”-nak minősíteni, aki „a) a németellenes ellenállási mozgalomban személyesen és 
hatékonyan részt vett; b) az ország felszabadulása előtt működött kormányok törvényeivel, rendeleteivel, intézkedéseivel 
és utasításaival tevőlegesen vagy szolgálati mulasztással szembe fordult, vagy c) bár szolgálatát ellátta, tényleges segítséget 
nyújtott demokratikus szervezkedéseknek, vagy azokban résztvevő egyéneknek (Magyar Közlöny – Hivatalos Lap, 1945a, 
3)”, vagyis 1945 előtti értelemben megszegték a törvényeket, sőt, az esküjükben vállalt kötelezettségeiket.

A „nem igazolt”-aknak (és azoknak, akik be sem nyújtották a kérvényüket), valamint hozzátartozóiknak az illetményét, 
nyug- és kegydíj igényét megszüntették. Mivel a tiszthelyettesek és a legénységi állományúak döntő többsége paraszti 
származású volt, 1945 után legnagyobb részük földművelésből próbálta eltartani önmagát és családját. Azok, akik – a 
rákosista-kádárista propaganda szerint – „kiszolgálták a Horthy-fasiszta rendszert”, eleve nem számíthattak arra, hogy 
képességeiknek, tudásuknak, iskolázottságuknak megfelelő álláshoz juthatnak. „Azok a csendőrök, akik a deportálástól és 
a bírósági eljárásoktól megmenekültek, a »felszabadulás«-t követő években segédmunkásokként tudtak csak elhelyezkedni. 
Fizetésük a létminimum fenntartására szolgált, életük örök rettegés volt. Senki nem merte vállalni azt a kockázatot, hogy 
értelmi nívójukhoz méltó munkahelyre betegye őket, mert ez az 1950-es évek legveszélyesebb játéka volt.” – írta dr. 
Rektor Béla volt csendőr százados, aki 1948-ban menekült nyugatra (Rektor 1980, 301).

A volt csendőröket számos retorzió érte 1945-től kezdve. Az enyhébbek közé tartozott a rendőrhatósági felügyelet 



17

(ref.), amely több évig is tarthatott, és/vagy a rendőrhatósági őrizet, vagyis az internálás. Internálással sújtották szinte 
az összes nyugati hadifogságból visszatért8 csendőrt, de azokat is, akiket népbíróság elé állítottak, ám ott fölmentették 
őket. A csendőrök egy része nem úszta meg ref.-fel vagy internálással, mert „népellenes” és/vagy „háborús” bűntett 
elkövetése miatt a népügyészség vádat emelt ellenük. Így járt egy, már a világháború kitörésekor nyugalomba vonult 
csendőr főtörzsőrmester, Peták Sándor is.

A népbíróság intézménye

A népbíráskodásról szóló 81/1945. M.E. sz. miniszterelnöki rendeletet a debreceni ideiglenes kormány adta ki, és 1945. 
február 5-én jelent meg. A jogszabály megszületésének körülményeiről érdemes megjegyezni, hogy az előkészítésében 
három szegedi ügyvéd játszott kulcsszerepet. Dr. Valentiny Ágoston még szegedi polgármester korában, 1944. december 
12-én szorgalmazta a helyi nemzeti bizottságnál, hogy állítsanak fel egy népbíróságot, de ebből nem lett semmi. Egy 
hónappal később, már a debreceni kormány igazságügyminisztereként két szegedi ügyvéd kollégáját, dr. Bojta (Burger) 
Ernő Béla és dr. Réczei (Koch) László miniszteri tanácsosokat kérte föl egy, a népbíróságok fölállításáról szóló jogszabály 
elkészítésére.

A rendelet megalkotói abból indultak ki, hogy a népbíróság tulajdonképpen egy rendkívüli különbíróság, ezért számos 
olyan elemet építettek be a működésébe, amelyre addig nem volt példa. A legfontosabb változás a klasszikus jogelvhez és 
joggyakorlathoz képest az volt, hogy tudatosan figyelmen kívül hagyta a nullum crimen sige lege, és a nulla poena sine lege 
(nincs bűncselekmény törvény nélkül; nincs büntetés törvény nélkül) alapelveket. Az első paragrafus ugyanis leszögezte: 
a „háborús bűnösöket” akkor is felelősségre lehet vonni, ha tettük elkövetésekor cselekedetük nem minősült bűntettnek. 
A jogszabály másik kirívó rendelkezése az volt, hogy míg az öt évnél alacsonyabb büntetési tétel esetén a népügyésznek 
egyenesen kötelező volt föllebbeznie, addig a védőt nem illette meg az önálló föllebbezés joga, legfeljebb semmisségi 
panasszal élhetett.

Az országban huszonnégy népbíróság kezdte meg a működését.9 A népbírósági tanácsok elnökeit az igazságügyminiszter 
nevezte ki. (Mivel mindenki tudta, hogy pártbíróságokról van szó, a szakjogászok nagy része, ha csak tehette, nem fogadta 
el az igazságügyminiszter „felkérését”, vagy igyekezett minél hamarabb otthagyni ezt a megbízatást.) Az ülnököket az 
MNFF pártjai, valamint 1945. május 1-től az Országos Szakszervezeti Tanács delegálta. (1947-ben a PDP-s delegáltakat 
kizárták a népbírósági tanácsokból.) A 81/1945. M.E. sz. rendelet értelmében a tanácsvezető bírónak nem volt szavazati 
joga, a feladata csak arra szorítkozott, hogy a laikus bírókat segítse, a büntetés kiszabása kérdésében felvilágosítást adjon, 
de a 1440/1945. ME. sz. rendelet módosítása után szavazategyenlőség esetén ő is szavazhatott.

Fellebbezni másodfokon a Népbíróságok Országos Tanácsához (a továbbiakban: NOT) lehetett. A NOT tanácsai is 
az említett politikai pártok egy-egy, egységes bírói vagy ügyvédi oklevéllel rendelkező  küldöttéből alakultak meg, ám 
ebben az esetben a szakszervezetek nem rendelkeztek delegálási joggal. Mivel a fellebbviteli fórumot szakjogászokból 
alakították meg, ezért majdnem minden második esetben lefelé módosították a büntetés nagyságát, vagy egyenesen 
fölmentették az elítéltet, emiatt pedig komoly politikai, illetve sajtótámadások érték. Ugyanakkor az is megfigyelhető, 
hogy ha – politikai nyomásra – másodfokon nem mertek felmentő ítéletet hozni, annyi (vagy közel olyan mértékű) 
letöltendő börtönbüntetést szabtak ki a tanácsok, amennyit előzetesben már amúgy is eltöltött a vádlott. Ez első fokon 
is gyakran előfordult.

1947 és 1949 között a „kellő ügyfélforgalommal” nem rendelkező népbíróságokat megszüntették, a befejezetlen ügyeket 
pedig más népbíróságnak adták át (például a bajai és a gyulai népbíróságok ügyei a szegedihez kerültek). 1950 tavaszán 
fejezte be tevékenységét az utolsó, még működő népbíróság, a szegedi, valamint a NOT és a Népfőügyészség is.

A népügyészségek és népbíróságok korabeli megítélése – politikai beállítottságtól függően – igen eltérő volt. Míg a 
baloldali pártok a „dolgozó nép igazságszolgáltatásának” eszközeként tekintettek rá, addig jobboldalról pártbíróságnak 
tekintették ezt az új intézményt.

A szegedi népbíróság ítélkezési gyakorlatáról az általunk eddig feldolgozott, mintegy kétszáz akta alapján a következők 
mondhatók el. A feljelentések hátterében az esetek nagy részében egyéni bosszú, vagy anyagi haszonszerzés állt.10 A 
tanúkihallgatások irányított kérdések szerint zajlottak, a vallomások jegyzőkönyvezése pedig sablonszerűen, a későbbi 
vádiratban lefektetett koncepció alátámasztása céljából történt. Az „érdektelenként” megjelölt kihallgatott, sértett tanúk 
a terheltek megbüntetését kívánták, egyértelműen elfogultak voltak velük szemben. Számos esetben a főtárgyalásokon, 
a szembesítések során derült ki, hogy korábban a kihallgatást végző politikai rendőrség detektívjei különféle erőszakot, 
ráhatást gyakoroltak a tanúkra a kívánt eredmény elérése érdekében, vagy a vallomások tisztázása során egyszerűen 
meghamisították a jegyzőkönyveket. A terheltekből számos esetben kínzással csikarták ki az önmagukra terhelő 
vallomást.11 A vádiratok nagy része kifejezetten gyenge jogászi teljesítmény eredményeképp született meg, olykor csak 
a vonatkozó rendeleti helyet tartalmazták, a terhelően valló tanúk kiragadott mondataival. A főtárgyalások gyakran 
fulladtak botrányba, hiszen a nyilvánosság miatt a kommunista párt által felheccelt tömegek így próbáltak nyomást 
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gyakorolni a bírói tanácsra a súlyosabb ítélet érdekében. Az is számtalan esetben előfordult, hogy a védelem tanúit meg 
sem hallgatták, az ítéletet kizárólag a vád tanúinak terhelő vallomása alapján hozták meg.12 Az eljárások nagy százalékban 
végződtek felmentéssel (lásd az itt ismertetett esetet), vagy másodfokon az elsőfokú ítéletben meghatározottnál jóval 
enyhébb büntetéssel, ami egyértelműen a NOT, mint fellebbviteli fórum korrekciós szerepének volt köszönhető. 

Petők Sándor nyugalmazott főtörzsőrmester népbírósági pere13

Petők Sándor 1882-ben született a Szatmár vármegyei Királydarócon, földműves családban. Akárcsak bajtársainak döntő 
többsége, ő is hat elemit végzett. 1909-ben lépett csendőri szolgálatba, és harminc évvel később, 1939-ben ment onnan 
nyugdíjba. A fennmaradt iratokból az nem derül ki, hogy pályafutása első két évtizedében milyen őrsökön szolgált. 
„A volt csendőrségi személyek igazolására alakult különleges igazolóbizottság” számára elküldött nyilatkozatába csak 
annyit írt bele, hogy korábban Tiszacsegén szolgált, az nem derül ki az irataiból, hogy mikor helyezték az Orosháza 
szomszédságában található pusztaföldvári őrsre. Az biztos csak, hogy 1931-ben már ott szolgált, és még abban az 
évben kinevezték törzsőrmesternek, 1937-ben pedig főtörzsőrmesternek. 1945. augusztus 5-én megküldte a fenti 
igazolóbizottságnak a nyilatkozatát, de a hivatalos lapban leközölt „igazoltak” névsorában nem található meg a neve, 
ezek szerint őt sem igazolták.

Az ellene beérkezett följelentéseket két csoportba lehet sorolni. Az első csoportba azok tartoznak, akiket politikai okok 
miatt ért sérelem. Elsőként egy fiatal kommunista kőműves segéd, ifj. Sin Sándor jelentette föl 1945. július 20-án a 
Magyar Államrendőrség Orosházi Járási Rendőrkapitányság Politikai Rendészeti Osztályán (PRO).14 Azt állította, 
hogy 1937 nyarán, amikor Perényi Zsigmond15 csendőr alhadnagy, az orosházi szakasz parancsnoka letartóztatta őt 
kommunista szervezkedés gyanújával, a kihallgatása alkalmával két civil ruhás csendőrnyomozó bántalmazni kezdte, 
de ő rájuk támadt, majd „leteperte”, és ütötte (!) őket. Ám ekkor belépett a helyiségbe Petők Sándor, leráncigálta a 
nyomozókról, majd ráförmedt: „meg kell döglened, büdös kommunista (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 
6)”. 

Két héttel később, augusztus 5-én idézésre megjelent az orosházi PRO-n Dumitrás Mihály,16 aki azt adta elő, hogy 1934 
tavaszán, mint a „Magyar Munkás Eszperantisták Egyesületének”17 dél-kerületi titkára, előadást tartott Pusztaföldváron. 
Emiatt pár nappal később behívták az orosházi csendőrőrsre, ahol Petők Sándor hallgatta ki. (Már ezen a ponton 
tetten érhető Dumitrás hazugsága: a Szentetornyán szolgáló tiszthelyettesnek nem volt joga senkit sem kihallgatni a 
szomszédos őrsön, Orosházán.) A kihallgatás kezdetben barátságos hangnemben folyt – vallotta az orosházi kommunista 
–, de egy idő múlva az őrmester „hirtelen felugrott az asztal mellől, s nekem egy olyan hatalmas pofont adott, aminek 
következtében [a] kb. 3-4 méterrel hátrább lévő sarokba zuhantam, és ott nevezett csendőr agyba-főbe vert, s közben 
állandóan a legdurvább, leggorombább szavakkal illetett, szitkozódott…” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 
7). A verést befejezve közölte vele, hogy hagyja abba a parasztok „bolondítását”, és megfenyegette: nehogy még egyszer 
bemerje tenni a lábát Pusztaföldvárra! Ezt követően kijelentette: „különben is, ilyen piszok oláh menjen oláhországba…” 
(MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 7). (A Dumitrás családnév román eredetű, eredetileg Dumitraș volt.)

A fenti vallomás kapcsán érdemes egy rövid kitérőt tenni. Arról van szó, hogy még 1934. április 11-én dr. Márky Barnabás, 
Békés vármegye alispánja – hivatkozva a belügyminisztérium egy rendeletére, amellyel az eszperantista egyesületet 
„miután tagjai a szélsőséges kommunista irányzat hívei, s a kommunista propaganda mozgalmakban tevékeny részt vettek 
– osztály, vallás és nemzetellenes működés miatt” feloszlatták – elrendelte a békéscsabai, gyulai és orosházi csoportok 
feloszlatását (Bálint 1969, 25). Nyilván erre a rendeletre hivatkozott Petők Sándor is, tehát nem önkényes fellépésről volt 
szó.

Visszatérve Dumitrás vallomására, ennek második felében azt mondta, hogy 1937-ben, amikor a környékbeli kommunista 
szervezkedés miatt lefolytatott nyomozás során őt is kihallgatták, megjelent Petők Sándor, és közölte a kihallgatóival, 
hogy „nekem is volt már elég bajom vele”, és ő egy „kommunista tanár”, ennek hatására pedig a nyomozók „megkínozták” 
őt (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 7 ).18 (Az nem világos, miért titulálta a csendőr Dumitrást „tanárnak”, 
valószínűleg ezt csak ő találta ki. Petők a rendőrségi kihallgatásakor tagadta, hogy valaha is „tanárként” említette volna.)

Augusztus 27-én Miszlai István pusztaföldvári földműves azzal vádolta meg, hogy 1935 körül (érdekes módon közelebbi 
időpontot nem tudott mondani) a falusi bál helyszínén Petők nekitámadt: „hol rugtál be te disznó, baszom az anyád 
piszkos kommunista istenit”. Ezután be akarta vinni a községházára. Ő ez ellen tiltakozott, mire puskatussal elverte 
és „piszkos kommunistának” nevezte (MNL CSML XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948., ad. 467/1945, 5).19 Később, egy 
alkalommal tanúként jelent meg egy öngyilkossági ügyben, de amint Petők meglátta, a vele lévő községi rendőröket 
kiküldte, és ugyanazokkal a szavakkal szidalmazta, mint korábban, majd hasba rúgta. Az elszenvedett bántalmazások 
miatt 1937-ben meg kellett operálni – állította.

Szeptember 3-án az orosházi PRO-n „önként megjelent” (vagyis nem idézésre!) Fehér József szentetornyai földműves 
azt vallotta, hogy amikor 1931 őszén a falujukban megalakították az MSZDP alapszervezetét, Petők behívatta a 
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csendőrőrsre, ahol azzal gyanúsította meg, hogy illegális gyűléseket tartott. Ezután megpofozta, ami miatt ő följelentette 
a járásbíróságon. Ekkor a csendőr kiment a lakására, ahol ott találta egyik barátját, Gajda Ferencet. Mindkettejüket jól 
megverte, és azt mondta, hogy legszívesebben fölrobbantaná az egész portájukat, mert „az nem más, mint ronda kommunista 
fészek”. Végül még azt adta elő, hogy az 1931-es országgyűlési választások idején Petők igyekezett megakadályozni, hogy 
leszavazzanak Nagy Vincére, (az Országos Függetlenségi Kossuth Párt jelöltjére), majd azt mondta neki: „menjetek ti 
is a piszkos kommunisták közé” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, ad. 467/1945, 85–86). Szeptember 8-ára 
beidézték az említett Gajdát is, aki hasonlóképpen vallott Deheleán Sándor politikai nyomozó előtt, mint Fehér József.

A feljelentők másik csoportja teljesen más ok miatt vádolta meg a nyugalmazott csendőr tiszthelyettest. Elsőként az 
idézésre augusztus 11-én megjelent Vi(r)rasztó20 „Koppány” Mihály tett rá terhelő vallomást. (Ő két évvel később 
Makkos József orosházi csendőrnyomozó főtörzsőrmester21 ellen is följelentéssel élt.) Virasztóval kapcsolatban érdemes 
az alábbiakat megjegyezni.

Az 1901-ben Orosházán született Virasztó Mihály négy polgári iskolát végzett, majd Pozsonyban két évig tanult az 
elektrotechnikumban. Utána a Ganz Villamossági Rt. gyárában, majd az M. kir. Posta budapesti központjában, mint 
műszaki tisztviselő dolgozott. (Több forrás szerint beszélt németül és angolul is.) A harmincas években kezdett 
politizálni. 1934-ben Orosházán egyik alapítója volt a Festetics Sándor-féle Magyar Nemzeti Szocialista Pártnak. Neve 
akkor vált országszerte ismertté, amikor néhány társával ugyanabban az évben megalakította a „Turáni Egyistenhívők” 
táborát.22 A harmincas években szinte állandóan folyt ellene valamilyen eljárás. Például 1937 elején a szegedi törvényszék 
Sáray-tanácsa „nemzetiség és felekezet elleni izgatás” miatt hét hónap börtönbüntetésre ítélte, amit az ítélőtábla Juhász-
tanácsa másfél évre súlyosbított, a kúria Töreky tanácsa azonban a büntetését két év fegyházra emelte (ÁBTL, Virasztó 
Mihály operatív dossziéja O-14980/18., 45/4-45/6).23 Az elkövetkező időszakban még több „izgatási” ügye volt, 1938 
decemberében ezeket egyesítette a gyulai törvényszék, és összbüntetésül kilenc havi és húsznapi börtönbüntetést kapott. 
A korabeli sajtóból az derül ki, hogy notórius rágalmazó volt. Egyebek mellett megrágalmazta Györkös Károly csendőr 
századost, később pedig Vasvári István csendőr őrmestert.24 Az „izgató” és rágalmazó „főtáltos” 1941-ben már – legalábbis 
az egyik sajtó szerint – ötvenedik25 alkalommal került bíróság elé. Október 22-én az egész szegedi bíróságot vádolta 
meg azzal, hogy „bűncselekményeinek tárgyalása során igazságtalanul járt el vele szemben” (Virrasztó Koppány jubilál 
1941). A tárgyaláson kihallgatták azt a törvényszéki orvos szakértőt is, aki már egyszer korábban megvizsgálta. Ekkor 
megállapította: „beszámíthatóságot kizáró elmebetegségben ugyan nem szenved, de elmeháborodottság bizonyos jelei 
azonban megállapíthatóak” (Virrasztó Koppány Mihály táltost a bíróság megrágalmazása miatt öthónapi fogházra ítélték 
1941).”26 (Egyébként még 1962-ben is „notórius följelentőnek” tartották, és akkor is megvizsgáltatták az elmeállapotát.)

Tehát egy ilyen múltú ember vádolta meg a nyugalmazott csendőr főtörzsőrmestert. Azt állította, hogy 1936-ban 
Petők azért indított ellene nyomozást, mert amikor a „Turáni Egyistenhívők Tábora” nevű „egyháza” egyik tagjának fia 
született, „ősi szertartású magyar névadási ünnepséget” tartottak. Megnevezte azt a három orosházi családot, akinek a 
tagjait „durva sértegetésekkel és véresreverésekkel, erőszakkal kényszeríteni akarta”, hogy visszatérjenek az evangélikus 
egyházba (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 82). Először „nemzetgyalázás” vádjával akarta börtönbe juttatni 
őket, de az ügyészség nem emelt vádat ellenük. Ezek után, mint kommunistát jelentette föl őt több ízben – állította. Az 
elkövetkező két hétben a Virasztó által megnevezett házaspárok is vallomást tettek.

Augusztus 13-án az orosházi PRO helyettes vezetője, Bors László előtt (aki Dumitrás kommunista „sejtjének” volt tagja 
1944 előtt, tehát nem volt érdektelen az ügyben), egy volt csendőr, Takács Bálint, valamint felesége azt vallották, hogy 
1936 tavaszán Petők „beidézte” őket (valójában behívatta – a csendőrségnek ugyanis nem volt idézési jogköre, mivel nem 
volt hatóság –, ezt a volt csendőrnek is tudnia kellett), valamint Ágoston Mihályt, meg a feleségét az őrsre. Ott először a 
két asszonyt vallatta ki Petők. Megfenyegette őket, mert ki merészeltek lépni az evangélikus egyházból, és „Turán-hívők” 
lettek. Takács vallomása szerint a törzsőrmester őt nem csak fenyegette, hanem bántalmazta is: „fülemet úgy megütötte, 
hogy vérezni kezdett”, azóta pedig erre a fülére gyengébben hall – állította. Ágostont szintén megverte, az ütlegelés zaját 
ő is hallotta az ajtón keresztül. A bántalmazás miatt Virasztó a nevükben följelentette a törzsőrmestert a hadbíróságon, 
de ott az ügyet „elsimították” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 4).27

Másnap az Ágoston-házaspárt is kihallgatta Bors, a jegyzőkönyv szerint szinte szó szerint ugyanazt vallották, mint 
Takácsék. Végül 27-én hallgattak ki (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 88) a PRO-n még egy pusztaföldvári 
házaspárt. Jankó András és neje azt adták elő, hogy amikor 1936 tavaszán megszületett a fiuk, őt „ősi vallási szertartás 
szerint” avatták fel, a szertartást dr. Bencsi Zoltán „táltos” végezte. „A szertartás után egy pesti újságíró28 édesanyámtól 
lekvárt kért – vallotta – Jankó András – hogy jelképezze – állítása szerint – az ősi igazi névadási szertartást. A gyermek 
arcára hosszabb csíkot rajzolt lekvárral,29 majd lefényképezte azzal a megjegyzéssel, hogy ő ezzel sok pénzt fog keresni.” 
A fővárosi lapokban, majd a világsajtóban már az a hír terjedt el, hogy a gyerek arcán véres vágás látható. Emiatt a 
belügyminiszter elrendelte a nyomozást. Petők így keveredett bele egy teljesen banális ügybe. Fölkereste a házaspárt a 
tanyájukon, és – Jankóék szerint – „sértő, durva kifejezésekkel” illette őket, de egyiküket sem bántotta. Vallomásukat azzal 
fejezték be, hogy egy alkalommal Szalkay Imre csendőr tiszthelyettes „piszkos kommunistának” titulálta őket. (Ez azért 
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hihetetlen, mert a korabeli sajtó ezt a „turánista” szektát egyértelműen a szélsőjobb táborba sorolta, akárcsak az 1956 
utáni állambiztonság.)

1945. szeptember 8-án az orosházi PRO-n Szűcs Pál politikai nyomozó kihallgatta a nyugalmazott főtörzsőrmestert. Ő 
ekkor  – legalábbis a jegyzőkönyv szerint – bevallotta, hogy 1934 tavaszán, amikor Dumitrás szervezte Pusztaföldváron 
az eszperantó tanfolyamot, behívta az őrsre, ahol „szó szót követett, és ekkor megpofoztam Dumitrást”, majd közölte 
vele, nem tűri,  hogy „itt a tisztességes parasztokat bolondítsa”(MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 81). Azt is 
elismerte, hogy az eszperantista kommunistát „leoláhozta”, és Fehér Józsefet kétszer vagy háromszor pofon vágta.

Ezek után az orosházi PRO-ról Erdei András helyettes osztályvezető 10-én azzal küldte meg az addig fölvett 
jegyzőkönyveket a gyulai népügyészségnek, hogy Petők Sándor „túlbuzgó, önkényes, népellenes, szadista magatartást 
tanúsított” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 80). Valószínűleg ezek után a népügyészségen is kihallgatták, 
de ennek nem találni nyomát az aktában.

1945. szeptember 30-án dr. Sárkány György gyulai népügyész megküldte a nyomozati iratokat és a vádiratot a 
népbíróságnak. Az 1945.N.Ü.148/3. számú vádiratban a szabadlábon védekező Petők Sándort egy rendbeli, a Nbr. 
81/1945. M.E. sz. rendelet 15. §. 3. pontjába30 ütköző „népellenes” bűntett elkövetésével vádolta meg, mert „terhelt 
csendőr törzsőrmesteri hivatali működése következetesen népellenes volt” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 
19). Az indokolásban a „tényállást” kizárólag a már ismertetett tanúvallomások alapján állapította meg a népügyész. 
Figyelemre méltó, hogy nem csak a „kommunistaellenességet” rótta fel Petőknek, hanem a „Turáni Egyisten Hívők” 
szektájának tagjaival, a notórius hazudozó Virasztó és társaival szembeni fellépést is.

A vádirat megküldése, és a bűnügy tárgyalása között – ismeretlen okok miatt – nyolc hónap telt el. (Általában egy-
két hónapon belül megtartották a főtárgyalást.) Csak 1946. május 2-án tartotta meg a nyilvános főtárgyalást a gyulai 
népbíróság dr. Juhász Imre törvényszéki tanácsos vezette, Orosházára kihelyezett tanácsa.31

A vádlott nem érezte bűnösnek magát. Védekezésül azt adta elő, hogy amikor 1931 végén megalakult az MSZDP 
szentetornyai csoportja, utasításra feloszlatta az engedély nélküli összejövetelüket, de senkit sem bántalmazott. Azt is 
tagadta, hogy olyasmit mondott volna, miszerint Fehér portáját legszívesebben felrobbantaná. Ami Dumitrás esetét illeti, 
úgy fogalmazott, „lehet, hogy […] bántalmazhattam, azonban erre nem emlékszem vissza” (MNL CSML, XXV. 8. fond, 
Nb. 1472/1948, 10). Kitért arra az esetre is, amikor 1937-ben Orosházán és környékén a csendőrnyomozók kommunista 
szervezkedést lepleztek le egy beépített „b-személy” (ügynök), Szemenyei Gy. László segítségével.32 A nyomozást fővárosi, 
debreceni és szegedi civil ruhás csendőrnyomozók végezték, ő nem is tartózkodott akkor otthon, tehát az sem igaz, amit 
Dumitrás korábban vallott, hogy miatta verték meg a nyomozók. A „turánista” szektával kapcsolatban azt vallotta, hogy 
a kultuszminiszter nem engedélyezte a működésüket, ráadásul engedély nélkül terjesztették az időszaki kiadványukat, 
a Turáni Rohamot.33 Emiatt, amikor találkoztak, Virasztót felelősségre vonta, elővezette a községházára, és a periodikát 
elkobozta. Tagadta, hogy bárkit is bántalmazott volna, a házaspárokra nem is emlékezett.

Az első kihallgatott tanú az NPP akkori alelnökének, a kriptokommunista34 országgyűlési képviselő Darvas Józsefnek a 
bátyja, Dumitrás Mihály volt. Az „érdektelen” tanú azt vallotta, hogy ő, mint az eszperantó mozgalom dél-magyarországi 
titkára, Orosházán is megkezdte a szervezőmunkát.35 Akkor került konfliktusba a vádlottal, amikor Pusztaföldváron 
igyekezett eszperantó tanfolyamot szervezni. Ezt követően jórészt megismételte a rendőrségi vallomását, de azt azzal 
„színezte” tovább, hogy a kihallgatása során az őrsön olyan pofont kapott, hogy több métert repült, majd leverte a rádiót, 
ami összetört, „mire vádlott istenigazából elvert” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 11). A bántalmazása miatt 
följelentette Petőköt a kerületi parancsnokságon, de azt már nem tudta, lett-e ennek következménye. A vádlott erre azt 
mondta, hogy nem büntették meg semmire sem. Dumitrást a védő ellenkezése dacára megeskették, pedig nyilvánvalóan 
elfogult tanú volt.

A következő két tanú, Fehér József és Gajda Ferenc volt. Ők megismételték a politikai rendőrségen tett vallomásukat: azt 
állították, hogy a vádlott azért verte meg őket, mert megszervezték a helyi MSZDP-szervezetet. Erre Petők megjegyezte 
Fehér vallomása kapcsán, hogy „tanú a szociáldemokrata pártnak nem volt tagja, ma sem az, fa lopással foglalkozott” 
(MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 12). Gajda vallomása után csak annyi megjegyzést tett, hogy „tanú apósa 
feketeinges szervező volt” (ezzel arra utalt, hogy az illető valamelyik szélsőjobboldali párt aktivistája volt). Egyiküket sem 
eskették meg, míg ifj. Sin Sándort igen, pedig nyilvánvaló volt, hogy nem mond igazat, az ugyan teljesen életszerűtlen 
történet, hogy nekiesett a két vallatójának, és „legyűrte” őket.

A „turáni egyistenhívő” tanúk megismételték a korábban tett vallomásukat. Virasztó vallomása kapcsán a vádlott 
megjegyezte: „tanúnak egy szava sem felel meg a valóságnak” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 14). (A 
„főtáltos” vallomása végén elismerte, hogy valamikor belépett a nyilaskeresztes pártba…) Ezután a népügyész (a védő 
ellenzése dacára) még újabb hat tanú kihallgatását kérte annak igazolására, hogy a vádlott részt vett a szociáldemokraták 
1931-es üldözésében és az 1937-es kommunistaellenes nyomozásban. Az utóbbival kapcsolatban a népbíróság elrendelte 
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két tanú kihallgatását.

Idősebb Sin Sándor azt vallotta, hogy az 1937-es „lebukáskor” őt is letartóztatták a civil ruhás nyomozók, de azt csak 
fiától hallotta, hogy „a vádlott terítette ki az udvaron” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 16). (Az öreg Sint 
sem eskették meg.) Sinka László úgy vallott, hogy amikor a „Szemenyei féle lebuktatás” (MNL CSML, XXV. 8. fond, 
Nb. 1472/1948, 17) megtörtént, a vádlott „megvasalva” kísérte be őt, és négy társát, de nem bántotta egyiküket sem. Petők 
megjegyezte, hogy a tanú állításával szemben nem bilincselte meg őt – már csak azért sem, mivel ott sem volt akkor, mivel 
részt sem vett a nyomozásban.

A tárgyalás berekesztése után a Juhász-tanács az NB.I.470/1945/5. sz. ítéletével Petők Sándort, a 63 éves, nyugalmazott 
főtörzsőrmestert „népellenes” bűntett elkövetése miatt főbüntetésként három év börtönbüntetésre, mellékbüntetésként 
pedig tíz év politikai jogvesztésre ítélte. Egyben elrendelték az előzetes letartóztatását.

Az 1946. május 2-i ítélet indokolásából világosan kitetszik, hogy a „tényállást” kizárólag a vád tanúinak vallomásaira 
alapozták. A népbíróság munkájának, illetőleg az ítéletnek a színvonalát jól mutatja, hogy a „tényállás” nem más, mint 
a tanúk vallomásainak szinte szó szerinti lejegyzése. Egyébként egyértelműen látszik, hogy Petők Sándor „fő bűne” 
az volt, hogy részt vett a szociáldemokrata, és az eszperantista „köntös”36 alatt folytatott kommunista szervezkedés 
elleni fellépésben. (Bár a felsorolt „bűntettek” között ott szerepel Virasztó („Koppány”) Mihály állítólagos megpofozása 
is.37) Enyhítő körülményként vette figyelembe a népbíróság a vádlott magas korát, valamint „az általa elkövetett 
cselekményeknek régen történő voltát”((MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 21).

A népügyész kevesellte a büntetés nagyságát, emiatt fellebbezett súlyosbításért, ennek következtében a népbíróság az 
iratokat a népfőügyész útján fölterjesztette a NOT-hoz.

Rendhagyó módon, dr. Juhász Imre tanácsvezető bíró 1946. július 31-én előterjesztéssel élt az ítélet ellen, mert „azt 
nézetem szerint a népbíróság a fennálló törvényes rendelkezések ellen hozta”. (Ilyen esettel az évtizedes népbírósági 
kutatásaink során még egyszer sem találkoztunk.) A népbírák által megállapított „tényállást” nem vitatta (pedig 
szerintünk lett volna rá jó oka), azonban úgy vélte, hogy a vádlott a 15. §. 3. pontjába ütköző „népellenes” bűntettet nem 
követte el, ugyanis – mivel nem volt őrsparancsnok – nem volt önálló joghatósága, csak beosztott volt. „Minthogy tehát 
a bűncselekmény megállapíthatásához szükséges egyik lényeges tényelem hiányzik, vádlottat az ellene emelt vád alól a 
népbíróságnak bűncselekmény hiányában fel kellett volna mentenie. (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 31)” 
(Az érveléséből az sejthető, hogy a tanácskozás során erre a tényre ugyan fölhívta a népbírák figyelmét, ezt azonban a 
baloldali delegáltak nem vették figyelembe, és politikai megalapozású ítéletet hoztak.)

Augusztus 27-én dr. Szűcs János népfőügyész fönntartotta a föllebbezést, ezért az iratok a NOT-hoz kerültek, amely 
október 23-át jelölte ki a tárgyalás nyilvános napjául. A fellebbviteli tárgyalás előtt két nappal beérkezett a NOT-hoz 
dr. Haller J. József38 terjedelmes kérvénye. Ebben a fővárosi ügyvéd azt kérte a Népbíróságok Országos Tanácsától, hogy 
„méltóztassék” a szóbeli főtárgyalás megtartását elrendelni, mivel „az elsőbíróság ítéletének alapjául szolgáló ténybeli 
megállapítás a vádlott javára megváltoztatandónak látszik”. Az indokolásában egyebek mellett fölhívta a figyelmet arra, 
hogy „az elsőbírói ítéleti ténymegállapítás kizárólag az érintett sértetteknek a vallomásán alapszik”, és objektív bizonyíték 
vagy érdektelen tanúvallomás ezt nem támasztotta alá (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 36). (Ehhez 
annyit lehet hozzátenni, hogy a népbíróságok ítélkezési gyakorlatában ez általános jelenség volt.) Pedig a nyomozati 
iratokból az derül ki, hogy olykor az inkriminált esetnek a sértett mellett más szemtanúja is volt, de őt a nyomozás 
során, vagy a tárgyalás alatt nem hallgatták ki. Az sem érdekelte a nyomozó hatóságot, majd a népbíróságot, hogy kik 
voltak név szerint azok a civil ruhás csendőrnyomozók, akik Dumitrást és ifjabb Sin Sándort kihallgatták. Ráadásul az 
a történet már „teljesen hihetetlen” – fogalmaz a józan gondolkodású ügyvéd –, hogy Sin „leteperte” az őt kihallgató két 
nyomozót (majd Petők „ráncigálta” le róluk) (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 38). A védő még hosszan 
sorolta a szerinte hihetetlen történeteket – másként fogalmazva közönséges „kitalációkat” (hogy keményebb jelzőt ne 
használjunk). Arra is fölhívta a figyelmet, hogy miközben ifjabb Sin a rendőrségen és a tárgyaláson azt vallotta, hogy 
Petők Sándor bántalmazta őt, azt is megemlítette, hogy 1942-ben azt mondta neki: „szerencséje, hogy nem volt vele 
semmi baja, mert most megbosszulná magát” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 38). (Az is életszerűtlennek 
tűnik, hogy valaki 1942-ben nyíltan megfenyeget egy csendőrt.) Márpedig – érvelt dr. Haller – az egyik vallomás kizárja 
a másikat. Kétségbe vonta Dumitrás Mihálynak azt a vallomását is, miszerint amikor az eszperantó-ügyben kihallgatta 
őt a tiszthelyettes, vele előbb „barátságosan beszélgetett”, majd hirtelen lekevert neki egy brutális pofont, ezt követően 
megint barátságosan tárgyaltak tovább, hogy azután ismét bántalmazza őt. Ez „lélektanilag elképzelhetetlen beállítás!” 
(MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 39) – szögezte le. Azt is megjegyezte, rendelkezésre áll bizonyíték arról, 
hogy az 1937-es kommunistaellenes nyomozásban Petők nem vehetett részt, mert Budapestre vezényelték. Végezetül 
fölhívta a figyelmet arra, hogy „a nyomozás során a vádlottnak súlyos bántalmazásokban volt része. [A kiemelés – V. 
G.] Mikor kihallgatásai során hazament, csak lerogyott, szólni sem tudott, csak lassanként lehetett belőle kiszedni, hogy 
a bántalmazások hatása alatt mindent mondott [vagyis „bevallott” – V. G.], csakhogy a kihallgatásról szabaduljon” (MNL 
CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 40).
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Talán annak köszönhetően, hogy dr. Haller fenti beadványában fölhívta a NOT figyelmét a súlyos hibákra, október 23-
án a dr. Boglutz László vezette tanács elrendelte a bizonyítás kiegészítését, mellyel a gyulai népbíróságot bízta meg.

1947. január 29-én tehát tovább folytatódott Petők Sándor bűnpere a gyulai népbíróságon, ezúttal egy kulcs-tanú, (az 
akkor már elítélt) Perényi Zsigmond nyugalmazott orosházi csendőr alhadnagy kihallgatásával. Ő előadta, hogy az 
orosházi csendőrszakasz parancsnoka volt akkor, amikor 1937 júniusában Szemenyei Gy. László „bemondása” alapján 
a debreceni csendőrnyomozók egy százados vezetésével felgöngyölítettek egy kommunista csoportot, letartóztatva 
250 személyt.39 Az orosházi és környékbeli csendőröknek az akcióhoz semmi közük nem volt, abban részt nem 
vettek, legfeljebb annyiban, hogy 24 órán keresztül őrizték a letartóztatottakat. Őket ugyanis az akció megkezdése 
utáni napon fölvezényelték Budapestre egy kasszafúrási ügy miatt, majd amikor visszatértek Békés vármegyébe, ezzel 
az üggyel foglalkoztak két hétig. Kihangsúlyozta, hogy Petők Sándor mindvégig részt vett ebben az akcióban, emiatt 
sem vehetett részt a kommunistaellenes nyomozásban. Egyébként „ő egyszerű beosztott csendőrtörzsőrmester volt, aki 
először az őrsparancsnoknak40 volt alárendelve, azután nekem, mint szakaszparancsnoknak, és ezért is vallhatom, hogy a 
továbbiakban sem volt, és nem is lehetett semmi vonatkozásban szerepe” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 
45). (A tanút megeskették.)

Július 5-én váratlan fordulat történt az ügyben: a NOT elrendelte a 65 éves volt csendőr főtörzsőrmester azonnali 
szabadlábra helyezését, azzal az indokolással, hogy „idős korban van, beteg, gerincbántalom miatt orvosi kezelés alatt 
áll” (MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 60). (Kutatásaink során számos olyan esettel találkoztunk, amikor a 
népbíróságot nem „hatotta” meg a vádlott/elítélt idős, beteg volta, és nem engedték szabadlábra, és továbbra is előzetes 
letartóztatásban hagyták…)

1947. október 3-án a NOT dr. Várady Sándor vezette tanácsa a NOT.VI.6315/1946/11. sz. ítéletével (kétharmados 
többséggel)41 az elsőfokú bíróság ítéletét „anyagi, semmisségi okból” megsemmisítette, és Petők Sándort az ellene 
hozott vád következményei alól fölmentette. Az indokolásból kitetszik, hogy a Népbíróságok Országos Tanácsa, bár az 
elsőfokú bíróság „ténymegállapítását” „valónak ismerte fel és azt ítélkezése alapjául elfogadta”, de ki nem mondva ugyan, 
elfogadta dr. Juhász Imre tanácsvezető bíró 1946. július 31-i előterjesztésében kifejtett indokait, mert kimondta: „vádlott 
szolgálatában mindvégig beosztott volt, önálló hatáskörrel nem rendelkezett, őrsparancsnok sohasem volt, más pedig az 
Nbr. 15. §. 3. pontjában meghatározott bűntett elkövetője csak joghatósággal felruházott közalkalmazott lehet.” A NOT 
jogi állásfoglalása szerint „az elsőfokú bíróság tévedett tehát akkor, amikor a vádlottat […] bűnösnek mondotta ki…” 
(MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1472/1948, 67).

1947. október 30-án a gyulai népbíróság végzésével jogerősnek nyilvánította az ítéletet. Az idős csendőr vesszőfutása 
– talán – véget ért. A bosszúszomjas orosházi kommunisták (például Dumitrás Mihály) nyilván csalódottak voltak, 
hogy nem sikerült több évre börtönbe juttatniuk Petők Sándort. Más csendőrök 1945 utáni sorsának ismeretében azt 
vélelmezzük, hogy a nyugalmazott főtörzsőrmestert még évekig szemmel tartották („figyelőztették”) az állambiztonság 
részéről. Életének további alakulásáról sajnos nem állnak rendelkezésre források.
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JEGYZETEK

1 A csendőrség történetéről bővebben lásd: Rektor 1980; Kaiser 2002; Parádi 
2012 és Parádi 2015.

2 Eredetileg a rendelettervezetben kollektív felelősség szerepelt, ezt „finomították” 
– Miklós Béla, Vörös János, Faragho Gábor, Valentiny Ágoston és 
Vásáry István javaslatára – „testületi” felelősségre az április 23-i 
minisztertanácsi ülésen. Lásd: Dálnoki Miklós Béla kormányának… 
1997, 359.

3 „A kakastoll is eltűnik a magyar falvak életéből. Az utolsó minisztertanácson 
elfogadták végre Erdei Ferenc belügyminiszter javaslatát és rendeleti 
úton feloszlatták a csendőrséget. A rendelet helyesen értékeli a 
csendőrség múltbeli szerepét, amikor megállapítja, hogy ennek 
a testületnek tagjai feltétlen engedelmességgel szolgálták ki a 
múlt népellenes kormányait és kíméletlen, középkori eszközökkel 
és metódusokkal törtek a magyar demokratikus mozgalmak 
megsemmisítésére. A magyar munkásság és parasztság ellen 
megszámlálhatatlan erőszakosságot követett el a csendőrség. […] A 
kakastoll volt a magyar feudalizmus hirdetője, hordozója, a csendőrök 
voltak a hűbéri rend öntudatos hívei, a magyar nép gonosz árulói, 
a népellenes politika gerinctelen szolgái.” Lásd: Délmagyarország, 
1945. április 27., 1. („Kakastoll.” Vezércikk.) A Délmagyarország 
hivatalosan a MNFF lapja volt, valójában kezdettől fogva az MKP 
irányította.

4 Erdei Ferenc (1910–1971) formálisan a Nemzeti Parasztpárt tagja, emellett 
azonban az MKP titkos tagjaként mindenkor Rákosiék utasításainak 
hű végrehajtója volt.

5 A megfogalmazás azt jelenti, hogy nem csak csendőrtisztekre, tiszthelyettesekre 
és közlegényekre, hanem gazdászati alkalmazottakra, irodai 
személyzetre is vonatkozott az előírás.

6 Révész Géza (1902–1977) eredetileg ezüstműves volt. Vöröskatonaként 
harcolt az ún. tanácsköztársaság idején, majd a bukás után külföldre 
menekült. Amikor hazatért, illegális szervezkedésért hamarosan tíz 
évre ítélték, de egy év múlva fogolycserével a Szovjetunióba került. 
Moszkvában elvégezte a műegyetemet, majd mérnök-tiszt lett a 
Vörös Hadseregben. 1944–45-ben a hadsereggel részt vett hazája 
elfoglalásában. 1945–47 között az MKP KV káderosztályának 
helyettes vezetője, illetve a Karhatalmi Osztály vezetője volt. 1948-
ban altábornagyként került a hadügyminisztériumba. 1950-ben részt 
vett az úgynevezett tábornok-perek előkészítésében. 1956-ban tagja 
lett a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak, és az MSZMP KB-
nak, 1957 és 1960 között honvédelmi miniszter volt.

7 MNL CSML, XXV. 8. fond, Nb. 1546/1948., Tímár Gergely népbírósági 
aktája, 25–26.

8 Egy 1950-es, az amerikai hatóságoknak összeállított memorandum szerint 
1945 márciusában kb. ötven tiszt és ezer „legénységi állományú 
csendőr” tartózkodott Németországban (Memorandum 1950). 

9 Néhány városban – például Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen, 
Békéscsabán, Orosházán – úgynevezett kihelyezett népbírósági 
tanácsok tárgyalták az ügyeket. Ekkor a népbíró és a népügyész 
utazott el a főtárgyalás helyszínére, és a helyi pártszervezetek által 
delegált népbírákkal együtt ítélkeztek.

10 Az FKGP szegedi napilapja is megjegyezte egyik vezércikkében: „a vádlottak 
nagy része egyéni bosszú, hajsza, áskálódás, kenyérirígység és más 
emberi gyarlóság szülte feljelentések áldozatai…” (Szegedi Hírlap 
1945, 1) december 8.

11 A hódmezővásárhelyi dr. Hegedűs Imrét a kiskunsági politikai rendészeti 
osztályon is vallatták. Ott „Naponként vallattak puhító módszerrel, 
Mogyorósi Lőrincz megpofozott több alkalommal, a megtöltött, 9 
mm-es pisztolyával hadonászott az orrom előtt, mondván: »Gané 
alak, egy lövést próbára a levegőbe, a másodikat a pofájába eresztem, 
ha nem ismeri el a vádat!« – Máskor gummi bottal meztelen talpaimat, 
tenyereimet, faromat verte, vérömlenyesen kerekké [??] tisztán járni 
nem tudtam.” (MNL CSML, XXV. 8. Nb. 1012/1945. 28.)

12 Lásd dr. Rödönyi Tibor csendőr százados esetét: MNL CSML, XXV. 8. Nb. 
76/1949. és ÁBTL, V-25674.

13 MNL CSML, XXV. 8. fond, Petők Sándor népbírósági aktája: Nb. 1472/1948. 
Az aktát utólag számozták le, 180 oldalt tartalmaz. A borítón 
olvasható a vizsgálati dosszié száma: V-50183 sz. Ez nem található 
meg az ÁBTL-ben.

14 A Magyar Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályát még 1945 elején 
szervezte meg – egymástól függetlenül – Tömpe András és Péter 
Gábor. A korabeli forrásokban sok esetben csak Politikai Osztályként 
emlegetik. Bővebben lásd Krahulcsán – Müller, 2009.

15 Perényi Zsigmond pályafutását – iratok hiányában – nem lehet rekonstruálni. 
Annyi bizonyos, hogy őt is népbíróság elé állították, ám az aktája 
a gyulai levéltárból eltűnt, ezért a részletek nem ismeretesek. Az 
ÁBTL-ben lévő, csupán 19 oldalas vizsgálati dossziéjából (V-28962) 
annyi derül ki, hogy 1945 novemberében leinternálták. A gyulai 
táborból 1946. február 21-én szabadult, de 27-én rendőrhatósági 
felügyelet alá helyezték. A gyulai népbíróság 1946. május 4-én egy év 
börtönbüntetésre ítélte.

16 Dumitrás Mihály (Orosháza, 1906–1983) eredeti szakmája kocsikészítő, 
bognár. 1930-ban alapító tagja volt a Magyarországi Eszperantista 
Munkások Egyesülete orosházi csoportjának. Formálisan a helyi 
MSZDP-szervezet „erősen baloldali” szárnyának volt a tagja 
(Bálint 1969, 42), de öccse, a Darvas Józsefként ismert „népi író” 
már korábban beszervezte az illegális KMP-be. (Utólag 1928-tól 
ismerték el a párttagságát.) 1945 után különböző funkciókat töltött 
be Orosházán, 1948 és 1953 között a város hírhedetten sztalinista 
polgármestere, majd tanácselnöke lett, 1953-től nyugdíjba vonulásáig 
a járási tanács elnöke. 1956-ban, a forradalom leverése után a helyi 
karhatalmistákhoz csatlakozott, emiatt később megkapta a Szocialista 
Hazáért érdemrendet.

17 Helyesen: Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete.

18 (Ezt és az előbbi jegyzőkönyvet, a kihallgatást végző politikai rendőr nem írta 
alá.) Egyébként, amikor 1945. július 16-án az orosházi PRO-n több 
tanút kihallgattak Perényi 1937-es tevékenységével kapcsolatban, 
mindnyájan azt vallották, hogy ő rendelte el a kínzásokat (ÁBTL 
V-28962, 5-7).

19 (Ezt a jegyzőkönyvet már aláírta Bors László, a kihallgatás vezetője.)

20 A népbírósági aktájában található iratokban, és a korabeli cikkekben 
legtöbbször két „r”-rel írták a vezetéknevét, az állambiztonsági 
iratokban pedig mindig eggyel. Ő maga mindig „Virasztó”-ként írta 
alá a nevét. A továbbiakban mi is ezt a változatot használjuk.
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21 Makkos Józsefet 1947 nyarán jelentette föl Virasztó „Koppány”, ám a volt 
csendőrnyomozót 1949. április 2-án fölmentették a „háborús bűntett” 
vádja alól. 

22 Erről bővebben lásd: Szécsényi 2013

23 Ezen kívül lásd: Délmagyarország, 1937. január 23. („Héthónapi börtönre 
ítélték a nyilas táltost”), Magyarország, 1937. január 23. („Virrasztó 
Koppány, a nyilaspogány nagy »előadása« zavaros eszméiről a 
törvényszék előtt”), Délmagyarország, 1937. június 26. („A szegedi 
ítélőtábla másfélévi börtönre súlyosbította Virrasztó Mihály 
büntetését”), Friss Újság, 1938. március 3. („A pogány táltost két évre 
ítélték”).

24 Békésmegyei Közlöny, 1938. március 20. („Ismét elítélték Virrasztó 
Koppányt, egy csendőrszázados megrágalmazásáért”) és szeptember 
20. („Rágalmazás miatt 15 napi fogházat kapott az orosházi »táltos«”)

25 Szerintünk ez újságírói túlzás. Az 1956 utáni állambiztonsági iratokban 
mindig 13 bírósági ügyét emlegetik.

26 Délmagyarország, 1941. október 22. („Virrasztó Koppány Mihály táltost a 
bíróság megrágalmazása miatt öthónapi fogházra ítélték”)

27 Takács Bálintot – csendőrmúltja miatt – a hatvanas években is figyeltették. 
Az ekkor készült ügynökjelentésekben Petőkről nincsen szó. Lásd 
O-14980/18)

28 Utólag Virasztó Mihály azt feltételezte, hogy az újságíró nem véletlenül volt 
ott, hanem az „egyházi klérus” küldte oda. Lásd ÁBTL, O-14980/18, 
63.

29 Érdekes, hogy a szenzációhajhász újságíró ötlete két évtizeddel később 
miként rögzült: egy 1957-es állambiztonsági jelentésben az olvasható, 
hogy „a szervezetnek a tagok felvételénél stb. különböző szertartásai 
voltak, mint pl. egy belépő új tag lekvárral való bekenése.” Egy 
1962-es jelentésben ráadásul már azt írták, hogy nem is az újságíró 
„keresztelt”, hanem Jankó András „egyik fiú gyermekét a szekta 
szerinti módszerrel keresztelte meg Virasztó a felszabadulás előtt” 
(ÁBTL, O-14980/18, 45/10, 125).

30 Népellenes bűntettben bűnös „3. az a joghatósággal bíró közalkalmazott, aki 
következetesen népellenes, fasiszta-barát hivatali működést fejtett ki.” 
Forrás:  https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8214 (Letöltés 
időpontja: 2017. november 15.)

31 A tanács tagja volt: Abaházi István, Bereczki Lajos, Schirl Sándor, Szőke 
Sándor, Tarkó Ferenc és Tarkó Mihály. A vádat dr. Sárkány György 
népügyész képviselte. A kirendelt védőügyvéd dr. László Károly volt.

32 Szemenyei Gy. László csendőrségi besúgó volt, neki köszönhetően 1937. 
július 4-én száznál több kommunistát tartóztattak le, közöttük volt 
36 orosházi és két szentetornyai. 1938. március 18-án a szegedi 
törvényszék „az állam és társadalmi rendjének erőszakos felborítására 
irányuló vétségben” marasztalt el félszáz vádlottat, köztük magát a 
besúgót is, aki tíz hónapot kapott. (Makói Újság, 1938. március 19. 
„Ítélet az orosházi nagy kommunista perben”). Szemenyeit 1945. 
július 30-án a gyulai népbíróság első fokon 12 év kényszermunkára 
ítélte. (A népbírósági aktája nem található meg a gyulai levéltárban.)

33 A Turáni Rohamnak 1934 és 1939 között 41 száma jelent meg. Főszerkesztője 
dr. Bencsi Zoltán budapesti ügyvéd volt.

34 A korabeli köznyelv, és az utókor azokat nevezte/nevezi „kriptokommunistának”, 
akik formálisan valamelyik nem-kommunista pártnak (az NPP-
nek, FKGP-nek, vagy akár az SZDP-nek) voltak a tagjai, valójában 
azonban titokban a kommunista párt politikáját szolgálták, kvázi 
annak voltak a tagjai.

35 A magyarországi eszperantó mozgalom igen heterogén összetételű volt, a 
keresztényszocialista Gisswein Sándortól a kommunista Hámán 
Katóig terjedt a tábora. A szociáldemokraták, és a pártjukban 
meghúzódó kommunisták részvétele miatt az államhatalom nem 
nézte jó szemmel a mozgalmat. Az 1920-as, 1930-as években több 
vidéki csoportot betiltottak, 1927 januárjában Hódmezővásárhely, 
Szentes és Orosháza környékén a betiltott eszperantista kiadványok 
terjesztése miatt rendőrségi eljárások folytak.

36 „Illegális kommunista csoport. A helyi eszperantó csoportból és még egy-két 
elvtársból jött létre…” (Forman é.n., 187).

37 Virasztó („Koppány”) Mihály 1945 után sem fért a bőrébe. Mint notórius 
följelentő és rágalmazó ellen 1956 előtt, és az után is több eljárás indult. 
1964-ben a bíróság elrendelte a zártintézeti kényszergyógykezelését, 
az intézetből négy év múlva szabadult. Egy 1969. május 6-i 
összefoglaló szerint „hazajövetele óta külsőleg is meglátszik rajta a 
gyengeelméjűség…” (ÁBTL, O-14980/18).

38 Petők Sándor szegénységére hivatkozva 1946. április 19-én kérte, hogy 
rendeljenek ki számára védőügyvédet. A kérvény hátlapján dr. Torkos 
Béla orosházi ügyvéd neve olvasható. Ennek ellenére a tárgyaláson dr. 
László Károly jelenik meg kirendelt védőként. Az iratokból nem derül 
ki, hogy Petők Sándor mikor bízta meg dr. Haller J. József fővárosi 
ügyvédet, hogy képviselje a másodfokú tárgyaláson. Róla annyi 
tudható, hogy 1884-ben született a Szatmár vármegyei Mezőpetriben, 
tehát földije és kortársa volt Petőknek, feltehetően emiatt ismerték 
egymást. Haller 1913-ban tette le az ügyvédi vizsgát. 1920-től 1927-
ig kormánypárti színekben tagja volt a nemzetgyűlésnek, de ezt 
követően visszavonult az aktív politizálástól, és ügyvédként dolgozott 
tovább.

39 A kommunistaellenes nyomozásról bővebben: Hollós 1971, 194–197; 
valamint Forman é. n., 187–188.

40 A Magyar Királyi Csendőrség 1937-es Zsebkönyve szerint a kérdéses időben 
Járomi Lajos tiszthelyettes volt az őrsparancsnok.

41 Az MKP által delegált népbíró azt javasolta, hogy hagyják helyben az elsőfokú 
ítéletet.
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The Hardships of a Retired Gendarme-Sergeant after 1945

Gábor Vincze

The Hungarian Royal Gendarmerie was established in 1945 by a governmental decree, and its members faced 
collective punishment. The late calling to account occasionally reached gendarmes who already had been retired 
before the World War II, such as in Sándor Petők’s case. Communists from the vicinity of Orosháza and 
members of a late religious sect (the „Turanian Monotheists”) reported him to the authorithies. For comitting 
a „crime against the people” the local Orosháza body of the People’s Jury of Gyula sentenced  the 63 years 
old Sándor Petők to three years of prison on the 2nd May 1946. The people’s prosecutor applied for a harsher 
sentence, so the case was transmitted to the State Council of People’s Juries, which first ordered evidence 
additions and then, on the 3rd October 1947 acquitted the ex-gendarme sergeant of all charges.
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Klimkovics Ferenc Salamon és Szent László kibékülése Szent István sírjánál 1083-ban című 
képéről

Kulcsszavak Absztrakt

Nátyi Róbert*
* Szegedi Tudományegyetem
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A Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményében 55.613.1 leltári szám alatt találjuk azt a XIX. 
századi, nagyméretű történelmi kompozíciót, amely a tanulmány témáját képezi.  A leíró karton szűk-
szavú információi szerint az eddig ismeretlen festő történelmi jeleneteként számon tartott vászon Klim-
kovics Ferenc (1825-1890) kassai születésű alkotó Salamon és Szent László kibékülése Szent István sírjánál 
1083-ban című, a művészettörténeti szakirodalomban eddig lappangó műként aposztrofált festményével 
azonos. Annak ellenére, hogy a darab eddig rejtőzködött a kutatók előtt, viszonylag sokszor foglakoztatta 
a korszak szakértőit, hiszen reprodukciói még készülésének évében megjelentek. A XIX. század történeti 
festészetére reflektáló kiállítások katalógusai, illetve a vonatkozó szakirodalom az 1960-as évektől kezdve, 
festmény híján a műről készült grafika ismert, föllelhető példányait elemezte. A dolgozat a több évtizede 
attribúció nélküli festmény azonosításának tényén túl az alkotás ikonográfiai, történeti tartalmaival, ke-
letkezéstörténetével, illetve recepciótörténetével is foglalkozik.  

 A Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti gyűjteményében 55.613.1 leltári szám alatt találjuk azt a 
XIX. századi, attribúció nélküli nagyméretű történelmi kompozíciót, amely tanulmányunk témáját képezi.1 
A leíró karton alapján, 1955-ben lajstromba vett, eddig ismeretlen festő történelmi jeleneteként számon 
tartott monumentális vászon Klimkovics Ferenc (1825-1890) kassai születésű alkotó Salamon és Szent László 
kibékülése Szent István sírjánál 1083-ban című, a művészettörténeti szakirodalomban eddig lappangó műként 
aposztrofált festményével azonos (Pesti Műegylet Évkönyve 1859-re 1860: 2, 4, 6). 

 Annak ellenére, hogy a kép eddig rejtőzködött a kutatók előtt, viszonylag sokszor foglakoztatta a korszak 
szakértőit, hiszen reprodukciói még készülésének évében napvilágot láttak a Képes Újság és a Sonntags Zeitung 
hasábjain, majd a kiegyezés évében a Hazánk s a Külföld is reprodukálta (Forrásait közli: Kerny 2013: 366). 
A kép korabeli népszerűségét mutatja, hogy 1860-ban a Haske és társa Műintézet műlapján, egy ismeretlen 
grafikus litográfiájaként is terjesztették (Cennerné 1995).2 Sőt, Szana Tamásnak a századfordulón írt, az 1800-
as évek hazai festészetéről kiadott reprezentatív munkájában is megtaláljuk illusztrációját (Szana 1901: 128).

  A XIX. század történeti festészetével foglalkozó kiállítások katalógusai, illetve a vonatkozó szakirodalom 
az 1960-as évektől kezdve, festmény híján a litográfia ismert, föllelhető példányait elemezte, illetve ezek 
különböző változatait reprodukálta (Révész 2000: 591, Szvoboda 2007: 190, 438-440). Majdnem minden 
szerző sajnálatának adott kifejezést, hogy a korszak képzőművészetében oly fontosnak tartott műalkotás 
ismeretlen helyen tartózkodik. Most már az alkotás ismeretében elmondhatjuk, hogy a XIX. századi litográfusok 
igen precíz munkát végeztek, hiszen a műlapokon az eredeti kompozíció minden egyes részletét és elemét 
szerepeltették.

   A szegedi múzeum raktárában őrzött, alapos restaurálásra szoruló kép provenienciájáról szinte semmit 
sem tudunk.3 A rendelkezésre álló szűkszavú dokumentumok alapján 1944/45-ben került a Szeged Városi 
Könyvtár- és Múzeum birtokába. Az alkotás eredetileg minden bizonnyal valamelyik, 1944-ben elhurcolt 
szegedi zsidó család tulajdonában lehetett.4 
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 Klimkovics történelmi jelenetéről az első elemzés a magyar grafikatörténet egyik nagyszabású 
vállalkozásában, Gerszi Teréziának a 19. századi kőrajzolás történetéről írt monográfiájában látott napvilágot 
(Gerszi 1960: 151. kat. sz. 28). A folytatásra több mint három évtizedet kellett várni, amikor a figyelem 
fokozatosan a historizmus, a nemzeti romantika és történelmi festészet irányába fordult. 1993-ban Szabó 
Júlia Szent László XIX. századi képzőművészeti ábrázolásairól írt értekezésében felismerte, hogy a kibékülési 
ceremónia a magyar történelem egyik kiegyezési aktusaként tűnt fel, amely a festmény készülésének az 
időszakában az egyik legfontosabb közjogi kérdés volt, továbbá felhívta a szerző a figyelmet, hogy az 
elterjedt litográfiának több változata ismert az MNM Történelmi Képcsarnokában. Szellemesen világított rá 
interpretációjában, hogy a nyugati országrész urának német orientációja, illetve a keleti részek vezetőjének 
nemzeti irányultsága a kiegyezés szükségességét feltételezi (Szabó 1993: 214-215, 251. kép és 58. jegyzet).  
 1995-ben a 19. századi magyarországi művészkultuszra és műpártolásra reflektáló tekintélyes kiállítás 
katalógusában a műlappályázatok kapcsán Cennerné Wilhelmb Gizella publikálta újra a grafikát. A kötetben 
a Salamon és László király kibékülése Szt. István sírjánál 1081-ben (sic!) cím szerepelt (Cennerné 1995: 246. 
kat. II. 2.6.). Ez a hibás dátumozás már Szabó Júlia tanulmányának szövegébe is bekerült, igaz, hogy a grafika 
reprodukciójánál a helyesbített, 1083-as dátum olvasható. Révész Emese a festményt a nemzeti konszenzus 
történeti példájaként értelmezte, hiszen László csak úgy avathatja szentté elődjét, I. Istvánt, ha visszahívja 
a száműzetésből Salamont (Révész 2000: 591). Ez a gondolat már a kortársak terminológiájának is részét 
képezte, hiszen az alkotás keletkezése után a Képes Újság egyik elemzője a megbocsátásra helyezte a hangsúlyt, 
hiszen ez volt az uralkodói legitimitás feltétele (Képes Újság 1859).5 Egy évtizeddel később, a fentebb idézett, 
a kiegyezés évében megjelent Hazánk s a Külföld hasábjain – az aktuális politikai folyamatok ismeretében 
egyáltalán nem meglepő módon – éppen ezt az olvasatot nyomatékosították. Legutoljára, 2013-ban Kerny 
Terézia a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum István a Szent Király című kiállításának katalógusában írt a 
kép kapcsán, még mindig az eredeti festmény ismeretének hiányában, egy kiállított kőnyomat alapján alapos, 
mélyreható tanulmányt, rávilágítva forrásaira, analógiáira, illetve horderejére a hazai történelmi festészetben 
(Kerny 2013: 364-366).  

 A képzőművészcsaládból származó Klimkovics Ferenc, Klimkovics Ignác (1800-1852) festőművész 
fia, 1846-ben Marastoni Jakab (1804-1860) pesti festőakadémiájára iratkozott be. Tanulmányait a 
szabadságharc kitörésekor szüneteltette, amikor honvédnek állt és végigküzdötte a harcokat a magyar 
seregben. 1850-től Bécsben F. G. Waldmüller (1793-1865) irányításával képezte tovább magát, majd 1856-
59 között Párizsban telepedett le, ahol Léon Cogniet (1794-1880) tanítványaként működött. Hazaköltözése 
után, testvérével, Klimkovics Bélával (1833-1885) Kassán festőiskolát vezettek, ahol a fiatal Benczúr Gyula 
(1844-1920) is tanítványuk volt. Szakmai tevékenysége mellett aktív szerepet vállalt a magyarországi 
művészeti élet szervezésében. 1872-ben alapítója volt a Felső Magyarországi Múzeumegyletnek, 
majd 1876-ban oroszlánrészt vállalt a Felső Magyarországi Múzeum (Kassa) megalapításában is.     
 Vizsgált képünk alaptörténete a Salamon király és unokaöccsei, Géza és László hercegek közötti 
viszály időszakába vezet vissza. Az 1074. március 14-én lezajlott mogyoródi csatában Salamon alulmaradt 
rokonaival szemben. Ebbe a helyzetbe nem tudván belenyugodni, sógorához IV. Henrik (1050-1106) 
német-római császárhoz fordult segítségért. A következő fél évtizedben elhúzódó harcok alatt, Géza 
1077-ben bekövetkezett halála után László lett az ellenkirály. Végül Salamon beismerve vereségét 1081 
tavaszán bőkezű ellátás fejében lemondott a trónról. László ettől az időponttól kezdve az egész ország 
felett gyakorolhatta uralkodói jogait. Azonban a herceg nemsokára újabb összeesküvést szőtt ellene, mely 
az uralkodó tudomására jutott, így elfogatta Salamont és Visegrádon börtönbe záratta. Az 1083-as évben 
István király, Imre herceg és Gellért püspök szentté avatása alkalmából Salamon László kegyelmében részesült. 
Ennek dacára kiszabadulása után újra szervezkedésbe kezdett. Így a megegyezés nem bizonyult tartósnak, 
hiszen Salamon nem mondott le trónigényéről, Regensburgba menekült, hogy újfent külső segítséget kérjen.  
 A Képes Krónika erről az eseményről a következőképpen tudósít: „Miután kiszabadult 
a börtönből Szent István király és Boldog Imre hitvalló testének felemelése alkalmával, néhány 
napig a király mellett volt, de aztán elmenekült a kunok királyához…” (Képes Krónika 1987: 134). 
Klimkovics képe ez alatt az időszak alatt lezajlott események egyik legfontosabb epizódját dolgozta fel.  
 A festmény a Szent István által alapított székesfehérvári Szűz Mária bazilika mellékhajójában, 
az államalapító király kőszarkofágja előtt játszódó történelmi jelenetet ábrázol, melyen a Szentkoronát, 
pontosabban csak a corona latina-t viselő László a megbocsájtás keresztényi erényét gyakorolja megtévedt 
rokonával szemben. Érdemes felfigyelnünk arra a különbségre, hogy a historizáló szarkofágra fektetett Szent 
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István viszont a teljes Szent Koronát viseli. Kerny Terézia pontos értelmezését adta a furcsa, történelmi 
következetlenségnek, mivel a festő kora legégetőbb közjogi problémájára – arra hogy Ferenc Józsefet nem 
koronázták meg a Szent Koronával – hívta fel a figyelmet (Kerny 2013: 366). A középpontba helyezett 
két alak udvari emberektől és a klérus vezetőtagjaitól körülvéve kézen fogva közeledik az államalapító 
szent sírjához. László, miközben jobbjával Salamon kezét fogja, balját István katafalkján tartja. Ezzel a 
szimbolikus gesztussal is kiemelte a festő László aktív, békítő szerepét a történetben. Klimkovics Salamonja 
nem néz unokaöccse szemébe, miközben az nyílt tekintettel, figyelmesen és bizakodóan fordul rokona 
felé. Salamon hermelinnel és párducbőrrel ékesített magyaros ruhája ellentétben áll unokatestvére nyugati 
lovagokra emlékeztető sodronyingének és szablyájának harcias karakterével. A lovagkirályként ábrázolt 
László mellén látható hatalmas medalionon feltűnő Madonna-kép az uralkodó Mária tiszteletének, illetve 
az ország felajánlás aktusának szimbóluma, „a Szűz Mária választott vitéze” toposz festői megfogalmazása. 
 Az 1850-es évek végén Párizsban tartózkodó művész a Pesti Műegylet 1859. június 10-re meghirdetett 
közgyűlésének történelmi műlappályázatára küldte haza festményét. A Feldunasori épületben május 9. és 
június 13. között rendezett kiállításon a „történelmi tárgyú pályaművek” 79. tételeként szerepelt a vászon. Erre 
a kiállításra küldte be Orlai Petrich Soma: Zách Felicián című képét, Lotz Károly: Gellért püspök megtagadja 
Aba Sámuel megkoronázását Csanádon 1041 évben, Molnár József: Frangepánok megmentik IV. Bélát a tatárok 
üldözéseitől, illetve Madarász Viktor: Hunyadi László siratása című festményét (Sinkó 1995: 240). A mű 
korabeli súlyát – ahogyan már korábban utaltunk rá – a kortársak emlékezetében jól érzékelteti, hogy Szana 
Tamás 1901-ben a XIX. századi magyar festészet történetéről írt összefoglalásában is reprodukálták. A 
szerző szerint a két Párizsban tanuló művésznek Madarásznak és Klimkovicsnak az alkotásai magasodtak 
ki a pályázati munkák közül, így érthetővé válik, hogy mindkettőt megvásárolta az egylet. Madarász képe a 
Nemzeti Múzeumba került, míg a Klimkovicsét a tagok közötti kisorsolásra vásárolták meg (Szana 1901: 128).  
 Az időközben hazaérkezett festő a következő egyleti kiállításon (június 21. – július 13.) is 
bemutatta művét. Kerny Terézia azt feltételezte, hogy a festmény egy Salamon király életét feldolgozó 
nagyobb sorozat részeként készülhetett (Kerny 2013: 365. Vö. Szabó 1993: 214. és 57. jegyzet). Szintén 
ő mutatott rá arra, hogy a Salamon téma mind az irodalomban, mind a képzőművészetben igen népszerű 
volt a XIX. század folyamán, amely tematikához kapcsolódott Klimkovics képe (Kerny 2004: 33-51).  
 A szegedi múzeum újonnan azonosított, megtalált festménye a XIX. századi historizmus fontos 
korszakának egyik jelentőségteljes, már a kortársak által is nagyra tartott, az utókor számára a korszak közjogi, 
politikai gondolkodását reprezentáló, ezért sok kutató munkája révén értelmezett darabjával gazdagítja a hazai 
történelmi festészet látványos kollekcióját.

1. kép.: Klimkovics Ferenc: Salamon és Szent László kibékülése Szent István sírjánál 1083-ban.
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JEGYZETEK

1 Ismeretlen festő: Történelmi kompozíció. olaj, vászon, 190x146 cm. MFM Ltsz.: 
55.613.1.

2 Ismeretlen mester: Salamon és László király kibékülése Szent István sírjánál 1081-
ben.  zöldes alányomású litográfia, papíron 326x392 mm. MNM TKCs 
ltsz.: 5713 Képét közli: CENNERNÉ 1995. 246. kat. II. 2.6.

3 A tanulmány lezárása után, nyomdába kerülésének időszakában a festményt 
restaurálták. Tisztítás során, Szent István szarkofágjának a lábazatán 
előkerült a művész szignatúrája is.

4 Elhagyott Javak Kormánybiztossága, 50.56

5 N. N.: Salamon és László királyok kibékülése szent István sírjánál. (Kép 
Klimkovitstól.) Képes Újság 1 (1859/1.) 4
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Study on Ferenc Klimkovics's painting called Salamon and St. László’s Reconciliation at 
the grave of St. István in 1083

Róbert Nátyi

A large historical composition of the 19th century can be found in the collection of Fine Arts of the Móra 
Ferenc Museum Szeged under the inventory number of 55.613.1. According to the limited information of 
the descriptive carton, the painting has been considered a work of an unknown painter so far, but the canvas is 
the work of Ferenc Klimkovics (1825-1890), born in Košice, which is identical to the painting titled „Salamon 
and St. László’s Reconciliation at the grave of St. István” which has been regarded as a latent work in art history. 
Despite the fact that the piece has been hiding so far, researchers in the era have often been occupied with 
this painting as the work’s reproductions appeared in the year of its preparation. In the absence of the original 
painting, the catalogs of exhibitions showing historical paintings of the 19th century, as well as the relevant 
literature, analyzed the known graphic copies of the artwork from the 1960s. In addition to the identification 
of the painting without decades of attribution, this paper also deals with the iconographic, historical content 
and reception history of the work.
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The Communication and Marketing Strategy of the Ratatouille Festival Based on Local 
Heritage in Szentes, Hungary

Kulcsszavak Absztrakt

Zsófia Pintér*
* Koszta József Museum, Szentes

culinary festival
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Culinary festivals are very popular and trendy in the 21st century. Local food festivals are the pub-
lic events of transferring culture. What the audience sees is only one aspect of the whole picture 
but the main intentions of the organizers usually stay hidden behind the posters and advertise-
ments. Consumers get a perfectly planned marketing mix which is an act of a professional team 
to make the organizing association, in our case, a commercial firm more popular and well-known 
in the local area. They want to encourage shopping and increase the turnover and the income of 
the store. The main feature of the festival is based on local traditions and cultural heritage. The 
festival’s main idea consists of a constructed knowledge of the agricultural background of Szentes, 
a town located in the Great Hungarian Plain and called: ’the land of foil raising’.

Culinary festivals have become very popular and trendy by the 21st century. Local food festivals are public events 
of transferring culture. They intensify the community’s solidarity and frame their identities (Simon 2015: 229-
245). What the audience sees is only one aspect of the whole picture but the main intentions of the organizers 
usually stay hidden behind the posters and advertisements. Consumers get a perfectly planned marketing mix 
which is an act of a professional team to make the organizing association, in our case, a commercial firm which 
is popular and famous in the local area. They want to encourage shopping and increase the turnover and the 
income of the store (Veres-Szilágyi 2007: 197). Moreover, the main feature of the festival is based on local 
traditions and cultural heritage. In my study, I emphasize the role of socialization via the communication and 
marketing strategy of the Ratatouille Festival. Behind the social functions every festival has its own symbolism 
that reflects special identity factors. Festivals make the communal celebration memorable and reveal or perhaps 
reconstitute local cultural heritage. The examination of cultural memory is a basic step in the research. The aim 
of the celebration and the exchanged values depend on the purposes of the festival organizers (Szabó 2011: 
10). I present the festival supplies that are revivals of local traditions and social heritage. Festivals as special 
celebrations are embedded in different social networks. That’s the starting point of my study.

The Methodology of the Research

I started examining the local festivals of Szentes in 2011. None of them were uncommon as I have been a 
participant observer since my childhood. As a data collection method I used participant observation, made 
several interviews and searched for the online and offline media. The location of the Ratatouille Festival is an 
important part of the fiesta’s synthesis. The town’s location and history, the community’s meeting spots are 
all parts of the organizer elements. Both place and time give frame to the whole event. I was wondering how 
the celebration works: when it is, how long it lasts, what the duration of the organizing process is. I made 
interviews with the organizers, the participants and the local people. The organizers played a central role in 
my inquiring aspect. The age of the participants, their belonging to groups and their participating motivation 
were my main questions. Using special tools that reflect to the community’s past was the main curiosity of the 
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Ratatouille Festival. The coordinators’ special aim is not to forget the town’s past and to give space and place to 
be gathered as locals and competitors of a cooking competition. 

Szentes, the ’Centre of Plastic Tunnels’ 

Szentes is an agricultural town located in the South-East of Hungary. With its continental climate people 
mostly do cultivation for a living. Continental climates often have a significant annual variation in temperature 
(hot summers and cold winters) and the number of sunny hours are very high (Vigh 2004: 15). In addition, the 
soil also makes the place worth calling ’the home of paprika and tomato’. The tradition of vegetable cultivation 
goes back to medieval times presented by the socages and later, in the 19th century, by peasants’ vegetable 
gardens and day-labour fields. Until the establishment of farmers’ co-operatives in the 1960’s the place of 
cultivation was on the fields that belonged to the farms or in the town gardens. After the Turkish expulsion 
Austrian and German gardeners settled in Hungary and developed their own cultivation methods in the 
prominent loams. Bulgarian gardeners came to Szentes in the late 1800’s bringing new ways of gardening with 
them. They are called glasshouse planting and phyto-irrigation or aquatic irrigation. Their methods, production 
and goods are infilterated into the Hungarian economy (Szűcs 2003: 17-18.). The agriculture and the garden 
culture of Szentes were boosted by the utilization of thermal water in the 1960’s. Agriculture has been the 
source of living for the locals since the early times even until today. (1st pic)

About the Conception of the Ratatouille Festival

At the beginning (in 2002) the Ratatouille Festival was a co-workers’ day of the Hunor Coop Ltd., a 
commercial firm in Hungary. The main idea was born in György Horváth’s mind who was the president of 
the Szentesi Kertbarát (Friends of Gardening in Szentes) Association and also the president of the Hunor 
Coop Ltd’s Supervisory Committee. It has all begun as a company surprise for the workers and their families. 
The management of the foodstuff company found out that it would be their pleasure to invite and host their 
workers for a plate of a ratatouille as a team building act. They have chosen the ratatouille because of the 
paprika and tomato growing in town. The raw materials were given. The ratatouille is not a typical Hungarian 
food but it is in since the Turkish expulsion (Interview with Zoltán Mészáros 2018).

The aim of the first family day of Hunor Coop Ltd. was not only the team-building process but the establishment 
of a modern depeartment store as well. The location of the celebration was in front of the Kála Department 
Store (former: the Skála Warehouse). About 200-250 participants tasted the ratatouille in 2002 (Interview 
with Zoltán Mészáros 2018). (2nd pic)

The History of Food Trade in Szentes

The Hunor Coop Ltd. is a commercial company that dates back to the first half of the 20th century. The 
predecessor of the company called Szentes és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet (Agricultural Co-
operative of Szentes and its Region) was established in 1945. Before the 2nd World War, the ’HANGYA’ 
co-operatives did the same job. They had headquarters buildings, commercial exchange points, credit union 
partnership in towns and had the motto: ’convention is the only way to be successful in the market’ (Interview 
with Zoltán Mészáros 2018). The progenitor of the Hunor Coop Ltd., the Szentes és Vidéke ÁFÉSZ was a 
typical department store of the countryside. Their biggest store in Szentes was and still is, the Kála Department 
Store. It is located near the city centre in a residential district. Its name changed from Skála Warehouse into 
Kála Department Store in 1994-1995. After a short period of time the idea of the store’s total renovation 
came up.  It was renewed in 2011 and sponsored by the Hunor Coop Ltd. and other funds (HunorCoop.
hu é.n.). Looking through the history of Kála Department Store helps to understand why this festival is 
unique. It is held in a special part of the town which has always been an important commercial spot not 
only because of the warehouse but the vegetable market nearby. It is not a festival organized and sponsored 
by the town but Szentes definitely takes part in it and invites international guests, give some support and 
made this celebration one of the town’s emblematic features. The Rataouille Festival is the biggest event of 
tourism as well and the town presents it in the Tourism Fair (Exhibition of Tourism) in Budapest. (3rd pic) 
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The Communication and Marketing Strategy of the Ratatouille Festival

The secret of the Ratatouille Festival’s communication strategy is easy – it stayed cozy and family-friendly 
despite its large size (around 15.000 visitors). The first proposal was such a success that everyone looked 
forward to the continuation. The festival’s fame and its news spread all over the region, later in the country 
and abroad as well. The amount of the cauldrons and the participants of the ratatouille cooking competition 
were getting higher and higher from year to year. Its enthrallment is in its family scale (Interview with Zoltán 
Mészáros 2018). There are numerous gastro festivals in the region which are solely about business (for example 
the Fish Soup Festival in Szeged where the caterers cook their soups and sell them to the visitors [thousands 
of people]). The Ratatouille Festival in Szentes is not one of them. They do not sell the food for their own 
profit but sell support tickets for good cases every year – for example children’s ward in the local hospital: the 
participants can buy a plate of ratatouille with these support tickets. The organizers’ target audience has always 
been the families and friends of the coworkers. The Ratatouille Festival does not have profit: it is rather a PR 
event of the Hunor Coop Ltd. The philosophy of the firm is the following: ’the most important thing is to 
make the consumer happy and satisfied’ (Interview with Zoltán Mészáros 2018).

Communication is the act of conveying meanings from one group to another through the use of mutually 
understood signs, symbols and semiotic rules. In our case the first group is the organizers’ group (Hunor Coop 
Ltd.) and the other one is the visitors’ and co-workers’ group. The company sends messages to the people 
through advertising. The firm needs to know the consumers’ needs, behavior and habits (Veres-Szilágy 2007: 
199-201). The company aims to do so: they have a professional communication and marketing strategy. The 
organizing project restarts when the festival ends. The inner organizers’ circle consists of the Commercial 
Department’s co-workers and the shopkeepers. Moreover, there are volunteers from the retired workers and 
family members, cc. 30 people) (Interview with Zoltán Mészáros 2018).

Public relations activities are also very important for the company. Being there, taking part, cooking and 
competing are all parts of these activites. The aim of public relations is to inform the public, prospective 
customers, partners, employees and ultimately persuade them to maintain a positive view about the company. 
The general manager invites the co-workers, pays their additional costs, gives the cooking ingredients for 
free and provides a cozy tone by giving them a place to be together and have fun. The aim of the external PR 
activities of the firm is to bring good reputation of the festival and the stores. People connect the festival with 
the store and call the manager ’Rataouille Zoli’. ’Do something good and do not keep it a secret’ – sounds 
the president’s slogan (Interview with Zoltán Mészáros 2018). Corporate social responsibility is an internal 
organizational policy or a corporate ethic strategy. The Hunor Coop Ltd. gives sponsorship to more than 50 
institutions – kindergartens, schools, sport clubs and pensioners’ clubs. It is already a great achievement if 
people enjoy themselves in the Ratatouille Festival – says the manager (Interview with Zoltán Mészáros 2018). 

The company’s Commercial Department manages the advertisements. They place the festival’s elements into 
the store’s ads and promotions. Numerous photos are taken from year to year and most of them are posted on the 
company’s website and social media pages (http://hunorcoop.hu/). The invitations and the first advertisements 
appear in the local media in July. They use only local advertisements because it is not part of the main aim to 
boost the size of the celebration directly. Although a few national and regional TV channels (M1, Ozone TV) 
also visited the Ratatouille Festival to make reports. The company’s stores are in the South-East of Hungary 
so they can reach their targets there. 

The festival’s respectability and the communication of the locals are so strong that the Ratatouille Festival does 
not use any paid commercial in the national media. Newspaper reports can be found such as donating and 
supporting cases, cultivating good relations and partnership. 

The newest aim is to make the stores more ’sexy’ because ’sexy’ in the language of commerce means showy and 
eye-appealing. They made a photo wall with people in bikinis and they set up stocks with the following line: 
’a ratatouille addict’. ‘Giving positive experiences, believing in the future and good things attract good things’ 
– says the owner of the company (Interview with Zoltán Mészáros 2018). The company has a continuous 
interaction with its environment. In the firm’s field of operation the consumers’ impact plays the most important 
role. The communication strategy is part of the marketing strategy that helps the company to reach its goals 
(Magyar 2010: 104).  
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Ferenc Vidovics (local photographer, graphic artist) is the designer of the festival’s graphic elements, leaflets 
and promo videos (Interview with Zoltán Mészáros 2018). His plans were accepted and chosen by the 
manager, Zoltán Mészáros. The main idea of the whole campaign was to be merry and have a family-friendly 
atmosphere. He used vivid colors and showy figures (mostly vegetables from Szentes) to achieve this goal. 
Paprikas, tomatoes, onions are the symbols of the festival – they used these elements for promotional aims: 
they appeared on headbands and aprons. The national flag’s colors also appeared in the festival because every 
co-worker had a national colored T-shirt. It was designed by the ex-commercial manager, István Csiszár 
(Interview with Zoltán Mészáros 2018). The T-shirt strengthens the workers’ national identity and their 
attachment to the company – in addition, it also symbolizes the Hungarian ownership of the firm. Beyond the 
paprikas and the tomatoes the Hungarian national character also plays a big role. The Rataouille Festival does 
not have its own logo the company uses the Hunor Coop Ltd’s logo.But the main characters of the festival are 
definitely a smiling paprika and a smiling tomato for the outsider onlookers. The contesting teams also became 
the symbols of the festival. For other companies and institutions the festival and participation in the cooking 
contest means a teambuilding opportunity.

The Ratouille Festival has broadened every year considering its size, territory and visitor numbers which 
signifies its success. At the beginning the event lasted only one afternoon but later it became a 2-day-long 
festival: the programs begin with bacon roasting on Friday evening and then continue with the cooking contest 
on Saturday afternoon. The organizers installed a fun park for children from the beginning of the 2000’s. A 
few years ago only two stages were set up but nowadays they provide three of them with different kinds of 
entertainment (popular rock concerts, concerts for children). More and more celebrities are invited to give a 
show which strengthens the festival’s potencial. Huge successes were: Kovács “Kokó” István, the boxer; Norbert 
Növényi, the wrestler and Ágnes Kovács, the swimmer. Countless photos were taken and some of them ended 
up in the star guests’ social media sites. The celebrity guests and the symbols of the festival all enhance the good 
atmosphere and help to enlighten the contesting cooking teams activities (Interview with Zoltán Mészáros 
2018).

Summary

The Ratatouille Festival is one of the most important events of the year in Szentes’s calendar. A for-profit 
company’s family day became an expansively celebrated festival: locals can express their identity by participating 
in the cooking contest. The event is also popular among foreigners: the general manager maintains a good 
relationship with Hungarians who live outside Hungary and he invites his foreign acquaintances every year 
(Interview with Zoltán Mészáros 2018).

The local bonding and the usage of local heritage ensure the festival’s success: making it into the centre of 
attention has good effects on tourism besides the local communities and the company’s goals.

Agriculture and cultivation is part of the town’s history and a form of subsistence. Growing vegetables defines 
the town’s gastronomy even today. That is the reason why the organizers chose the ratatouille which consists 
of paprikas, tomatoes and onions. Several vegetable and fruit species are connected with the town: a plant 
research institute used to work in Szentes and eight species were chosen into the local heritage database. One 
of them is the main cooking ingredient of the ratatouille – the white paprika. The event and the company 
support local economy as they provide the local grower’s goods for their customers and participants. That is the 
way the Ratatouille Festival could became the most popular festival in town.
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1. picture: Szentes, 2009. Unknown author. Source: http://www.
szentes.hu/wp-content/uploads/2009/11/DSCN8909-1.jpg

2. picture: The place of the event: Kála Maxi Coop Supermarket, 
Szentes, 2018. Author: Hunor Coop Zrt. Source: http://www.

hunorcoop.hu/
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3. picture: The poster of the Ratatouille Festival, Szentes, 2017. Author: 
Hunor Coop Zrt. Source: http://www.szentesilecsofesztival.hu/

4. picture: The Ratatouille Festival, Szentes, 2016. The author’s photo.


