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Önmagában is szokatlan, hogy egy tornácos paraszt,
ház tisztaszobálának mennyezeté r l Kossuth, Petófi,
Bem é s Damjankh portré ia tekint le a családra, Mé g fi-
gyelemre mé ltóbb, hogy ez a ház T(iftölön, egy horvát
csa]ád birtokában van, a család egyik tagja rendelte
é s leánya  rzi ma is ezeket a festmé nyeket,

Alig harminc kilomé terre Pestt l, Tököl egyik csen-
des negyedé ben, a Mester utcában áll a nevezetes
tornácos paí asztház. A hivaikodó ú j é pületek környe-
zeté ben megnyugszik a szem a nemesen egyszer  ar-
chitektú í a láttán, Azt viszont már helyben is kevesen
tudják, miJyen kincseket rejteget a szé p haiIé k,

Ma e háznak egyetlen lakója Csepelsziqeti Mária, a
budapesti szerbhorvát gimnázium kollé giumának
nyugalmazott igazgatója, T le ké rdem, egy horvát
család, mjé rt é ppen a magyar törté neIem h seit
festtette lakásának falára? válaszában a már csak a
törté nelem lapjairól ismert ,,hungarus tudatot" vé lem
felismerni: ,,Miórt? Hát a magvarlk slrsa nem a mi slr-
sunk is? Mint í ához az dqa, mi is ehhez az lrszáqhoz tl:],rtl-

zunk - , ."
Bár hatásos lenne azt í rni, hogy az emlí tett ké pek

mé g a mú lt század elnyomatásának é veiben kerültek
oda, de nem í gy van, A festmé nyeket a ielenlegi tulaj-
donos é desapja Zorinácz József (1897-19ó3) rendelte
meg l931-ben, A m vé sz, Csáhvári lstván Csepelen é lt,
Zorinácz ]ózseí  ott látta  t dolgozni, fe]tehet en Vala-
melyik közé pületen, vagy jómódú  polgári Jakás dí szí -
té se közben,

Csákvári hat hónapig dolgozott, s csak a mennyezet
portré i é s gií landiai hat hé tig ké Szültek, A m vé sz lé t-
rán állva festett, a kontú rokat vasalószé nnel rajzolta,
Annak idejé n a munkálatok é s a festé kek ké t tehé n

Nem csupán a bels  szobát borí tották seccók, Mé g
impozánsabb lehetett a tornác, amely az utcárói is iól
Iátható Voit, Csákvári ugyanls a megrendelé s szerint a
tornác közepé n kb, 100xl50 cm-es nagyságban az ara-
di vé rtanú k portí é iát is megfestette, A ké pen ké t Sor,
ban egymás mögött, minden portré  egyedileg felis-
merhet  volt,

A visszaemlé kezé sekb l arra lehet következtetni,
hogy Zorinácz ]ózsef aki l933-ban Csepelszigetire
magyarosí totta nevé t - nem Vé letlenül rendelte meg a
festmé nyeket, A család ragaszkodott ráchorvát nyelvé -
hez, de a 48-as h sökben a maga szabadságeszmé i-
nek szimbólumait látta. Bizonyos, hogy bels  indí tta-
tást é reztek, hogy ebben a ié gkörben é llenek,

Csepelszigeti ]ózsef a ké t háború  között tagia Volt
a tököli lé rfi dalárdának, amely Yfu-Milkovirs Gábor
egykori kocsmájában tartotta szerda esti próbáit.
Vezet je Mil/iovics Mihály (a közismefi Miló bácsi)
vo]t, akinek hí res tamburazenekara muzsikálta ki a
bálokat, valamint Tököl, Lóré v, Ercsi, Ráckeve hor-
vát é s szerb lakodalmait, de a magyar é s a horvát
dalokat é nekl  dalárdát is kí sé rte, A dalárdának ak-
koriban nem voltak szí npadi lehet sé gei-  k é nekel-
té k a templomi passiót, misé ket, köSZöntötté k a
né vnapokat é s az isko]ai ünnepsé gekre is meghí vták
 ket. A köztiszteletben á]ló Csepelszigeti ]ózsefet is
megköSzöntötté k né vnapján a csa]ádi ház udvarán
minden é vben

A ké pek ióvoltából Csepelszigetié k háza a ké t hábo-
rú  között egyfé le kegyeleti hellyé  vált. Március lr-é n
é s október ó-án az isko]a itt iS taí tott ünnepsé get, S a
tanulóknak a ké pek alapján elmagyarázták az esemé -
nyeket, llyen alkalomkor általában a Dalárda is fe]lé -
pett é s a következ  balladát é nekelte:

I848-as h sök arcké pei egy tököli parasztház
mennyezeté n

freskók, a m vé szárába kerültek, A ké pek sajnos nem
száraz vakolatra dolgozott, A ,,secú O"

viszont hamarabb pusztu], ami ez
esetben már látszik is,

A 48-as portrák a mennqezet né gy
sarhában ótlósan taláIhatóft, A  utca
fel l kossuth é s pet fi, a másik ké t
szögleté ben Bem é S Damianich
portré ja látható. A töí té nelmi SZe-
nré lyek jellegzetes arcvonása i

azonnal felismerhet ek, s ez arról
tanú skodik, hogy a mester ké pzett
m vé sz volt, (Legkevé sbé  talán Pe-
l [i sikerült l A ké peket dí szes vi-
rágfüzé í ek kötik össze. A kompozí -
ció né gy oldalán pedtg a maqyar ko-
rona látható bársonypárnán, cí mer
né lkül. A mennyezet közepé n ré -
gebben parasztlámpa, ma üveg-
csillál lüeg, ameIyet körkörösen vi-
rágdí szek öveznek,
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,,É neh az araili 13 vé rtanú  emlé hé te"

)aj, d,e bú san süt az  szi nap sugára
pe aradi vártömlijcnek aú lakára-
Szánja a tiunhárom hí s maqaar vité zt,

Ki a tömlöc í eneké n a haláka ké sz.

Elí té Ité k s1rba Wind a tizenhdrmat.
Sz ttek, í Ontak a rulahukra ezer vdd,at,

Elnevezté k,,í elsóqsé rt  pórtütóftnek",

Mert a ma7uar szabadsdqé rt harú a keltek.

IJramt'ia, az í té let ahasztóí a|
Mintha qqáva ú tonállók lettek valna,
Mintha rné ltók seyn volnának eqy lövé sre,

Katondkhoz, fé rfiafthoz ill  vóqre -

Ng ih nár a börtönaitó vasas zára,
|ertek, 1erteft h s maqqarok a haláka!
Bú csú zzatok eI eqqmástóI mindörökre,
Úqt1 menjetek, ú gt1 szálljatok iobb é letre!

(Az é nek telies terjedelme tizenné qq versszah.)

A ba]]ada önmagában is figyelmet é rdeme]. Forrai lbo-
lya, a Né prajzi Mú zeum kutatója szerint szerz je Lóvaq

Iózsef miskoIci tanár lehet, aki maga is 48-as katona
volt, A balladának, nótának é s dalnak is mondott szö-
veg több variációja került el - Az eredetit Úivárg Zol-
tán é s sándoí  |ózsef né prajzkutatók is Lé vay nevé hez
kötik,

Az itt közölt variációt a ké t háború  között nemcsak
a dalárda tagjai tudták, hanem ké zí rással mások is
terjeSZtetté k. l999-ben, amikor Csepelszigeti Mária
már csak az els  né gy versszakra emlé kezett, a szom-
szé dban az ugyancsak 70 é v feletti Kremó Bé la (aki
ugyan nem volt dalárdista] ké szsé ggel tudta kiegé szí -
teni mind a tizenné gy versszakát, Magyar m dal-szer 
da]]amát lehetsé ges, hogy szinté n Lé vay alkotta meg

A ballada központi a]akia a szerb nemzetisé g 
Damjanich |ános, A tököliek a tizenhárom vé rtanú  kö-
zü] - nem vé letlenül- eszmeileg  t é rezhetté k maguk-
hoz legközelebb. A magyar é s a magyarokkal együtt
é l  dé lszláv né pek sorsközössé gé nek szlmbólumát
látták benne,

A IL világháború  alatt Tököl gyakori cé lpontla Volt a
bombázásoknak, Csepelszigetié k háza több helyen is
meglepedezett, A harcok után a ]akásba szovjet kom-

mandó telepedett be, A világ azonban nemcsak
fekete-fehé rI A visszaemlé kezé sben fennmaradt, hogy
az ott lakó orosz tiszt nagyra é rté kelve a festmé nyeket,
megtiltotta, hogy a szobában dohányozzanak,

Talán itt lehetne ennek a szé p ,,nemzetisé gj" törté -
netnek vé ge, ám nem ]enne teljes, ha a csa]ád sorsá-
ról nem esne b vebben is né hány szó,

A török uralom után nagyobb számú  katolikus rác
(ráchorvát) teIepedett meg Tökölön. Utódaik ma is
beszé lik a nyelvet é s az iskolában is tanulnak horvá-
tul, Többsé gük földm velé ssel foglalkozott. Köztük a
Zorináczok é s a család másik ágát ké pez  Rozgicsok is_
A tökö]i ,,rácok" - köztük a tehetsé ges Zorinácz (ké ,
s bb: Csepelszigeti) ]ózsef mindig magyar é rzelm -
nek tartották magukat, Ugyanakkor anyanyelvükhöz
ragaszkodtak, Mai szóhasználattal é lve] kett S köt -
dé sük volt, mindké t kultú rához ragaszkodtak,

A IL világháború  után a koalí ciós kormány szorgal-
mazta a nemzetisé gi iskolák ú  jjászervezé sé t, Mivel
tudták, hogy a frissdiplomás Csepelszigeti Mária be-
szé li a nyelvet, l94ó,ban Magyarsarlósra, egy kis bara-
nyai faluba helyezté k horvát taní tónak, A Titói-
foí dulat után azonban Rákosi emberei egyre gyanak_
vóbb szemme] né zté k a dé lszláv pedagógusok tevé -
kenysé gé t, 1952-ben számos más dé lsz]áv taní tóva],
tanárral együtt letartóZtatták, A családját is zaklatták
miatta. Közalkalmazott apiát elbocsátották, nyUgdí iát
megvonták. Testvé rbátyla é lete vé gé ig viselte az ávó-
sok brutalitásának következmé nyeit, Hiába hivatko-
zott a család a nemzethez való h sé gükre é s bizonyi
té kké nt a 48-as relikviákra,..! Csepelszigeti Máriát,,ál,
lamellenes szervezkedé s" vádjával három é vi börtönre
í té lté k, é s CSak a poljtikai lé gkör enyhüIé sé vel szaba-
dult, l954-ben,

Miután ártatlanságát elismerté k é s rehabilitá]ták,
a Szerbhorvát cimnázium Kollé giumának lett az
igazgatója Budapesten, ahonnan l990-ben vonu]t
nyugdí jba, A szül i ház szel]eme az inté zetbe is elkí -
Sé rte, Nem kis ré sze volt abban, hogy ezt a kollé giu-
mot Damjanich János tábornokról nevezté k el, S t, a
kollé giumban rendezett hagyományos emlé künnep-
sé gekre a Damjanichról szóló ballada els  verssza-
kait iS megtaní totta, Ma Visszavonultan, szerónyen
é l em]é keivel,

csákvári lstvánról, a fest m Vé szr l annyit tudunk,
hogy a háború  a]att csaknem teljes nyomorban é lt
Csepelen. 194r-ben szoviet katonák l tté k le, Ké mnek
gondolták, mivel a tökö]i repül té r közelé ben rajzo1-
gatott a mappáiába.. ,
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