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DR. SZABÓ PÁL

Egy elfeledett hadisiker nyomában 

Nándorfehérvár első török ostromáról (1440)*

„ez a magasba nyúló vár,
a magasan röpülő sas nem szállhat át fölötte,
árka a föld gyomráig lenyúlik, 
bástyái a Fiastyúk csillagzatig érnek.” 

(Lutfi pasa, nagyvezír)

Nándorfehérvár 1456. évi török ostromához több történeti mítoszunk fűződik. A legismertebb
talán a Dugovics Titusz személyéhez hozzákapcsolt esemény, azonban nemrég az nyert bizo-
nyítást, hogy ő nem több egy XIX. században megalkotott figuránál.1 Bár Nándorfehérvár több
mítosztól megfosztatott, mégis maradt még említésre méltó történeti ténye, „diadalmas via-
dalma”. Mert ez a vár nem az 1456. évi nándorfehérvári ostrom alkalmával nézett először
szembe a szultán vezette török haderővel, hanem 1440-ben. Ennek ellenére erről az ostromról
a történeti szakirodalom vagy nem vagy jóval kevesebb szóval emlékezik meg.2 Kiindulópont-
ként számunkra talán a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain 1911-ben dr. Wertner Mór által
írt áttekintés szolgálhat. Wertner négy részben, okleveles források alapján tekintette át e korszak
magyar hadjáratait, amely munkában helyet kaptak az ostrom idejének okleveles forrásai is.3

Sajnos itt is érvényes az, amit Pálosfalvi Tamás még 2000-ben is megállapíthatott. Nevezetesen
az, hogy a XV. század közepének politikatörténete – és hozzátehetjük, hadtörténete is – a ma-
gyar középkor legkevésbé feltárt területe.4 Minden bizonnyal 1456 jogos dicsősége beragyogja
és túlragyogja a 16 évvel korábbi várostromot. Mályusz Elemér 1980-ban megjelent tanulmá-
nyában5 mutatott rá erre a hiányosságra: „vannak történelmünknek olyan mozzanatai, amelyek
a kutatók figyelmét fontosságuk ellenére nem vonták magukra (…) tudósok és laikus olvasók
Belgrád 1440. évi ostromát alig-alig méltatva figyelemre, átsiklanak a török-magyar élethalál
küzdelem legfelemelőbb mozzanatán”6 Ezzel nemcsak a későbbi kutatás maradt adós, hanem
már a kortársak is. Ahogy Engel Pál megjegyezte: „Míg a vár 1456. évi ostromára (…) az egész
világ figyelt, erről az ostromról nem jegyeztek fel többet néhány szűkszavú mondatnál.”7 Leg-
utóbb Kubinyi András hasonlóan írt: „II. Murád 1440 áprilisában hat hónapig tartotta ostrom
alatt a Tallóci Jován által védett Nándorfehérvárat. Sajnos erről alig tudunk valamit.”8

Hiánypótló vállalkozásba kezdtem, mert tudomásom szerint erről az ostromról külön,  önálló
munka nem született. A témával a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán,
még medievisztika szakos doktoranduszként kezdtem foglalkozni. Először, Hódmezővásárhe-
lyen a Vásárhelyi Történelmi Kör előadássorozata keretében, 2010 márciusában tartottam elő-
adást az ostrom 570 évvel ezelőtti évfordulója tiszteletére. Majd 2010 májusában kutatásaim
akkori eredményeit Szegeden közzétettem.9 Szegedi tanulmányomat követően, 2010 decem-
berében a Várak, kastélyok, templomok című folyóiratban tematikus lapszámot szenteltek
 Nándorfehérvárnak, amelyben már az 1440-es ostromról is néhány szó esett.10 Hosszas egyez-
tetést követően, 2011 szeptemberében tanulmányom rövidített változatát a Hadtörténelmi
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 Közlemények szerkesztőjének, Dr. Veszprémy Lászlónak küldtem el. A decemberi szerkesz-
tőségi ülés azt későbbi közlésre fogadta el. Azonban az addig is tovább folytatott előadásaim,
kutatásaim és részeredményeim jelentősen megnövelték a tanulmányom terjedelemét, így szük-
ségessé vált egy újabb közlés az ebben a témában készülő Ph. D. doktori disszertációmhoz. 

Tanulmányom jelenlegi állapotában szeretne, a lehetőség szerint, árnyaltabb képet adni Nán-
dorfehérvár első török ostromáról, előzményeiről és körülményeiről. Nyomon követve a vár
birtoklásának előzményeit, korszerű megerősítését, az ostromra vonatkozó forrásokat, illetve
az ostromban alkalmazott haditechnikát is.

I. Nándorfehérvár a nagyhatalmak erőterében

Nándorfehérvárt (Belgrád) elsősorban földrajzi-stratégiai helyzete emelte ki.  Egyrészt a
Duna és a Száva folyó találkozása évszázadokon át meghatározó súlyúvá emelte, mert a dunai
vízi út kereskedelmi–hadi ellenőrzését tette lehetővé. Másrészt egy fontos ókori római transz-
balkáni szárazföldi út állomása volt e hely, amely Belgrádig vezetett Byzantium–Konstantiná-
polyból a város érintésével a Duna partján felfelé és vissza.11 Ezen az útvonalon közlekedhetett
az a bizánci követjárás, amely Attila hun nagykirályhoz indult, és amelyet Priszkosz rhétor
örökített meg. De valószínű, hogy ezen az úton jutott el Bulcsú harka is VII. (Bíborbanszületett)
Konstantín bizánci császár udvarába.12 A középkorban pedig nemcsak a keresztes hadjáratok
fő szárazföldi útvonalaként szolgált,13 hanem még a XV. században, 1433-ban a burgundiai
Bertrandon de la Brocquière lovag, tanácsos és főkonyhamester is – útleírása szerint – ezen az
útvonalon érkezett Konstantinápolyból Nándorfehérvárba.14 1443-ban Hunyadi János téli had-
járata is ezt az utat követte.

Belgrád birtoklásáért évszázadokon át a magyar–bizánci–bolgár–szerb és oszmán kapcso-
latok szövevényes nyomai húzódnak meg, amelyet jól mutat a vár(os) többféle elnevezése. A
kelta eredetű, római kori Singidunum nevet kivéve, valamennyi név jelentése: fehér vár. Ami
másoknak Belgrád, nekünk Nándorfehérvár. Amennyiben elfogadjuk, hogy a (dunai) bolgárok
neve nándor volt15 az Árpád-korban, akkor ezt őrzi a „Bolgárfehérvár” (Alba Bulgarica) név.16

Anonymus Gesta Hungarorumában is Bolgárfehérvár szerepel (39, 41. cap). 
A Bizánci Birodalomban a magyar állam elleni határvédelem fő központja volt.17 Innen ered

Nándorfehérvár „Görögfehérvár” neve (Alba Graeca), amelyet a német elnevezés őrzött meg
(Griechisch Weissenburg). Ennek ellenére a bizánci görög források sem ezt, hanem csupán a
Belgrád alakot hozzák. VII. (Bíborbanszületett) Konstantín császár (945–959) A birodalom
kormányzásáról írott munkájában Belegrada, Belegradon alakban a 40. fejezetben említi a vá-
rost.18 A 42. fejezetben pedig a Belegradá-nak nevezett kasztront (castrum) találjuk.19 Joannész
Szkülitzész történetíró XI. századi történeti műve, a Szünopszisz hisztorión a II. Baszileiosz
császárról (976–1025) és VIII. Konstantín császárról (1025–1028) szóló fejezetében hasonlóan
nevezi meg a várost (43. cap).20 De Belgrád várának földrajzi-stratégiai elhelyezkedéséről is jó
jellemzést ad: „A belgrádi erődítmény nehezen megközelíthető és az ellenség számára megtá-
madhatatlan. Mert dél felől mindenütt meredek kőszirtekkel van körülvéve, melyek között
folyó folyik, amelynek Aszón a neve és egy bejárat áll a vár(os) rendelkezésére (ford. Szabó
Pál).”21 Szkülitzész a IV. (Paphlagóniai) Mihály császárról (1034–1041) szóló fejezetében pedig
Delján Péter bolgár felkelése kapcsán említi (23. cap). „Bulgáriában csavargott, és eljutott
 Moravosig és Belgrádig (Pannonia erődjei ezek, melyek a Dunán túl fekszenek, és szomszé-
dosan a magyar királlyal)” (ford. Moravcsik Gyula).22 Szkülitzész azonban csak VI. Mihály



császárig (1056–1057) tárgyalja az eseményeket. A XIV. századi Niképhorosz Grégorasz: Hisz-
toria Rhómaiké című művében a Bellegradón szerepel.23 A továbbiakban ismertetett két XV.
századi késő-bizánci szerző, Laonikosz Khalkokondülész a Mpelográdész alakot hozza, Dukasz
hasonlóan Pelogradó ostromát említi.

A magyar „Nandorfeirwar” név az Anjouk idején keletkezett XIV. századi krónikakompo-
zícióban jelenik meg (106. cap). Nándorfehérvár az Anjouk Magyarországa, Nagy Lajos ki-
rálysága (1342–1382) idején játszott újra tevékeny szerepet a térségben.24 Ehhez kapcsolódtak
a Bizánci Birodalomtól függetlenedni akaró szerb elszakadási kísérletek.25 Szerbia virágkora
IV. (Dusán) Istvánnal (1331–1355) kezdődött, de ennek során kiújultak a szerb–magyar harcok
is. Belgrád 1319-ben bár magyar kézre került, de Dusán 1349-ben Belgrádot visszafoglalta I.
(Nagy) Lajos (1342–1382) magyar királytól és a Bizánci Birodalom további területeit kezdte
meghódítani, mivel szerb uralom alatt kívánta egyesíteni Bizáncot és az egész balkáni nép-
eket.26

Ahhoz, hogy megértsük a Balkánon a XIV–XV. században kialakult új hatalmi erővonalakat,
itt már részletesebben kell követnünk a vár birtoklásának történetét (1. melléklet). Dusan halála
után Szerbia részekre hullott. Délen Dusan helytartója, Branko Mladenovics épített ki területi
hatalmat, fia Vuk Brankovics székhelye Koszovó vidéke lett. Északon a másik központ Hrebel-
janovics Lázár István kenéz vezetésével alakult ki. Lázár kenéz már I. (Nagy) Lajos segítségére
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Középkori szerb államok (1196–1459) História 2010/1-2. (6. old. alapján)



támaszkodott, aki viszont hűbéri függésbe kényszerítette a Lazarevicseket és hadjáratot indított
Szerbiába (1359).27 Nagy Lajos Szerbia feldarabolásában részt vett, így elvette Nándorfehérvárt
is. Amikor pedig Bulgária széttagolódott a viddini és a tirnovói bolgár cárságra, Lajos a szerb–
havasalföldi–bolgár szövetség ellen hadjáratot indítva elszakította a viddini bolgár fejedelem-
séget. Éppen ez gyengítette meg a fenyegető oszmánokkal szembeni ellenállást.28 Ennek
legfontosabb európai nagypolitikai fokmérője a Bizánci Birodalom megsegítésének kérdése.

Az oszmán veszélyt jelezte, hogy 1366-ban a bizánci császár, V. Palaiologosz János (1341–
1379) személyesen járt Budán és Nagy Lajossal folytatott tárgyalásokat. A magyar király
ugyanis az V. Orbán pápa (1362–1370) által hirdetett keresztes hadjárat (1365) szárazföldi had-
seregének vezetője lett volna.29 1371-ben I. Murád szultán (1362–1389) viszont legyőzte Vu-
kasin (1366–1371) túlerőben lévő szerb seregét a Marica-folyónál. Ennek következménye az
lett, hogy déli szerb részfejedelmek török vazallussá váltak. A töröktől független területek
Észak-Szerbiára korlátozódtak, ahol Lázár kenéz gyakorolta a hatalmat.30 Szerbia egysége
többé nem állt helyre. A balkáni oszmán térhódítás és Bizánc sorsa összefonódott.

XI. Gergely pápa (1370–1378) a maricai vereség hírének hatására, Konstantinápoly megse-
gítésére keresztes hadjáratot tervezett és 1373-ra Thébaiba kongresszust hívott össze. Ehhez a
magyar királyt és Velencét szerette volna megnyerni. De a bizánci követjárásnál (Ióannész
Laszkarisz Kalopherosz) több ezúttal sem történt.31 I. Murád hódításai folytatódtak, amely az
Oszmán Birodalom történetében is sorsfordítónak bizonyult. Még 1361-ben elfoglalta Driná-
polyt a bizánciaktól és székhelyévé tette. Bizánc viszont kénytelen volt adót fizetni a szultánnak
és 1374-ben szerződést kötöttek, amely szerint V. János a szultán vazallusa lett. I. Murád a
Duna felé hódított, a legfontosabb kereskedelmi-stratégiai út központjait, Szófiát (1386) és
Nist (1387) megszerezte. A döntő ütközet 1389-ben Rigómezőnél (Koszovopolje) zajlott. Bár
a szultán a sátrában merénylet áldozata lett, a török vazallus Lázár kenéz és szövetségesei
 vereséget szenvedtek. 

A szerb állam központi területe észak felé tolódott el. Ez pedig a Brankovicsok területét is
érintette. Lázár fejedelem fiának, Lazarevics Istvánnak (Stefan Lazarević) (1389–1427) ismét
Nándorfehérvár lett a központja.32 Kevéssé ismert, hogy Lazarevics VII. (Palaiologosz) János
bizánci császártól (1390–1399, 1402) Konstantinápolyban megkapta a despota (deszpotész)
címet is, amely a bizánci uralmi hierarchia egyik legmagasabb rangja volt.33 Ennek a Komné-
nosz császárok idején létrehozott címnek első birtokosa a későbbi III. Béla magyar király volt,
majd 1190-ben Nemanja István szerb fejedelem is megkapta, sőt 1204 után Épeirosz ura is bir-
tokolta.34 Azonban Lazarevics kénytelen volt elismerni a török vazallusságot a Gallipoliban
megkötött egyezményben (1402), amelyben Szerbia állami létét meghosszabbította. A szerb-
moráviai területeket kiszélesíthette, de a hűbéri kötelezettsége is megmaradt.35 Lazarevics még
I. (Villám) Bajezid (1389–1402) hűbéreseként harcolt az ankarai csatában, Timur Lenk ellen.
A törökök katasztrofális veresége azonban éles külpolitikai váltásra ösztönözte. Vagy másként
fogalmazva egyszerre került a török és magyarok függése alá. Ugyanis Luxemburgi Zsigmond
magyar király (1387–1437) felé tájékozódott, aki korábban is már személyesen indított szerbiai
hadjáratokat. 1396-ban Bizánc megsegítésére és az oszmánok ellen indított keresztes hadjárata
vereséggel végződött, Nikápolynál. Akkor I. Bajezid szultán folytathatta Konstantinápoly zár-
latát, amelynek elfoglalása ezután fő célja lett. II. Mánuél bizánci császár (1391–1425) emiatt
indult segítséget kérni Nyugat-Európába (Párizs, London), de utazása nem hozott eredményt
(1399–1403).36

Lazarevics és Zsigmond magyar király között gyümölcsöző együttműködés alakult ki.
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 Lazarevics tagja lett Zsigmond által alapított Sárkányos társaságnak (1408) és Zsigmondhoz
élete végéig hű maradt, akitől a Száván túli, „megmaradt államának” egykori birtokait meg-
kapta. A Macsói Bánságot (Száva, Drina-folyók és a Cer-hegység között) és vele együtt Nán-
dorfehérvárt is! Továbbá – mint ismeretes – nagy kiterjedésű magyarországi birtokokat is
kapott. A legfontosabb azonban az, hogy szerbiai államának székhelyét Nándorfehérváron ren-
dezte be és itt fontos korszerűsítő várépítkezéseket végzett.37 Az addigi kőhalomból korszerű,
vastag várfalakat és bástyákat emeltetett, a vidéket pedig zsoldos helyőrség őrizte.38 Megóvta
a déli magyar vármegyéket a török támadásoktól. Ezt Zsigmond király 1404-ben, a burgundiai
herceghez írott levelében ki is emelte. „A nevezetes István úr, Rascia despotája és hercege,
szintén alárendelve magát hatalmunknak és uralmunknak, csatlakozott hozzánk és elhatározta,
hogy olyan nagy erővel indul a törökök és egyéb ellenfeleink, vagyis helyesebben Krisztus el-
lenfelei ellen, hogy többször viselvén ellenük háborút, győzelmet aratott (…)”39 Szerbia az üt-
közőállam mintája lett ebben az időszakban, egészen Lazarevics haláláig (1427).40

II. A tatai szerződés és Nándorfehérvár átadása (1426–1427)

1426-ban fontos, közjogi-stratégiai jelentőségű szerződés megkötésére került sor Tatán,41

Zsigmond kedvenc pihenőhelyén, mégpedig Lazarevics utódlása kapcsán, mert félő volt, hogy
a despota fiú utód nélkül hal meg. A szerződés szerint a megmaradt szerbiai és a magyarországi
birtokokat Lazarevics unokaöccse,42 Brankovics György szerb despota (1429–1456) örökli.
Két fontos vár azonban magyar kézen marad: Nándorfehérvár és Galambóc. Erről Thuróczy
János is beszámol krónikájában, bár ő tévesen nem Lazarevicset említi szerződő félként, hanem
már Brankovicsot.43 A jogcímként úgy fogalmaz, hogy „hűségének zálogaként” („fidelitatis
pro obside eidem cessit”) átadta Zsigmond királynak, aki ennek fejében neki és leszármazot-
tainak Magyarország területén nagy kiterjedésű birtokokat adományozott.44

A tatai szerződésről szóló fontos jogtörténeti dokumentum egy későbbi oklevélátiratban ma-
radt ránk. Ez sokkal szélesebb, közjogi szabályozási tárgykörről tanúskodik. Először is a felek
rögzítették Szerbia és a Magyar Királyság közjogi viszonyát.45 Másfelől tárgyaltak az oszmán
fenyegetésről is. Brankovics György pedig a magyar bárók sorába emelkedett.

A szerb trónutódlás rendjét is „felülszabályozza” az a cikkely, amely szerint Lazarevics Ist-
ván férfi örökös nélküli halála esetén (magszakadás) csak a rokonát, Brankovics Györgyöt és
az ő férfiágon való törvényes utódait iktatja be Szerbiában a magyar király. A szerződés további
pontja a birtoklás kérdéseit rendezte Lazarevics férfiörökös nélküli halála esetén. Ebben az
esetben ugyanis több felsorolt területet és birtokot, köztük Macsót és Nándorfehérvárt minden
tartozékaival, valamint Galambócot minden tartozékával „koronánk és az említett Magyaror-
szág részére mindenkorra fenntartjuk.” Bár Lazarevics ezeket örökös birtokul megkapta, de a
család kihalása esetén mindez visszaáramlik a koronára. Továbbá, Brankovics György, mint
magyarországi báró engedelmeskedjen az uralkodónak, a tanácskozásokban köteles részt venni,
beleértve a hadi segítség nyújtásának kötelezettségét is.46

A szerződés nemsokára hatályba lépett. 1427-ben egy vadászaton Lazarevics rosszul lett, a
lováról lefordult és június 19-én meghalt.47 A halála után Brankovics György követte.48 Ez
azonnal elindította a törékeny együttműködés és az addigi status quo egyensúlyának megbom-
lását. Nándorfehérvár birtoklása ismét stratégiai célpont lett. Ez lett az oszmán és a magyar
hatalom ütközőpontja.

Zsigmond király sietett a város átvételével. Brankovics megkapta Lazarevics magyarországi
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birtokait is. Zsigmond, a tatai szerződés értelmében, ünnepélyes szertartással beiktatta Szerbia
és Albánia despotájának, megadva neki a korona, országalma és kard viselésének jogát.49

Brankovics azonban kénytelen volt megváltoztatni politikáját, a két hatalom között igye-
kezett saját érdekét érvényesíteni. A székhelyét Szendrőre (Smederevo) helyezte át,50 bár a
Magyar Királyságban hatalmas birtokokkal rendelkezett, és Zsigmond király udvarának tagja
is maradt. Ekkor történt – a magyar szakirodalomban szinte közhelyszerűen ismertek szerint
–, hogy Galambóc várát átadta a szultánnak. Nem ok nélkül. Azzal indokolta cselekedetét,
hogy egy kifizetetlen tartozását a magyar király nem ismerte el.51 Két oklevél (1437. szep-
tember 27.; 1438. február 24.) szerint a vár akkori szerb kapitánya, „Rácz” Jeremiás adta át
a várat.52 Ezáltal viszont közvetlen szomszédságba kerültünk az Oszmán Birodalommal. A
vár földrajzi elhelyezkedésénél fogva jó kiindulópontja lett a későbbi török támadásoknak,
a török hajók felvonulásának. A törökök katonai tevékenysége érezhetően megnövekedett
Szerbiában. Megpróbálkoznak a híres és gazdag Novo Brdo bányaváros ostromával, de szer-
bek, szászok és a raguzaiak ezúttal még visszaverték. Viszont megszerezték Nist és Kruse-
vácot.

Azt mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy Brankovics György Szerbiában a török szorí-
tásában uralkodott, és nemcsak a szerződés miatt. Két lánya közül az egyiket, Marát (Mária)
kiengesztelésképpen II. Murád szultán (1421–1451) háremébe volt kénytelen küldeni. Marának
1435 szeptemberében kellett elindulnia a szultánhoz. Arany János balladáihoz méltó történet,
amint Mara tudta és megértette, hogy apja és Szerbia megmaradásának ő az ára, a despota
pedig „országa és hazája megmaradása érdekében, szorultságból” áldozta fel a lányát. A másik
lánya, Katarina (Katalin) pedig a nagyhatalmú Cillei Ulrik felesége lett.53 Két fiútestvére, Ger-
gely (Grgur) és István (Stefan) kísérte el Marát az oszmán fővárosba, Drinápolyba. Mara to-
vábbra is hű maradt a kereszténységhez.54 A hazatérő testvéreket később Szendrő ostromakor,
Murád szultán, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye, bizánci gyakorlat szerint megvakíttatta.55

Az idős Brankovicsot e családi tragédia életre szólóan megviselte. A török mégsem mozdította
el őt tisztségéből. Brocquière szerint, mert a despota még évi 50 000 arany adót fizetett a szul-
tánnak, aki állítólag úgy nyilatkozott: „Több hasznom van belőle, mintha az enyém volna,
mivel helytartóimtól semmit sem kapnék.”56

A tatai szerződés végrehajtása a törökök szempontjából mindenképpen veszélyes volt szer-
biai politikájukra nézve. A déli védelem súlypontja eddig a temesi ispán tisztségén alapult,
amelyet ekkor Rozgonyi István viselt. A tatai szerződés értelmében viszont Temesvár jelentő-
sége csökkent, a védelem kulcsa a magyar kézbe kerülő Nándorfehérvár lett. A déli védelmi
övezet legfontosabb részévé vált, mert ez a vár akadályozta meg a Duna mentén, észak felé, az
oszmán terjeszkedést.57 Azt a megállapítást is megkockáztatjuk, hogy ekkorra Nándorfehérvár
a Balkánon, a szorongatott bizánci főváros, Konstantinápoly mellett, méltó északi ellenponttá
vált a török európai terjeszkedésével szemben.

Nándorfehérvár birtoklásának jelentőségét Zsigmond király is felismerte és a déli védelmi
rendszert egy kézben egyesítette. Közvetlenül királyi kézbe vette az al-dunai várakat, azokat
megerősítette, újakat is épített. Az ún. első végvári vonal Szörényvártól az Adriáig húzódott.
A déli vármegyéket pedig a temesi ispán irányítása alá vonta: Temesi Bánság néven.58 A
 védelmet kezdetben a Német Lovagrenddel végeztette el (1429–1432) Szörény és Haram
 közötti végvárak vonatkozásában. A lovagrend csapatát azonban 1432-ben a törökök
 megsemmisítették. A lovagok számára Nándorfehérvár menekülési lehetőség volt, johannita
lovagokkal az 1433-ban átutazó Bertrandon de la Brocquière is találkozott.59 A vereség után
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Zsigmond a külföldi származású Tallóciakat helyezte ezek élére és ehhez hatalmas gazdasági
potenciált alakított ki. E döntése Nándorfehérvár sikeres megvédésében helyesnek bizonyult.

III. Nándorfehérvár korszerűsítése: Lazarevics és a Tallóciak

Amit Giovanni da Tagliacozzo 1456 után pontosan megfogalmazott, az érvényes volt ko-
rábban is, 1440-ben: „Ez a vár végvára az országnak, s mintegy fő kapuja a magyar földnek,
melyen a legkönnyebben juthatni az országba.”60 A Nándorfehérvárhoz vezető út tulajdonkép-
pen az oszmán sereg felvonulási útját képezte Drinápolytól kiindulva. Az 1440. évi ostrom
előtt, 1433-ban járt erre Bertrandon de la Brocquière lovag és a már megerősített, jól felszerelt
várat látta.61 A lovag korabeli leírást adott a várról és környékéről. Szerinte négy éve birtokolja
csak a magyar uralkodó. „azelőtt a despotáé volt, ki azt négy évvel ezelőtt a magyar királynak
engedte át, nehogy a török hatalmába jusson, mint Galambócz (Coulumbach)” (ford. Szamota
István).62 A földrajzi fekvését ismertetve kiemeli, hogy „A két folyó által képezett csúcsban
vagy szögletben terül ez a város.”63

A korabeli Nándorfehérvár rekonstrukcióját legutóbb – az 1456. évi ostrom kapcsán – Cseh
Valentin mintaszerűen elvégezte (2. melléklet).64 Nándorfehérvár várának korszerű kiépítésében
Lazarevics Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak.

Lazarevics a várost a Szerb Despotátus (Cрпска деспотовина) fővárosává tette és megkezdte
az addigi vár helyreállítását és jelentős kibővítését.65 Meg kell jegyezni, hogy a vár építését –
mintegy robotkötelezettséget – min-
denki számára kötelezően elrendelte,
és ez alól csak egyes esetekben adott
felmentést. Ugyanis létezett egy ún.
városépítési kötelezettség, amelynek
értelmében falusiakat messziről is be-
hoztak a fővárosba. Jól mutatja ezt az
is, hogy Lazarevics még halála előtt,
1427. január 20-án kelt oklevelében
három falut minden kötelezettség alól
felmentett, de a hadi szolgálatban és
Nándorfehérvár építésében részt kel-
lett venniük.66 Lazarevics munkálata-
inak végeredményéről szólva, a
despota életrajzírója, a tanító és dip-
lomata Konstantin Filozof (Konstan-
tin Kostenečki) a várost egyenesen
Jeruzsálemhez hasonlította.67

A szerb despota 1404 és 1427
 közötti építkezései során épült ki kor-
szerű erőddé Nándorfehérvár vára.68

Az ehhez szükséges anyagi forrásokat
elsősorban az ország nemesfémbá-
nyáiban találta meg. A kereskedők is
özönlöttek a bányászközpontokba,
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 főként a raguzaiak, akik az ércért finom kelméket, élelmet szállítottak. A kereskedelmi vámok
is a despotát gyarapították. Lazarevics fontosnak tartotta a városok, a bányászat fejlesztését.69

Szerbia legnagyobb bányászati központja a Novo Brdo-i szerb bányaváros, amely Európa leg-
fontosabb ezüstbányája volt a török hódításig. Itt szakképzett bányászok dolgoztak. Brocquière
szerint Novo Brdo (Nyeuberg) városában lévő arany- és ezüstbányák kb. 200 000 arany hasznot
hoztak, Konstantin Filozof pedig egyenesen ezüst- és aranyvárosnak nevezte.70 Hogy mennyire
fontos volt, azt jól mutatta, hogy az 1440-es nándorfehérvári ostrom után, 1441. június 21-én
Szehabeddin  ruméliai beglerbég foglalta el.71

Lazarevics István 1404 és 1410 között bővítette ki a Fellegvárat és a Vízivárost, majd 1410
körül 10 éven át a Felsőváros erődítéseinek építése folyt. 1420 körül, egészen Lazarevics ha-
láláig az Alsóváros került kiépítésre.72

A Felsővárosban 11 magas torony állt a falakkal, a déli kapu Konstantinápoly felé vezetett.73

A körülvevő falak a tájolásuk szerint csoportosíthatók. Az északnyugati falak 5 méteresek vol-
tak. A többi 3 oldal, az északkeleti, a délkeleti, a  délnyugati fal már kettős falövben folytatódott,
amelyet 1410 és 1420 között építettek. Nem véletlenül, mert ezeken az oldalakon volt legjobban
kitéve a vár a szárazföldi ostromnak. A kettős falat még egy várárokkal is kiegészítették. A ket-
tős falrendszer korszerű és ismert volt Európában.74 Brocquière is leírta: „A fekvésénél fogva
rendkívül erős várat árok és kettős fal veszi körül, mely pontosan követi a talaj vázlatát” (ford.
Szamota István).75 A nándorfehérvári védőfalakat továbbá tornyokkal tagolták. Ezek ún. külső
tornyos rendszerűek, lehetőség volt a tornyokból az oldalazásra, a szomszédos tornyok köl-
csönös megvédésére. A délkeleti falon volt a Vár főbejárata: a Déli kapu 2 toronnyal közre-
fogva, felvonóhíddal ellátva.76

Lazarevics megerősítette a Fellegvárat, mert ide helyezte saját székhelyét, a királyi lakosz-
tályt. A Fellegvár két részre tagolódott és árok választotta el a Felsővárostól. A Lakótorony
neve lehetett a „Ne bojsa” (= Ne félj) a királyi lakosztállyal, amelynek méretei nem ismertek,
mert 1717 után, a törökellenes háborút követően lebontották és nem azonos a mai ilyen nevű
toronnyal. Az udvaron át a Lakótorony mögött volt a Belsővár vagy „harmadik vár”, ahonnan
– menekülés esetén – titkos ajtó nyílt a Dunára és a városba. A Fellegvár vízellátását a Dunából
és az Alsóvárosból biztosíthatták.77

A Fellegvárral együtt építette ki Lazarevics István a Vízivárost. Ez tulajdonképpen a Nyugati
Alsóváros, amely a Száva partjáig ér. Kikötőjét tornyokkal védték. Az egyik tornya a folyó-
mederbe épült, alatta átfolyt a Száva és egy vízimalmot működtetett. A Malomtorony nevét
innen kapta. Brocquière a kikötőben és a folyón gályákat is látott. „A mintegy 15-20 gálya be-
fogadására képes kis kikötőt két torony védi, az egyik toronytól a másikig húzódó lánczczal az
egész könnyen elzárható. Ezt azonban csak hallomásból tudom (…) A Száván hat gályát és öt
naszádot láttam” (ford. Szamota István).78 A Vízivárost part menti fal és északi oldalról is fal
védte. Az északi fal tornyokkal oltalmazta a Fellegvártól a Malomtoronyig terjedő szakaszt. A
déli fala viszont kettős falrendszerű lett, amely a Fellegvárig és a Felsőváros délnyugati kettős
faláig húzódott. Mára a Víziváros nem maradt fenn.79

Nándorfehérvár legnagyobb része az Alsóváros, maga a város, amely a Duna felőli parttól a
Felsővárosig és a Vízivárosig terjedt. A Duna partján végig tervezték egy fal építését, de nem
tudjuk, hogy ez Lazarevics idején elkészült-e. Itt volt a város leggyengébben megerődített része,
mivel csupán a Duna védte. Az Alsóváros főbejárata a keleti kapu, amely megsérülhetett az
1440. évi ostrom során a tűzfegyverektől, mivel később Hunyadi és Újlaki elé épített 2 félkör
alapú tornyot, amely 1456-ra készen volt.80 Az Alsóvárosban élt a lakosság, iparosok,
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 kereskedők. Itt volt a piactér, a görögkeleti érseki palota, a székesegyház. 
A lakosság összetétele vegyes volt. Bár sok magyar telepedett itt le, a lakosság  többségét

szerbek és raguzai kereskedők alkották. Innen kerültek ki a Tallóci  fivérek is.81 Brocquière elő-
ször elcsodálkozott, hogy Tallóci Matkó 25 felfegyverzett németet hozatott akkor a vár védel-
mére, nem pedig helybelieket vagy magyarokat. „Erre a következő felvilágosítást kaptam: a
szerbek a törökök alattvalói és adófizetői lévén, óvakodni kell tőlök, a magyarok pedig annyira
remegnek tőlök, hogy ha a török megjelennék, nem mernék ellene védeni bármily erős legyen
is a vár. Ezért tehát idegeneket kellett hívni (ford. Szamota István).82 A szerb szakirodalom sze-
rint is bár a Felsővárosban volt a magyar hadsereg, ez elkülönítve állomásozott, mert a szer-
beknek nem volt szabad ide bemenniük. Zsigmond király ugyan próbálkozott magyar lakosság
betelepítésével, de az Alsóvárost többségében szerbek lakták.83

Lazarevics halála után, a tatai szerződést követően, a Tallóciak folytatták a vár kiépítésének
munkálatait, amelynek következő szakasza 1427-től az ő irányításukkal történt egészen az
1440. évi ostromig. Ők látták el a vár kapitányságát. A Tallóciak és Nándorfehérvár kapcsolata
azonban már korábban kezdődött. A vár védelmében és korszerű tűzfegyverekkel való felsze-
relésében betöltött meghatározó szerepük miatt érdemes részletesebben megismerni őket.

A Tallóci család történetének jelentős részét Mályusz Elemér kutatásai alapján ismerjük.84

Ehhez azóta Pálosfalvi Tamás tanulmánya szolgált kiegészítésül.85 A négy Tallóci testvér: Matkó
(Máté), Frank, (Ferenc, Franko), Petko (Péter) és a legifjabb: Jován (Zowanus, Giovanni, János)
voltak.86 

Legkorábban a legidősebb testvér, Matkó hagyta el szülőföldjét, Curzolát és Raguzába ment,
amely ekkor élte virágkorát.87 Valószínűleg Matkót követték Raguzába testvéreik, Frank és
Petkó is. Matkó önálló vállalkozó lett, Nándorfehérvárba települt, ahol, mint láttuk, tekintélyes
raguzai kolónia élt. Itt saját képviselőjük, „conzuljuk” is volt, aki széles hatáskörrel és 2 bíró-
társsal ítélkezett a raguzaiak ügyében.88 Matkóról tudjuk, hogy „conzulként” többször is eljárt
(1424-ben) és tekintélyes raguzai kereskedő-vállalkozóként élt. Ami számunkra fontos az az,
hogy kapcsolatban került Lazarevics István udvarával: áruhitelei, vám- és bányabérletei révén.89

Mályusz szerint így részt kapott a despota magyarországi uradalmainak kormányzásából is.
Tallóci Matkó azonban a katonai szolgálatokban is kiemelkedett. Zsigmond király a saját szol-
gálatába fogadta és a törököknek átadott Galambóc várának visszafoglalására sereggel őt ve-
zényelte ki. Matkó 1428 júniusában Galambóc magyar ostrománál már 200 főnyi fegyveressel
és saját vármegyei familiárisaival jelent meg.90

Galambóc ostromáról legutóbb Veszprémy László91 értekezett, illetve Petrovics István írt
szócikket.92 Az ostrom előkészületeként a várral szemközti Duna parton már korábban, mint –
a szakirodalomban szereplő – 1427/1428 telén megépítették Szentlászló várát.93 A magyar csa-
patok mellett ott voltak Czarny Zawisa lengyel és Dan, havasalföldi vajda csapatai is. Veszp-
rémy idézi Mályusz Elemér azon véleményét, amely szerint valószínű, hogy a Tallóci vezette
sereg létszámában benne volt a Brankovics György által küldött segélycsapat is, ezt a tényt
azonban a neki, 1437-ben kiállított oklevél elhallgatta.94

Azonban Tallócinak a vár ostrománál tanúsított cselekedeteit az 1437. szeptember 27-én ki-
állított adományozó oklevél bőségesen részletezi, amelyre már Mályusz is felhívta a figyelmet.
Számunkra azért is érdekes, mert a vár ostrománál Tallóci Matkó tüzérségi szakértelmét és az
akkor újdonságnak számító bombavető mozsarak használatát is megemlíti. Ez azért is fontos,
mert Brocquière szerint Galambóc „igen erős vár, jóllehet tüzérséggel könnyen körül lehet zá-
rolni és minden segítségtől elvágható”.95 E taktikának megfeleltethetően, az oklevél szerint
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 Tallóci Matkó „serény és gyors férfi, nyugtalanságot okozva, ennek a (várnak) bizonyos falaiban
és tornyaiban a kövek lövedékeinek sokaságával, a bombavető mozsarakkal lövést lövésekkel
folytatva hevesen végezte az ostromot. Ennek az alaposan intézett veszedelemnek és a gyakorlott
gondoskodásnak eredményeképpen az előbb említett vár tornyainak és falainak feltűnő részei
ugyanezen köveknek, avagy kőgolyóknak és bombavetőknek erős lövéseitől megsemmisülve
leomlottak” (ford. Szabó Pál).96

A magyar csapatokat Rozgonyi vezette. Azonban hadvezéri tehetségéről Mályusz és Veszp-
rémy kételyeiknek adtak hangot.97 Mi ezzel annyiban egyetértünk, hogy feltételezhetően a vár
ostrománál, a fenti oklevél alapján inkább Tallóci lehetett a tüzérség vezetője és irányítója is.
Rozgonyi István, temesi ispán az oklevelek szerint (1428. december 28, 1436. április 10.) az
ostromra rendelt ágyúk egyikét igazgatta és a vár egyik tornyának nagy részét rommá lőtte.
Rozgonyi felesége, Szentgyörgyi–Bazini Gróf Péter leánya, Cecília (Cicelle) is részt vállalt a
vár lövetésében. Bár ez utóbbi esemény adott évben való történésében kételyek merültek fel,
az a leírás egy nagyon is praktikus vízi ostromtaktikát fed fel, amely megtörténtét igazolja.
Ugyanis „oda merészelt jönni és egy fegyveres gályánkra, melyet többek közt éppen ott a Duna
folyamon tartottunk, nemcsak leküzdve az asszonyi és női nemmel járó gyenge, remegő, meg-
ijedő lelki állapotot, de sőt, lelkesedéssel és katonai bátorsággal vakmerően felszállott és azzal
a mondott Duna folyamon serényen most ide, majd oda evezett, a harczi támadás megkezdése
után pedig abba belevegyülve több győzelmes rohamot intézett, továbbá ugyanarról a gályáról
az ostromágyúkból vagy bombardákból, kődobógépekből és más e czélra szolgáló hadi szer-
számokból (…) többször sőt ismételten lövetni nem félt.”98 Veszprémy László megállapítása
szerint a vár lövetése a szemközti Szentlászló várából (kb. 1-1,5 km távolságból) lehetséges
lehetett, de célzott lövés aligha. A török források pedig szárazföldi és nem vízi előrenyomulásról
írnak. Továbbá nem tud faltörő mozsár használatáról.99 Azzal egyetértünk, hogy ilyen távol-
ságból, alacsony szögtartományban, ágyúkkal Galambóc meredek falai nem lőhetők. Azonban
a fent ismertetett Tallóci oklevél és Rozgonyi Cicelléi is említ bombardákat. Ezek nem faltörő
mozsarak, hanem inkább bombavető mozsarak, amelyeknek lövedékei a falat nem törik át,
hanem mintegy felülről „megkerülve” hullanak a védőkre. Azaz, az ostrom során a túlpart tény-
leg túl messze lehetett, így nem innen, hanem a Dunáról lövették a várat – mintegy úszó üteg-
ként –, a gályával ide-oda evezve beállították a mozsárnak is megfelelő lőtávolságot, amelyre
a védők fegyverei sem értek el, miközben onnan biztonságosan lehetett bombákat „ráejteni” a
meredeken épül várra! Véleményünk szerint ez az első említése az úszó ütegek magyar vár-
ostromban való alkalmazásának. Azt is tudnunk kell, hogy a Duna akkori vízszintje a maiénál
jóval alacsonyabb volt, mára a folyószabályozás folytán a vár alsó részeit a víz teljesen elárasz-
totta (3. melléklet).

A török kontrollforrások közül a történetíró Nesri is említi Galambóc (Gögerdsinlik) magyar
ágyúzását. Murád szultán Szinán ruméliai beglerbéget küldte a várhoz, hogy védje meg, ahol
„az ágyúk dörgése miatt lovaink széttépik kötőfékeiket”. De ami a lovaiknak ismeretlen, az
török fülnek már ismerős lehetett: „de a mi füleink hozzá vannak szokva az ágyúdörgéshez”.100

A szakirodalom lehetségesnek tartotta, hogy az ostromlott vár felmentésére szultáni sereg ér-
kezett, II. Murád szultán vezetésével. Erről további török források sem tesznek említést (Ásik-
pasazáde, Murád évkönyve), a vezér valószínűbb, hogy a Nesri által említett Szinán lehetett.101

Tallóci Matkó tehát itt nem találkozhatott még szultáni haderővel. 
Az 1437. évi oklevél szerint Zsigmond feladta az ostromot: „mi mégis ezen város ostromától

elálltunk, miután megbízható fegyverszünetet kötöttünk és erősítettük meg: mi és a törökök,
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avagy türkök uralkodója és bármiféle erőszak alkalmazása nélkül a Dunán, ezen fegyverszünet
értelmében, átkelni szándékoztunk” (ford. Szabó Pál).102 A megkötött fegyverszünetről a király
értesítette június 3-án kelt oklevelében nándorfehérvári várnagyát (castellanus Nandoralbensi),
Báthmonostori Töttös Jánost is és kérte, hogy néhányadmagával jelenjen meg a királynál.103

A visszavonulás során, amikor a sereg nagyobbik része már átkelt és csak kis védősereg ma-
radt a királlyal, a törökök rátámadtak a Dunán átkelőkre. Mivel az összes hajót elfoglalták, a
sereg hátra maradt részére nem maradt más hajó, sőt nem volt hajó, amellyel magát Zsigmond
királyt is átvihették volna.104 Matkó hősies helytállását – e válságos pillanatban – folytatja az
előbbi oklevél: „ugyanez a Matkó bán és más híveinknek tanácsából és gondoskodásából ta-
láltunk egy bizonyos hajót, amelyre felszállva megkezdtük az átkelést. Magát Matkó bánt más
báróinkkal együtt az őrködés és a seregeink védelmére a hátramaradottak részéből, azalatt,
amíg az ottmaradt sereg átkelhet (…) (kirendeltük). Ekkor Matkó bán ezek során aggodalmas
fáradságot viselve, egész éjjel, a hajnal eljöttéig a törökökkel vitézül harcolva övéivel velük
szemben hathatósan ellenállt (…) maga Matkó bán a törökökkel keményen harcolva alig me-
nekült meg a hirtelen halál vészétől abban a révben” (ford. Szabó Pál). Zsigmondot is alig tud-
ták megmenteni.105 Ebben a harcban Rozgonyi István is részt vett, aki a hajóra szállva megvédte
a királyt attól, hogy fogságba ejtsék, miközben Rozgonyi maga majdnem a vízbe fulladt.106

Brocquière szerint mivel Zsigmond nem ismerte a török haditaktikát, így fordult elő, hogy bár
25-30 000 magyar katonája volt, 200 lombardiai és genovai íjásza fenntartotta a török támadá-
sokat az átkelő sereg ellen, és 6000 oláh vesztette életét, mégis kénytelen volt visszavonulni.107

Az uralkodó Tallóci Matkó Galambóc ostromakor tanúsított vitézségéről nem feledkezett
meg. Nándorfehérvár királyi kapitányának 1428. január 25-én először egy helybeli birtokost,
Báthmonostori Töttös Jánost, annak halála után testvérét, Lászlót, majd 1429 szeptemberében
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már Tallóci Matkót nevezte ki.108 „Raguzai” Matkó e várkapitányságán túl együttesen Keve,
Csanád, Krassó ispánja is volt. Matkó, helyetteséül, maga mellé vette öccsét, Frankot.109 Ezt
Brocquière lovag is megerősítette: „A vár főkapitánya, vagyis parancsnoka, raguzai Máté (Mat-
hico de Aragouse), helyettese pedig egyik fivére volt.”110

Frank kevei ispánként és nándorfehérvári kapitányként többször is intézkedett, amelyet okle-
velek tanúsítanak.111 Főleg akkor, amikor Matkó Zsigmondot kísérte el évekig tartó európai útjára.
Keve vármegyének is voltak raguzai kapcsolatai, mert a szerbiai karavánutak elértek ide is. 

Tallóci-testvérek a végvonalba kerültek saját gazdasági vállalkozásukkal. Gyakorlatilag a
vagyonukat fektették be a feladatba. Növekvő súlyukat mutatta, hogy Matkó már Zsigmondot
a legnépesebb kísérettel követte a római császárkoronázásra. Az út előtt, 1431-ben a királytól
a Verőce megyei Tallócot kapta birtokként, és nevét Tallócira változtatta („de Thallouz alias
de Ragusio”).112 A Tallóci-testvérek összehangolt tevékenységet folytattak. A működtetéshez
szükséges gazdasági potenciál kialakítása érdekében a kapitánysághoz kapcsolták még más
tisztségek jövedelmeit is. Így az üresedésben lévő kalocsai érsekség jövedelmeit, amikor 1433-
ban Frankó számára kiutalták kormányzóságba az érsekség birtokállo mányát.113 1434. július
14-én Zsigmond király elrendelte, hogy a nagyváradi püspökség kormányzójának, Tallóci Mat-
kónak a bázeli szent zsinat határozata alapján a hívek jövedelmük huszad részét („semidecima,
id est vigesima pars decimarum”) fizessék ki a husziták elleni hadjárat költségeire.114

E tisztségekhez továbbá mi hozzávennénk még a királyi sókamarák kezelését is. Nándorfe-
hérvárott 1434. március 24-én Tallóci Matkó, mint kevei és bizonyos királyi sókamarák ispánja
(„Kowyniensis et certarum camerarum salium regalium comes”) bocsátott ki rendelkezést.115

Zsigmond király 1435. december 9-én kelt oklevelében Tallóci Matkót, mint a szegedi királyi
sókamara ispánját („comes camararum salium nostrarum Zegediensium”) említi.116

A Tallóciak e „viharos gyorsaságú felemelkedése” a királyi hatalom másik tartóoszlopa, a
Cillei-család hatalmának ellensúlyozására szolgált. Ugyanis Zsigmond apósa, Cillei Hermann
halálával (1435. október) a zágrábi püspökség, a vránai johannita perjelség birtokkormányzása
mellett Tallóci Matkót nevezte ki szlavón bánná. 1436-ban pedig átvette a horvát–dalmát bán-
ságot is. Ezzel az egyre növekvő délvidéki Cillei érdekszférát veszélyeztette. Horvátországban,
1436-ban Matkó a király nevében hadjáratot indított és lefoglalta Ivan Nelipčič hagyatékát,
amelyre a Frangepán-fivérek is igényt tartottak.117

A már említett 1437. évi szeptember 27-i adományozó oklevél további részéből tudjuk meg
a körülményeket, hogy 1436-ban Frangepán János és testvére, István, fellázadt Zsigmond ellen
és ők is maguknak követelték a horvát–dalmát báni címet, sőt még II. Murád szultán („perfi-
dissimum Omorat Turcorum dominum”) megnyert „saját barátságára és kegyére” („in suam
amicitiam et favorem”) más dalmát és bosnyák főurakat is. A királyi sereg élén Tallóci Matkó
és testvére, Petko vonult be Dalmáciába, Szlavóniába és Horvátországba. Először a Frangepán
kezén lévő várakat foglalta vissza. Zÿn118 (Sinj) váránál azonban kemény ellenállásba ütközött.
Az oklevél ismét megemlíti, hogy Tallóci Matkó az ostrom során újra együttesen alkalmazta a
hagyományos rohamozás mellett a korszerű tüzérséget. „Matkó bán megérkezve maradék se-
regével és bizony ezen vár megostromlásához szükséges különféle találmányokkal és bomba-
vetőkkel („diversis ingeniis et bombardis”), ugyanazt a várat erősebben mind ezen
találmányokkal, mind pedig kézi harccal több napon át ostromolta” (ford. Szabó Pál).119

 Azonban a szorongató élelmiszerhiány miatt testvérével együtt kénytelen volt elvonulni a vár
alól, a harcok tovább folytak és a két Tallóci fényes győzelmével végződtek.120 Társául pedig
Frangepán János halálával (1436. május 11.), majd testvére, István leváltásával (1437.
14



 november) Tallóci Matkó maga mellé másik bánnak öccsét, Petkót vette.121

Azonban a Cilleiekkel és szövetségeseikkel folytatott versengés másik ütközőterülete Bosznia
volt. Cillei Hermann megállapodott I. Tvrtko bosnyák királlyal abban, hogy törvényes utód nélküli
halála esetén Cillei Hermannra vagy fiú utódaira ruházza a királyi címet. 1434 végén Tallóci
Matkó viszont visszahelyezte II. Tvrtkót, de egyúttal saját kezében tartott több boszniai várat.122

Így Boszniában is folytattak a Tallóciak háborút. Habsburg Albert király 1438. március 31-i ok-
levele felsorolja a Tallóciak addigi érdemeit, ezek közt megemlít a boszniai harcokat is, amelynek
során elfoglalják Jajca, Komothyn (Komotin) és Bachacz (Bočac) várakat. Hadidded123 (Hodidjed)
ostromakor pedig nagy veszteséget szenvedtek.124 Az mindenképpen kiemelendő, hogy eszerint
Tallóci Matkó 1435-ben Jajca várát magyar uralom alá visszahelyezte és a törökök nem mertek
beavatkozni.125

1437-től Matkó és Petkó közösen viselte a horvát–dalmát báni tisztet. Matkó a szlavón báni
tisztet továbbra is megtartotta. A harmadik testvér, Tallóci Frank a déli határvédelem keleti ré-
széért volt felelős, azaz szörényi bán volt 1436-tól 1439-ig. 

Az 1437. szeptember 27-i oklevél még megemlíti a Tallóciak szerbiai és törökellenes harcait
is („in regno Rascie”).126 Ennek előzményéhez hozzátartozott, hogy Galambóc sikertelen ma-
gyar ostroma miatt, amelyre még segélycsapatot küldött, Brankovics György a magyarokkal
való addigi szövetség felbontására kényszerült (1428) és át kellett adnia Krusevac várát is a
töröknek. Brankovics – számára egyedül Szendrő maradt meg – a magyarországi birtokaira tá-
vozott.127

Az oklevél szerint a minap („nuper”) Zsigmond király egy hatalmas sereg élére Tallóci Fran-
kot és guti Ország Jánost, Marczali vajdafi János udvarmestert állította. A hadjárat célja az
volt, hogy visszafoglalják Krusevác várát (Crusowcz), valamit az, hogy a Morava-folyón („in
fluvio Morwa”) lefelé haladva lángba borítsák és megsemmisítsék a törökök gályáit és hajóit
(„galeas seu naves”), amellyel már évek óta az alsó részeket („in partibus inferioribus”) fosz-
togatják.128 Az átutazó Brocquière is leírta, hogy a Nisava és a Morava-folyók torkolatánál a
törökök  általában 80-100 gályát, tutajt tartanak a lovasságot és a sereget átszállítani háború
idején.129 Sőt 1432-ben, leírása szerint, Galambócnál „A törököknek itt száz naszádjok van Ma-
gyarország megtámadására. E hely parancsnoka a fent említett Cenaym bey (Szinán bég)”.130

Az említett hadmozdulatok előkészítését megerősítve az 1437. évi perhalasztási okiratok is
nagyarányú nemesi hadba szállásról tanúskodnak Tolna, Csanád, Bodrog, Baranya megyék-
ben.131 Sőt a seregben cseh zsoldosok is részt vettek, mert március 26-én kelt oklevelében a ki-
rály Sopron városát bízza meg, hogy 12 hajót szerezzen a Pozsonyból Nándorfehérvárba való
elszállításukra.132

Az 1437. évi Tallóci-oklevél szerint a sereg először Galambóc alá érve a vár környékét, fal-
vait és tartozékait felgyújtva megsemmisítette, majd a Morava partján haladva mélyen benyo-
mult Szerbiába, elpusztította a törökök hajóit, Krusevác várát és visszafordult. A törökök csak
a már visszavonuló és a Dunán még át nem kelt seregre tudtak rátámadni. Tallóci Frank serege
megvédte magát, a törököket megfutamította és több török zászlót („certa vexilla seu bande-
ria”), néhány fogollyal a Csehországban tartózkodó Zsigmondhoz küldött.133 Az eredményhez
az is hozzátartozik, hogy egyúttal sikerült felmenteni Szendrő várát, Brankovics székhelyét is
a török ostrom alól.134

„A Három testvér bán” Zsigmond uralkodása végére az országnagyok közé tartozott.135 A
király halálakor pedig a Cilleiekkel folytatott versengésben is óriási helyzeti előnyt élveztek,
hiszen nemcsak szlavón, dalmát–horvát és szörényi bánok voltak, hanem a kalocsai érsekség,
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a zágrábi és csanádi püspökség, a vránai perjelség birtokait is kormányozhatták.136 A Valkó és
Pozsega megyében lévő déli birtokaik közvetlenül érdekeltté tették a Tallóciakat az ország vé-
delmében. Mindezek példaként szolgálhattak az ifjú Hunyadi János és testvére, az ifjabb János
számára is. Valóságos Tallóci gazdasági „birodalom” nőtt ki, és egymásnak tudtak segíteni a
gazdasági tartalékaikkal: birtokaik, raguzai kereskedelmi kapcsolataik, jobbágyaik bevonásával.
Ezt 1440-ben a hosszú török ostromkor tudták megmutatni. 

Matkó és Frank is részt vettek Nándorfehérvár kiépítésében és 1437-ben raguzai mestereket
fogadtak fel.137 A fejlesztés az akkoriban újnak számító tüzérségre is kiterjedt, amit az 1432-
ben Brocquière lovag is tanúsított. A várat 5 erődre, erősségre különítette el. „Öt erősségből
áll, közülük három az említett magaslaton, kettő pedig a víz mellett emelkedik. (…) Mind az
öt erőd jól föl van szerelve tüzérséggel” (ford. Szamota István).

A későbbi várvédő, a legfiatalabb testvér, János (Johannes, Jován, Zowanus) működéséről
kevés adat maradt fenn.138 Frank mellett kitanulhatta a katonai mesterséget. Habsburg Albert
magyar király (1438–1439) őt nevezhette ki nándorfehérvári kapitánynak, hiszen a korábban
említett 1438. évi március 31-i oklevélben már a legfiatalabb Tallócit találjuk e tisztségben.139

Ennek indoka talán az lehetett, hogy a Tallóciak őt támogatták, és 1437 decemberében éppen
Tallóci Matkó tartóztatta le az Albert ellen szervezkedő Borbála királynét. Ennek eredménye
az lett, hogy Matkó és Frank örökjogon megkapta a Kőrös megyei Szentgyörgy várát, továbbá
a zágrábi püspök Korcsulai Ábel, Matkó unokaöccse lett.140 Vélhetően ebbe sorolhatjuk be
János várkapitányi kinevezését is.

IV. Az 1440. évi török támadás előzményei

Az ostrom nagypolitikai szintű előzményeihez tartozik, hogy az Oszmán Birodalom a Timur
Lenktől elszenvedett ankarai csatavesztése után II. Murád szultán (1421–1451) idejében kapott
újra életre. II. Murád 1422-ben, az erejét mutatva, Konstantinápoly ostromába kezdett. Ám a
török sereg még nem rendelkezett az ekkoriban újnak számító tüzérséggel, így a többszörös
falak kifogtak rajta. Ráadásul belső lázadás tört ki, amelyet a meg nem hódított kis-ázsiai emír-
ségek is támogattak: a karamán és a germidzsán emírek. Murádnak a trónkövetelő Musztafát
kellett legyőznie.

A bizánci kormányzó, majd társcsászár, VIII. János (1425–1448) a „szokásos” európai se-
gítségkérő diplomáciai körútra indult (1423–1424).141 Járt Velencében, Milánóban és Magyar-
országon. Ezúttal is eredmény nélkül, II. Mánuél császár kénytelen volt a vazallusi szerződést
és adófizetést továbbra is elfogadni.142 A nyugati segítségnek drága volt az „ára”. IV. Jenő pápa
(1431–1447) a szorult helyzetben lévő Bizánccal inkább az egyházi uniót sürgette. Az 1438-
ban Ferrarában kezdődött zsinat átköltözött Firenzébe, ahol 1439-ben a kikényszerített egység
megszületett. Bár aláírták, de a bizánciakban kételyek maradtak.143 Ahogy az egyházi unió el-
lenzője, Lukasz Notarasz megadux – Dukasz idézése szerint (37. fejezet) – tartotta: „előnyösebb
látni a város közepén a törökök császárának turbánját, mint a latin bíborosi kalapot”(ford. Szabó
Pál).144

Mivel az egységes európai törökellenes fellépés elmaradt, így II. Murád szultán nyugodtan
indulhatott a Duna vonala felé. Az első számú célpont Szerbia. Az ostrom közvetlen
 előzményeihez a határ menti török betörések tartoznak. Ezek közül a török történetíró, Szeád-
Eddin megemlíti, hogy a hidsre szerinti 833. évben (1429. szeptember 30.–1430. szeptember
18.) Ali, Evrenosz bég fia, aki a ruméliai (európai) török sereg szipeszalárja (vezére) volt, a
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Dunán átkelve betört az országba. Azonban a zsákmányszerzés, foglyok szedése közben, ami-
kor „mindegyikük egy egy tündér arczút rabolván, kéjelgésbe merültek és a czukor édességű
ajkakat nyalogatván, legyek módjára ellepték vágyaik mézét” a magyarok rájuk törtek és Ali
bég vereséget szenvedett.145

Véleményünk szerint a korai török–magyar háborúk újabb alszakaszát vezette be a fentiek-
ben ismertetett Galambóc magyar ostroma, amelyet tekintélyes volta miatt, ha nem II. Murád
szultán, de a ruméliai sereg mentett fel. Már 1428 nyarán és őszén – talán e sereg részeként –
megjelentek Nándorfehérvár alatt is török seregek, bár a város elleni támadásra nincs közvetlen
adatunk, a környéken raboltak.146 Ezt erősíti Zsigmond király Szentlászlói András fia, Márk
részére kiállított 1428. augusztus 27-i oklevele, amely Nándorfehérvár védelmezését is meg-
említi: „miután havasalföldi részeinket elhagyván rácz országunk felé vonultunk, amelyet a
vad Omorath ( II. Murád), a törökök ura, egész hadserege élén, személyes vezetése alatt meg-
támadott, nevezett Márk, Újlaki István házi tisztje, urának zászlaja alatt harcolt, mire még Nán-
dorfehérvár védelmezésében is részt vett”(ford. Wertner Mór).147 Ha ez a szultáni sereg
eredetileg nem is a vár elleni ostromra indult és szerveződött, talán tekinthetjük Nándorfehérvár
„nulladik” török ostrom-kísérletének.

A várban lévőknek folyamatos készültségben kellett lenniük, mert többször hírek jöttek török
betörésekről. Bár az oklevelekből csak mozaikok állíthatók helyre, de a perjogi okiratok –köz-
hitelességük okán – hasznosnak bizonyulnak számunkra. 1429-ben januárról májusra azért
kerül sor perhalasztásra, mert egy február 15-i királyi értesítés szerint Töttös László Nándor-
fehérvár védelmével van elfoglalva.148 Sajnos többet erről nem tudunk. Ugyanez az esemény
a következő évben hasonlóan megismétlődik, Nándorfehérvár védelme miatt Töttös László
perét 1430 januárjáról májusra halasztották.149 Sőt 1430. április 18-án a király Töttös László
tisztjeit még a husziták és táboriták elleni hadjárat alól is mentesítette.150 Ezek viszont nem fel-
tétlenül jelentenek tényleges török támadások elleni védekezéseket, hanem magukban foglal-
hatnak egyéb, a vár felszerelésével, megerősítésével kapcsolatos munkálatokat is.
Meghatározott katonai intézkedésről van szó viszont egy 1430. december 10-én keltezett moz-
gósítási parancsban, amelyet még Matkó intézett Remetei Himfi Imréhez, hogy húsz jó lovassal
és jó lóval, felszereléssel (ruhák, páncélok,) siessen a familiárisaival a Duna mellékére, Tor-
nistyére.151 Különösen veszélyes volt a téli időszak, amikor a folyók befagyhattak és átkelhettek
rajta. 1430/31 telén Tallóci Matkó kapitány gyalogos és lovas erősítést kért a Duna befagyása
miatt. A következő évben ugyanez megismétlődött.152 1431. január 10-én Nándorfehérvárból
kelt az a parancs, amelyben Tallóci Frank, mint kapitány egész Keve vármegye közönségét –
a szolgabírák kihirdetése útján – szólítja hadba, mert „három napja a Duna teljesen befagyott
és a törökök a saját hadinépeikkel készenlétben állnak, hogy Magyarországba vonuljanak”
(ford. Szabó Pál).153

1432 telén ismét tartottak török támadástól és itt már nyomon követhetjük az önellátás mód-
szerét. 1432. január 29-én Tallóci Frank nándorfehérvári kapitány és kevei ispán beszámolt
arról, újabb híreket kapott a szerb despotától, mind pedig a méltóságoktól, prelátusoktól és fa-
miliárisaiktól, hogy Szinán bég (vajda) teljes török seregével az Alsóbb Részekbe szándékozik
betörni. Ez a Szinán azonos Szinán ruméliai beglerbéggel, akit – Nesri török történetíró
 beszámolója szerint – a szultán már Galambóc alá is kiküldött. Brocquière szerint görög
 származású és „az Oláhországtól Szlavóniáig terjedő óriási vidék” parancsnoka volt.154 Érte-
sülései szerint Dysem (Dsem) bég a Fekete-tengertől Oláhországig, Ysaac (Izsák) bég Boszni-
ától Szlavóniáig (Morava-folyón túli) terjedő török határtartományokat kormányozta.155 Tallóci
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az újabb hírek alapján tehát Keve lakosait kérte – amennyiben még nincsenek úton –, hogy a
lehető leggyorsabban és legsürgősebben siessenek a dunai révéhez és gázlójához, Keve felé,
fegyverrel, felszereléssel a lehetőségeik szerint. Remetei Péter fia István fia Imre alispán ve-
zetése alatt, akinek szintén parancslevélben rendelte el ugyanezt.156 Februárban azonban Ke-
véről nem jött még a segítség, így Tallóci Frank február 6-án kelt újabb parancslevelében már
arról írt, hogy Izsák vajda, helyettes fővezér nagy erővel Nándorfehérvár felé vonul. Egyetemes
és egyenkénti megjelenést mind a gyalogság, mind a lovasság teljes részvételével, elrendelve
azt is, hogy a kihirdetéstől számított nyolcadik napon, aki nem jelenik meg, azt fej- és jószág-
vesztésre ítéli.157 Egy, február 18-án kelt oklevél pedig huszárokról („huzerones”) tett már em-
lítést a mozgósítás során, amely – Hunyadi Mátyás 1459. január 5-i szegedi dekrétuma előtt!
– az egyik első említése a huszárságnak.158 A török veszélyről szóló hír igaznak bizonyult. II.
Murád átlépte a Dunát, de távolabb: a Havasalföldre támadt.159

Egyelőre nem volt újabb török támadás, csak a betörések folytatódtak. Viszont ez idő tájt
érdekes színfoltja Zsigmond török ellenes politikájának az, hogy a növekvő Oszmán Birodalom
ellenségeivel is fel kívánta venni a kapcsolatokat. Egy 1428. február 16-i oklevél említi meg a
16 évi török fogságban lévő, Gereci Szerecsen Miklós lovagot (Nicolaus Sarachenus filius Phi-
lippi de Gorcez), akit a Kara-juluk fejedelemhez küldte követségbe. Miklós Timur Lenk (De-
merling) fiával, Sacheomerze fejedelemmel is jó kapcsolatokat hozott létre. 1435 júniusában
a Kara-juluk követe meg is érkezett Nagyszombatba.160

Az 1435. év perhalasztási adatai érdekes nándorfehérvári munkálatokról tanúskodnak. Töttös
László perhalasztást kapott böjt középről 1435 augusztusára, mert akkor királyi szolgálattal
volt elfoglalva („in servitiis regalibusforet occupatus”).161 A részleteket csak abból az oklevélből
tudjuk meg, amelyben 1435 októberéről 1436 januárjára kapott ismét perhalasztást Töttös, mert
Nándorfehérvárba hadigépeket hajókon küldtek.162 Azaz, „elhatároztatott: a királyi Felségnek
ágyúiból és más találmányaiból, hadieszközeiből hajókon az Alsóbb Részek felé, Nándorfe-
hérvárba” (ford. Szabó Pál). 1435. november 19-én Báthori István országbíró ugyanerről a per-
ről szóló oklevelében szintén ugyanezen okot jelöli meg a perhalasztásra, 1436 januárjára.163

„ugyanő királyi szolgálatban a királyi Felség hajóinak Nándorfehérvárra való vezetésével volt
elfoglalva” (ford. Szabó Pál). Láthatjuk, hogy a várba a fegyverszállításokat nem szárazföldi,
hanem a biztonságosabb dunai vízi úton végezték, valamint a szállítások egész év végéig is el-
húzódtak, tehát több alkalommal kerülhetett rájuk sor. A 1435. évi forrásunk nemcsak a ha-
gyományos, hanem a haditechnikai újdonságokról, találmányokról is megemlékezik. 

Ez az eljárás nem volt újdonság, mert már Zsigmond 1413. május 26-i oklevelében is találunk
hasonlót. Amikor azt írta, hogy a magyarok által ostromolt Dévénynél már nem kell
 ostromtornyokat emelni, mert a nagy ágyúja Budán van és azt ágyúmesterével bármikor a vár
alá tudja küldetni.164 A király tehát nagy ostromágyúit Budán készenlétben tartotta és az egyes
hadjáratokra vagy várostromokra onnan szállítatta a célállomásra, főleg vízi úton.165 De a királyi
ágyúkat szárazföldi úton is szállították. 1411. évi oklevél arról tudósított, hogy Budáról Kassára
kilenc szekéren küldtek ágyúkat.166 Ezek, minden bizonnyal, kisebb súlyú és méretű ágyúk le-
hettek.

Az 1437. február 25-i oklevél egy újabb Töttös-per perhalasztása kapcsán már egy általános
nemesi hadfelkelést („presentem generalem exercitualem expeditionem”) említ a törökök ellen,
akik az alsó részeket támadták Baranyában.167 1437 első hónapjaiban tehát a török csapatok a
déli területeket fosztogatták, erre már fent ismertetett Tallóci Frank által vezetett szerbiai el-
lentámadás volt a válasz, amelynek során magyar, cseh, lengyel sereg kelt át a Dunán, a
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 Moravánál a török hajókat megsemmisítették. Tudjuk, hogy ebben a műveletben Nándorfehér-
vár serege is részt vett.168

A török további célpontja Szerbia volt, mégpedig a fővárosa, Szendrő. Zsigmond király ha-
lála után Habsburg Albert rövid uralkodását is beárnyékolta a török fenyegetés, amelyet jól
mutatnak az 1438. évi perhalasztó oklevelek is.169 1438 augusztusában ugyanis az oszmánok
ezúttal Erdélybe törtek be. Szeptember 14-én a székelyek ispánja, Pelsőczi Böbék Imre a törcs-
vári út védelmezésére szólította fel a brassói és a barcasági szászokat, mert a törökök ezen az
úton akarnak előrenyomulni.170 Albert királynak 1439-ben életében először – és utoljára – hadba
kellett vonulnia, mert a törökök újra Szendrőt ostromolták, II. Murád személyes vezetésével.
Antonio Bonfini szerint a törökök ostrommal foglalták el. „éjjel-nappal hevesen támadták(…
) nem kímélték az ostromgépeket (…) mielőtt Albert a táborral odaért volna, bevették a várat”
(3.4. 90, ford. Kulcsár Péter).171

Az ostromra vonatkozóan Thuróczy is szűkszavúan emlékezik meg, a bizánci történetíró,
Laonikosz Khalkokondülész kevéssé ismert beszámolója számunkra azért érdekes, mert meg-
említi Murád itt használt, várostromra még nem alkalmas tüzérségét is. „A despota (Brankovics)
hátrahagyta fiát, Gergelyt a várat vezetni és a falakat megvédeni, ha ellenség odaérkezik. Ő
maga a paiónokhoz (magyarokhoz) ment el, hogy majd segítséget kér. Mivel rendelkezésére
állt paión (magyar) területen nem csekély értékű, számos és szép város, amelyeket még Laza-
revics cserélt el a magyarok császárával, Zsigmonddal Belgrád városáért, amelyet átadott a
császárnak, hogy ezáltal az átkelőhelyen biztonságosan birtokolja a vidéket. Tehát a fia (Ger-
gely) volt hátrahagyva a várat vezetni, és felkészült arra, ha esetleg majd megostromolnák.
Amouratész odavonulva lerohanta a vidéket és a várat ostromolja. Mindenféle ostromszerke-
zetet (mékhanasz pantoiasz) a falhoz odavezetve megkísérelte elfoglalni a várat. Azonban ezt
mégsem tudta elérni. Hatalmas ágyúkkal (téleboloisz megisztoisz) – már  amelyek abban az
időben voltak – rémísztette a várat, de a falak a lövésektől nem gyengülnek. Ekkor a despota
fia, Gergely félvén attól, nehogy a vár az ágyúk által (hüpo tón télebolón) elessék, elfogadta a
(török) császártól az ajánlatot a megegyezésre és megkötötte a szerződést, amelynél fogva át
kell adni a várat a császárnak (…) ez tehát átadta a várat bemenvén a táborba, a szultánnál tar-
tózkodott testvérével, Istvánnal. Nem sokkal később, amint a szultán megtudta, hogy az ő apjuk
ellene készül, és hogy a fiak megkapván apjuktól a tervet titokban követet küldenek az elpár-
tolás céljából, elfogván mindkét fiút, mindkettőnek mindkét szemét kivájta. Így hódította meg
Szpenderovót (Szendrőt), a triballoszok (szerbek) királyságát, a várban elegendő őrséget hát-
rahagyott és rögtön sereggel vonult a paiónok (magyarok) vára, Belgrád ellen” (ford. Szabó
Pál).172 Ez utóbbi eseményeket a történetíró egybefoglalta, bár ezek később történtek. A szultán
Gergelyt és Istvánt az apjukkal való titkos levelezésük miatt Kisázsiába vitette és csak 1441.
május 8-án vakíttatta meg.173

Laonikosz Khalkokondülész beszámolója alapján a későbbiek szempontjából fontosnak tart-
juk kiemelni, hogy a szultán a túlerejével, várostromra még nem alkalmas tüzérség híján, va-
lamint a régi ostromgépekkel (kőhajítógépek) hasztalanul ostromolta a várat, amelyet csak
átadás révén tudott megszerezni. Miközben a segítségül hívott magyar sereg még messze, Ti-
telnél várakozott.174 Gergelyt és testvérét, Istvánt megvakították, azaz – bizánci gyakorlat szerint
– uralkodásra alkalmatlanná tették. Ezzel Szerbia elfoglalását Murád teljesítette. Ráadásul  
 időközben a magyar táborban kitört járványnak köszönhetően októberben Albert király is meg-
halt.175 Soha vissza nem térő alkalom adódott a déli végek elleni támadásra. A török ekkorra
időzítette Nándorfehérvár megtámadását. 
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A török források is beszámolnak a Szendrő elleni ostromról. Nesri szerint Szendrőt (Sze-
mendre) két hónapos ostrom után a törökök elfoglalták, Vulk-oglu (Brankovics Vuk fia,
György) két fiát Tokatban vakították meg. Egyedül Szeád-Eddin ír ágyúk, puskák használatáról,
amelyek inkább füstöltek, mintsem eredményesek voltak. „A győzedelmes sereg az ágyúk és
puskák füstjével a hitetlenek szeme előtt a világot sötétté téve, két hónapig szüntelenül harczolt
s éjjel-nappal öldökölte a tévelygő csapatot. Végre a vár népe erőtlenség, kimerültség, levertség
és végső nyomor következtében kegyelmet kérvén, félelmében átadta a vár kulcsát.”176

Habsburg Albert király halála nem várt politikai helyzetet teremtett. 1440 tavaszára az ország
a királyválasztás kérdésében Habsburg Albert halála után két „pártra” szakadt. Miközben Nán-
dorfehérvár ostroma már megkezdődött, az özvegy királyné, Erzsébet fiút szült és hívei május
15-én fiát, a 12 hetes csecsemő V. Lászlót (1440–1457) koronázták meg. A koronázás szabály-
szerű volt, bár a Szent Koronát Erzsébet ellopatta. Brankovics György despota Erzsébetet tá-
mogatta, sőt dinasztikus tervei is voltak, mert Erzsébethez hozzá akarta adni a nála maradt fiát,
Brankovics Lázárt. Erzsébet azonban, katolikusként, elutasította, hogy pravoszlávval kössön
házasságot.177 A rendek a koronázást érvénytelenítették. A szultáni török sereg már 3 hónapja
Nándorfehérvárnál volt, de a rendek által a trónra időközben meghívott Jagelló Ulászló még
nem volt az országban. Egy általa július 15-én kelt okleveléből értesülünk  a budai várban lévő
kincsekről, amelyeket Albert egykori királyi kincstartója a volt   nándorfehérvári kapitány, Báth-
monostori Töttös László adott át számára.178

Július 17-én, Székesfehérváron a lengyel III. Jagelló Ulászlót koronázták meg magyar ki-
rállyá I. Ulászló néven (1440–1444) a Szent Korona nélkül.

I. Ulászló király Brankovicsot pártütőnek nyilvánította, mivel kis V. Lászlót támogatta és
elvette magyarországi birtokainak egy részét, s azokat saját híveinek adományozta. Brankovics
feleségével és száz lovassal 1440. május végén Cillei birtokáról elhagyta az országot. Raguzába
ment, ahol 1426 óta nem járt, azonban nem járt eredménnyel. Négy hónapot maradt itt, a kö-
vetkező évben Szerbiába, Zétába távozott. A zétai főnemesek azonban ellenségei maradtak, sőt
a boszniai Stefan Vučič kihasználta Brankovics ingatag helyzetét, valamint Matkó bán távollétét
és elfoglalta Omist, valamint poljicai területeket. A törökök elleni harcra tehát Brankovics sem
vállalkozott.179

Albert halálával egyúttal a Tallóci–Cillei vetélkedésben most a Cilleiek jutottak lépéselőnyhöz.
Ugyanis ők Erzsébet királyné mellé álltak, míg a Tallóciak Ulászló pártjához csatlakoztak. Az
országba való érkezése előtt a lengyel királyhoz indított követségnek Matkó volt a vezetője. Mi-
közben a visszaúton megpróbált megegyezést közvetíteni a királyné felé, Erzsébet a követségben
lévő Matkót és bárótársát, Marcali Imrét váratlanul letartóztatta. Az ötlet pedig  valószínűleg Cil-
lei Ulriké, Hermann unokájáé lehetett. Egyúttal a királyné Cillei Frigyest, Hermann fiát nevezte
ki szlavón bánná.180 A letartóztatás tényét Rozgonyi István a pozsonyiakhoz írott leveléből tud-
hatjuk meg.181 „A mi királynőnk megparancsolta, hogy azokat a bárókat, akik (…) követségben
visszatértek, mindenüktől fosszák meg, és őket éppen most letartóztatta, a letartóztatottakat egé-
szen a jelenlegi legsúlyosabb ideig saját bilincsében tartja” (ford. Szabó Pál). Amilyen rövid
volt Frigyes szlavón bánsága, olyan rövid volt Matkó fogsága, mert Garai László macsói bán
által Siklóson, május 3-án keltezett oklevél arról számol be Töttös Lászlónak, hogy Tallóci
Matkó bán már kiszabadult fogságából.182 Matkó tehát, amikor a török már ostrom alatt tartotta
Nándorfehérvárt, Erzsébet királyné fogságában volt. Marcali Imre szabadon engedése érdekében
viszont a macsói bán a királynéhoz küldöttséget indított. Garai azt is megjegyzi, hogy „Azt is
tessék tudomásul venni, hogy Mathkó bán és Kórógyi János a rajtuk elkövetett számos
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 igazságtalanság megtorlása czéljából nagy zavart készülnek előidézni az országnak” (ford. Wert-
ner Mór).183 Garai május 24-én írt levelében már arról tudósít, hogy ők a két király közötti meg-
egyezésen munkálkodnak. Semmi nem tartja vissza attól, hogy „május 30-án a lengyel királyhoz
utazzunk, hogy közte és a királyné között az ország békéje érdekében barátságos megállapodást
hozzunk létre és őt rábírjuk, hogy Magyarország nyugalmát ne veszélyeztesse” (ford. Wertner
Mór).184 Ebben a küldöttségben pedig már Matkó is részt vett és Ulászló oldalára állt át. Az ok-
levelek alapján azonban a továbbiakban Matkót június 15-én, a királykoronázáson, Budán ta-
láljuk és szeptember előtt nem is ment vissza Szlavóniába, sem Nándorfehérvárra. A király
oldalán lehetett öccsével, Tallóci Frankkal, aki az ostromlott vár segítségére siethetett.185

Hiába állt rendelkezésre a vár felmentésére a bárók számára megfelelő hadsereg, amellyel
megrövidíthették volna az ostromot, azt inkább egymás ellen fordították. Cillei Frigyes még
Ulászló koronázása előtt két sereget szervezett, amelyről Erzsébet királyné 1440. július 9-i ok-
levele tesz említést. Továbbá Brankovics György despota is, akinek Cillei Ulrik a veje volt,
Zétába ment, onnan sereggel készült az országba betörni. Horvátországban az elégedetlen Fran-
gepán Bertalan mozgósította az Erzsébethez hű híveket. Cilleihez csatlakozott Garai és a Tal-
lóciak helyi ellenfele, Báthmonostori Töttös László is. Egyedül Szlavóniát nem érintette a déli
végeken a polgárháború.186

Sőt a királyné, Garai–Cillei–Brankovics liga számára még jókor is jött a szultáni támadás,
mert ők inkább várhatták a Tallóciak nándorfehérvári esetleges kudarcát, amelynek révén gyor-
sabban kikerülhettek volna az ország vezetéséből. Ebben a helyzetben nemcsak a Tallóciak,
hanem Nándorfehérvár is végérvényesen magára maradt, ilyen belpolitikai küzdelemben nem
számíthatott királyi katonai segítségre, felmentő seregre kívülről, mint később, 1456-ban. Az
uralkodók is messze voltak. Elég, ha megvizsgáljuk a királyné és a király itineráriumát. Erzsébet
januárban Budán, Esztergomban és Visegrádon, februártól május közepéig Komáromban, május
hátralévő részében Tatán és Székesfehérváron, júniusban Győrben, júliustól novemberig – kis
megszakításokkal (Hainburg, Kismarton) – Pozsonyban tartózkodott. Mindeközben Ulászló
januárban még Krakkóban, áprilistól már  Késmárkon, Szandeczen, májustól kezdve pedig már
egy Igló–Eper jes–Szikszó–Emőd–Eger–Hatvan útvonal követhető, a július 15-i budai megér-
kezéséig. Az év hátralévő részét pedig Budán töltötte.187

A két politikai csoport még a veszély pillanatában sem hagyta abba az egymás elleni háborút,
amelyből a Tallóciak sem maradhattak ki.188 Ez volt az egyik körülmény, amelyben más volt
ez az ostrom az 1456. évinél. Jól mutatja ezt a tényt, hogy az okleveles forrásokban alig találunk
utalásokat Nándorfehérvár ostromára, és azt is csak Ulászló és Tallóciak kibocsátott oklevelei
között.

Pedig az egykor Lazarevics által elkezdett építkezések ekkor vizsgáztak először az oszmán
szultáni haderővel szemben. A vár korszerű felszereltsége, kiépítése, a tűzfegyverei, a védősereg
fegyelmezettsége meghatározó volt, bár a pontos létszámukat nem ismerjük. 

Legalább ennyire meghatározó volt a mozgósítható gazdasági források rendelkezésre állása.
Amikor már folyt az ostrom, Tallóci János várkapitány számíthatott testvérére. Míg Matkó a
lengyel királyhoz indított követséggel lehetett elfoglalva, addig 1440. május 20-án kelt okle-
velében Tallóci Frank szörényi bán megadóztatta saját jobbágyait Krassószentmiklóson. Egy
aranyforintot (unum florenum auri) kért telkenként (unum fundum integrum seu curiam
 singulum), külön kiemelvén Nándorfehérvár védelmének fedezését (in tuitione castri Nando-
ralbensis).189 A Tallóciak tehát mintegy „megelőlegezték” a védelem költségeit. A hadvezetést
vállalkozási jellegű tevékenységként intézték, megvédték birtokaikat és ehhez saját jobbágyaik
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erejét is igénybe vették.190

A király, I. Ulászló is hozzájárult a költségekhez, utólagosan, amikor a török ostrom már
tartott. Nándorfehérvár védelmére a legmodernebb bányatechnikát al kalmazó felvidéki Szo-
molnok (Smolník, Schmöllnitz) bányavároshoz (Zmol nokbanya) írt parancslevelében 400
aranyforint kifizetését kérte.191 Ebben az 1440. június 7-én kelt oklevélben Nándorfehérvár
körül felvonuló török haderőnemeket is pontosabban fellelhetjük. „Nándorfehérvár várunkat
mind hajókkal mind szárazföldi haderővel ellenségesen megostromolták és körülzárták.”192

Szimbólum értékűek azok sorok, melyek szerint „úgy tűnik, egyedül Nándorfehérvár, ahol Ma-
gyar Királyságunk épsége ered.”193

Korántsem vizsgálnánk meg teljes körűen az ostrom feltételeit, ha az oszmán–törökök szem-
pontjait nem vennénk figyelembe néhány megállapítás erejéig. Az oszmánoknak is jól fel kellett
készülniük erre az ostromra, amely egy hosszan tartó folyamat végpontjaként érkezett el szá-
mukra. Már 1390-ben is elérte egy fosztogató török támadás Nándorfehérvárt, de esetleges el-
foglalása esetén sem tudták volna tartósan megtartani, mert az ország határáig a Török
Birodalom még nem ért el és a szerbiai területeket sem birtokolta. Ráadásul mozgósítani kellett
a birodalom teljes haderejét, amelyet csak szultáni paranccsal lehetett végrehajtani és össze-
hangolni. A XV. századi ostromokat végigkövetve látjuk, hogy ezek mindig a szultánok sze-
mélyes vezetése alatt álltak. Továbbá, a megtámadott ország belső meggyengülésére is várni
kellett. Erre Albert halála, a polgárháború kitörése adott nagyobb lehetőséget, amelynek befe-
jezése egyhamar nem volt várható. Tehát egy hosszan tartó, komoly haderővel és hadfelszere-
léssel végrehajtott ostromra csak ekkorra, 1440 tavaszára értek meg a feltételek, amelyet a
forrásaink ki is emelnek.

V. A vár 1440. évi ostroma a latin nyelvű magyar forrásokban

Természetesnek tűnik, hogy az eseményre a legnagyobb terjedelemben latin nyelvű forrá-
sokat találunk. Az első forráscsoportot Nándorfehérvár 1440. évi török ostromáról a latinul írt
„magyar” források képezik. Thuróczy János 1488-ban megjelentetett Magyarok Krónikájá-
ban194 (Chronica Hungarorum), illetve az Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedeiben195

(Rerum Ungaricarum Decades) talált leírásokat egy forráscsoportba sorolhatjuk, hiszen hason-
lóan írják le a szultáni ostromot.

Thuróczy egy önálló fejezetet szentel Nándorfehérvár ostromának (230. De obsidione castri
Nandoralbensis). Murád szultán (cesar Thurcorum Amrates) személyesen vonult hadba és a
szultáni sereggel indult Nándorfehérvár ellen. A szerző megemlíti az előző évi szerbiai sikereit
is. A szultán a hadjáratának időpontját kifejezetten a belső polgárháborúskodáshoz igazította.
Meghallotta, hogy a nemesség „belső háborúskodásban marcangolja egymást, azt gondolta,
hogy a meghasonlott nép nem képes saját védelmére.”196 A török hírszerzői valószínűleg je-
lentették az országban uralkodó közállapotokat, ekkor meg is indította seregét. Teljes mozgó-
sítás történhetett: „Fegyverbe szólította az uralma alá tartozó fegyveres erőket, mozgósította
minden hadifelszerelését”(cunctisque bellicis apparatibus).197 II. Murád tehát sereget gyűjtött
ázsiai és európai területeiről a szokásos módon és hosszú hadjáratra készült.198 Sőt „hadi- és
ostromgépeket” is vitt magával (machinis et tormentis eductis). Thuróczy sajnos nem említi a
török hadsereg létszámát, csupán annak „óriási tömegét”(hostilium copiarum ingens esset mul-
titudo). A vár kapitánya ekkor Zován (János), raguzai nemzetiségű (Zowanus Ragusiana de
natione ortus), aki Matkó dalmát, horvát és szlavón bán testvére (frater Mathkonis). „Serény
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és rettenthetetlen”(vir strenuus et animo impavidus). A nyílt összecsapást nem vállalhatta a túl-
erővel szembe, hanem a leírás szerint az ellenség elé vonult és „csatázva vonult vissza a várba”
(nec sine certamine in castrum reversus est). Thuróczy kiemeli, hogy a vár felkészülten várta
a török ostromot.199

A Thuróczy nem említi a török sereg létszámát, amely nagy lehetett és rémületet keltett a
keresztényekben. Éppen ezért is nehéz a számukat megbecsülni, hiszen könnyen túlzó lehet,
kiemelve a helytállás nagyságát. Kaлић például 20 000 főre becsülte.200

A török haderő a vár alá megérkezvén először teljesen körülzárta Nándorfehérvárt. Valószí-
nűleg a szultánnak nem lehetett értesülése a falak gyenge pontjáról, a kiépített falrendszerről.
Ezért nem egy helyen összpontosította erőit, hanem „körös-körül szétosztotta csapatait, min-
denfelől őrségeket állított fel.”201 Ostromzárral vette körül a várat és felállította a gépeket és
más ostromszereket (machinis et ceteris tormentorum generibus). Ezek a falak lerombolására
szolgáltak. A kőhajítógépek a helyszínen kivágott fákból készülhettek vagy más városokból
húzták ide, ehhez pedig igavonó állatok (ló, teve) kellettek. A nagy távolság és a rossz utak
miatt a törökök sok ostromgépet inkább a helyszínen készítettek el, kézműves mesterekkel.202

Az ostrom kezdeteként a szultán megkezdte a falak töretését az ostromgépekkel. Az ered-
ményességéről szólva Thuróczy általánosan fogalmaz, „rommá lövette (dissipabat) és a föld
színével tette egyenlővé a tornyokat és falakat”. De Zován „nem rémült meg a sok ellenség
látványától és a kemény ostromtól (ex (…) dura expugnatione).”203 A védők a nappal „fáradt-
ságosan lerontatott” várfalakat éjszaka megerősítették (muniebant), sőt kitámadva zavarták az
ellenséget. Nem derül ki, hogy a török faltöretés meddig tarthatott, de nem járt sikerrel. A le-
írásból azt nem tudhatjuk meg, hogy melyik falnál és milyen irányból történhettek ezek. A falak
újra felépítése talán a kettős falrendszerű Felsővárosra vonatkozhat. 

Az biztos, hogy a támadás fő iránya ekkor a vár falai voltak, azért, hogy a falakon át jussanak
be a várba. A nagy kőgolyók károkat okoztak a falakban, de a védők éjszaka betömték a réseket.
Sáncokat emeltek az ellenség elé, hogy megakadályozzák a gyalogság rohamát.204

Az ostrom következő szakaszában a szultán (császár) más ostromtechnikát választott. Cselt
(aliud genus insidiarum) eszelt ki. Ez az, amitől az 1440-es török ostrom különlegessé vált:
aknászokat (bányászok) vetett be. A várhoz közeli kis domb (colliculus) mögött, hogy ne le-
hessen látni a védőknek, hatalmas „föld alatti alagutat” (fossam subterraneam) ásatott, amely
széles és hosszú (longam latamque) „egészen a vár belsejéig” elér. A hatalmas földmunkát sok
ezer ember végezte. A földet emberek, tevék, lovak, szamarak hordták ki. Mindezt nagyon óva-
tosan, titokban. Thuróczy nem mondja meg, hogy ez a török alagút a vár melyik részén volt.

Thuróczy a szóbeli hagyományt alapul véve közli, hogy a védőket értesítették egy – a várba
belőtt – nyíllal az alagút helyéről. Ez valószínűleg a török táborban lévő valamelyik keresztény
cselekedete lehetett. Nem feltétlenül magyaré. A török táborban raguzaiak is voltak, akik a ke-
reskedelem révén kedvezményeket kaptak annak fejében, hogy nem fogják akadályozni a török
kereskedelmet Szerbiában. Ezek viszont magánszemélyek lehettek, hiszen a raguzai vezetés
elhatárolódott ettől.205 De ugyanígy lehettek szerbek, bolgárok, albánok, görögök is, mert
Brocquière lovag szerint a törökök „sok keresztényt kényszerítenek  hadiszolgálatra (…) mind-
ezek gyűlölik a törököket (…) sok bajt okozhatnának elnyomóiknak.”206

Zován ekkor hasonlóan elrendelte a török alagúttal szemben egy hasonló ellen alagút építését
(fossam consimiliter subterraneam). A berobbantását is ismerteti Thuróczy. Megtömték salét-
rommal (saletro), puskaporral (bombardarumque pulveribus) és egyéb égő anyagokkal, a vár-
ban lévő bejáratát ügyesen lezárták és csak a begyújtásra hagytak kis rést. Zován őröket állított
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a török munka figyelésére. Amikor a török alagút a vár falain belül jutott és elérte a belső alag-
utat, Zován hirtelen meggyújtatta az alagutat. Az alagútban lévő emberek és állatok bennégtek.
A szultán, kudarcát látva, visszatért hazájába. 

Az ostrom túlságosan is elhúzódott, idejét Thuróczy 7 hónapban207 (septem mensibus obsi-
dione) határozza meg. Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a közkeletű, Horváth János-féle magyar
fordításban tévesen csupán 2 hónap szerepel, ezt megtartotta rövid ismertetésében Cseh is.208

Thuróczy a török veszteséget óriásira, 17 000 főre teszi (decem et septem sue gentis millibus)
a szóbeli forrásai szerint. Thuróczy, sajnálatosan, nem tesz említést a folyón felhajózó török
flottáról.

Antonio Bonfini az előbbi értesüléseket bővíti ki ékesebb latin nyelven (3. 4. 345-385.). Né-
hány helyen viszont módosítani, pontosítani próbál Thuróczy leírásán. „Körülbelül abban az
évben, amelyben Albert király eltávozott az életből”209 Murád „király” (Amrates rex Turcorum)
ostrom alá vette Görögfejérvárt (Albam Grecam), korábbi nevén Taurun(i)umot.210 Bonfini is
kiemeli, hogy hadjáratát megkönnyítette az ország belső állapota (interregnum): „hiszen a ma-
gyar államnak nem volt királya, és megtörte a két frakció meg a belháború”.211

Továbbá, hasonlóképpen Thuróczyhoz, leírja, hogy János (Ioannes) az ellenség elé kirohant
és csatába bocsátkozott, majd visszavonult és „bámulatos körültekintéssel megerősítette a vá-
rost” (miraque diligentia munivit urbem). Murád közel vonult a falakhoz és a hadigépekkel
(tormenta propius bellica admovere) a „lehető legkeményebb (quam gravissima potest) ostrom
alá fogta”. Eközben a várból folytatódtak a védők kitörései (eruptio) és az ellenségnek nagy
kárt okoztak. Murád erre nemcsak ostromgépekkel (machnias) törette a falakat és bástyákat
(propugnacula), hanem váltogatta az ostromot a falakra indított rohamokkal. Bonfini leírása
szerint csak néhány torony (turres) dőlt le. A falak részben tönkrementek, éjszaka kellett hely-
reállítani. A védők az „összehordott földből, szemétből, állati ürülékből fával borított sáncot
(circummunitum) emeltek”.212 A törökök már létrákon (scala) támadtak a falakra. A védők a
nyakukba szurkot, ként (picem ac sulphur) zúdítottak, méhrajt eresztettek rájuk. A szultán egyik
harcmóddal sem tudott eredményes lenni, de folytatta tovább a város ostromát. János, úgy
tűnik, nem bízhatott eléggé a „külső falban”, mert odabent egy árkot és magasabb töltést hú-
zatott.

Bonfini a szultán új tervét Thuróczyhoz hasonlóan ismerteti, bár néhol kibővítve. „Rejtett
föld alatti aknák” (adactis clam cuniculis) segítségével tervezte bevenni a várost. Egy-két mér-
földnyire lévő dombocska (monticulus) mögött kezdték el éjjel-nappal a munkálatokat, miköz-
ben cselből tovább folytatták az ostromot. Bonfini szerint 20 000 embert állítottak munkába.213

A barlangformájú aknából kivájt földet a közeli folyóba öntötték. Bonfini sajnos nem közli,
hogy az a Duna vagy Száva lehetett. Olyan széles volt, hogy már lovasok is négyes sorban be-
mehettek rajta. A falig jutott el, ekkor a szóbeszéd szerint vagy egy keresztény katona figyel-
meztette a védőket, vagy egy nyílvesszőre tűzött cédula. Bonfini az ellenaknák alkalmazását
bevett gyakorlatként ismerteti. A várkapitány „ahogy hasonló esetben szokás” (veluti in re tali
fieri solet) ezzel szemben egy másik alagutat fúratott és megtöltötte lőporral, kénnel, (nitro,
sulphure) rőzsével, majd egy kis rés kivételével, befalazta. Amikor a törökök alagútjával ez
összeért, begyújtatta. Az állatokon kívül 17 000 ember pusztult el az aknában. 

Bonfini nemcsak a vár ostromáról beszél, hanem város körüli harcokat is sejtet. Hiszen
Murád ezen kívül a „város”(sic!) ostromában 8000 embert vesztett.214 Ez valószínűleg az Al-
sóvárosban lévő harcokat és zsákmányszerzést jelenti. Bonfini az ostromot ismételten hosszú-
nak, 7 hónaposnak (septem mensibus) mondja. Murád rengeteg pénzt és embert veszítve
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visszavonult, hogy bosszút állhasson. A török flotta felvonulásáról, esetleges harcairól itt sincs
említés.

Merőben más részleteiben mutatja be az ostromot a latin nyelvű forráscsoportban a lengyel
történetíró, Dlugos: Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae című munkája.215 A szerző a 12.
könyvében egy önálló fejezetet szentelt az ostromnak (Turcorum caesar castrum Albam Regalem
frustra obsidet), megemlítve a királyi diplomáciát, és az ostrom újabb elemeit írja le. Mivel ez a
forrás a hazai szakirodalomban – ellentétben az előbbiekkel – jóval kevésbé ismert, részletesen
szólunk róla. 

A koronázás után „Wladislaus király Szent Mária Magdaléna napjának (július 22.) hatodik
napján (Székes) Fehérvárból kivonult és szombaton Budára érkezett (…) egész nyáron és ősszel
Budán is maradt, mindig gondot fordítva Magyar Királyságának ügyeire és vezetésére” (ford.
Szabó Pál).216 Ekkor már folyt az ostrom: „a törökök császára Fehérvár várát, avagy Nándor
Fehérvárt, amely Magyarország és Szerbia határain helyezkedik el, és ami úgyszólván egy
kapu és első bejárat  Magyarországba, ostrom(zárral) körülkerítette és az ostromot már három
hónapja tovább folytatta úgy gondolván, hogy Szendrő várának (Smiderow) katonáihoz ha-
sonlóan, ellátás és élelem híján meg tudja szerezni” (ford. Szabó Pál).217 E szöveghelyünk nem-
csak lehetővé teszi a török ostrom kezdetének pontosabb meghatá rozását, hanem megmutatja,
hogy II. Murád tartós, hosszú ostromra rendezkedhetett be, amelynek részét képezte a kiéhez-
tetés is.

I. Ulászló azonban megkoronázása után első lépésben a diplomáciai utat választotta, amely-
nek célja egyúttal a magyar királyként való elismertetése, beiktatásának bejelentése is volt.
„Wladislaus király egy lengyel katonát, Petrus Lanciczki de Lankoschino-t küldött hozzá, je-
lezve neki (t. i. a szultánnak), amint Magyar Királyságát megszerezte és kérve, hogy saját vá-
rának ostrom(zár)át oldja fel, álljon el Magyar Királyságának megtámadásától.”218 A védők jól
felkészültségét e krónika is kiemeli, illetve magyarázni próbálja a király békés szándékának
fenntartását. „Wladislaus király továbbá nem azért akarta megtenni ezt a követséget, hogy szer-
fölött óvja és féltse saját hatalmát, hiszen természetesen tudta, hogy az előbb említett, valamint
sokféle és bátor népekkel megerősített várat Ioannes vránai perjel és édestestvére, Mathko bán,
tapasztalt és serény férfiak lévén, abban a helyen, kapitányként megvédik, hanem inkább azért,
hogy megtudakolja azt, hogy iránta milyen a törökök császárának szándéka.”219 A szultán azon-
ban válaszra sem méltatta, újabb három hónap telt el, sőt ez alatt: „Maga a császár a válasszal,
három hónap alatt, késlekedett, a királyi követet az akkor már saját hatalma alatt álló Szendrő
várába küldte, hogy ott maradjon (őrizetben).”220

Murád a szárazföldi ostrom megkezdéséhez nagy erőkkel fogott hozzá, amely vélhetően az
északkeleti, a délkeleti, a délnyugati kettős várfalat és a várárkot érinthette: „Minden katonát,
cseleket, ígéreteket, és elmésségeket a vár felderítésére használt (...), hogy könnyebben vég-
hezvigye akaratát, a falak nagy részét bombavetőkkel (bombardis) ledöntötte, a vár minden
árkát (fossata castri) fahasábokkal (ligna) telehordatta.”221 Mindezt azért, hogy a gyalogroham
bejuthasson a várba.

Dlugos beszámolójának újdonsága az, hogy a török hajók zárlatáról is tájékoztat. A szultán
a várat a víz felől is teljesen körülzárta a Nyugati Alsóvárostól a kikötőig. „a Dunán, amely
a várat egyik oldalról körülfolyja, sok, fegyveresekkel megrakott hajót helyezett el. A
 következő napon a várat szárazföldön és vízen megtámadta.”222 A lengyel forrásunk is meg-
említi a nyíllal végrehajtott üzenetváltásokat a szultán és a védők között. „A szultán látta,
hogy ígéretekkel és a legnagyobb ajándék felajánlásával, amelyeket „bolgár nyelven leírt”
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levelekben nyíllal belőttek a várba, amelyeket Wladislaus királyhoz eredetileg Budára vittek,
a vár védőinek lelkeit sem megtörni sem tönkretenni nem képes.”223 Ezután megindította a
szárazföldi ostromot. 

A falak ellen indított rohamokat a védők leleményes módon visszaverték, mégpedig a várban
lévő bombavető mozsarak puskaporának felhasználásával. Ami azért is érdekes, mert Dlugos
nem említi a föld alatti aknák alkalmazását, azonban a tüzérséget igen. „a várkapitány, Ioannes
vránai perjel (…) a rákövetkező éjjel a bombavetők puskaporaival (bombardarum pulveribus)
a fahasábokat, amelyeket a törökök az árkokba dobáltak, összekeverte és azokat a fahasábokat
rejtett helyeken a sok puskaporral befedte. Másnap azután a törökök serege, mintegy sáskaként,
szárazon és vízen a vár ellen támadott és reménykedtek, hogy a túlerővel győzni fognak. A várf-
alak árkain, amelyeket az előző napon fahasábokkal megtöltöttek, megszámlálhatatlan csapa-
tokkal és hangos kiáltozással keltek át. Amíg a vár védői a tervnek megfelelően, nem verték
őket vissza, a számuk megkétszereződött. A várbeliek közül az összes odasietővel és a színlelt
félelmet nem játszókkal, addig némelyekre a törökök közül, akik a várfalakra létrákon akartak
felmászni, a kedvezőbb időben, a várbeliek a falról égő fáklyákat, fadarabokat, izzó szénparazsat
dobtak rá. A sok és más helyeken hirtelen felgyulladt puskaporban a törökök a lángtól és váratlan
büdösségtől megfulladtak és a már izzó fahasábok által, amelyeken maguk előbb átkeltek, elég-
tek. Bizony a többiek megijedtek ettől az eseménytől, nem merték a falakat elérni.”224

A bolgár szakirodalomban, bár Thuróczyra hivatkozik, Cvetkova is ehhez hasonló változatot
ismertet. A bolgár történész szerint a védők a várárkokat töltötték meg fával, robbanóanyaggal
és erre szórták a lőport. Amikor másnap hajnalban az oszmán seregek a várárkokon való átkelést
megkísérlik, akkor a védők égő fáklyákat dobtak az árkokra.225 A legutóbbi többkötetes, szerb
történeti összefoglaló munkában a történészek mind a két ostromváltozatot  ismertetik.226

A szárazföldi ostrommal egyidejűleg a vízi küzdelem is eredménytelen volt, mert a török
hajókra a védők bombavetőkkel eredményesen lőttek. „Azok, akik a víz felől, a hajókon har-
coltak sem jártak kedvezőbb szerencsével. Mivel sok hajó a várból kilőtt bombavetők találatától
a vízben elsüllyedt. Másokat, akik a támadás során a várfalhoz értek, amely mint ismeretes a
Száva és a Duna medréig előrenyúlik, a várbeliek elfogták. Ez a harc és küzdelem a nap első
órájától estéig tartott, és a törökök bátor szándékát, a vár bevehetőségének reményét saját ku-
darcuk megrémítette és megtörte.”227

Dlugos szerint mindezek után Murád már tovább nem folytatta az ostromot. „A törökök csá-
szára így a nagy veszteséget miután belátta, hat hónapot a vár ostromával hiába töltött, miután
tábort bontott, rendezetlenül saját földjeire távozott. Mégis sok embert mindkét nemből az ost-
rom ideje alatt Erdély földjén elfogva siralmas szolgaságba vetett.”228 Mindebből az derül ki,
hogy az ostrommal egyidejűleg Erdélybe is portyázó török csapatok törtek be. Erről a török
forrásaink tudósítanak bővebben.

A szultán végül „Nem korábban, mint amint ostromot befejezte, Petrus Lancziczki-t Wla-
dislaus királyhoz visszaküldte, megüzenve általa, hogy amennyiben békét akar, Nándor Fehér-
vár váráról, ahonnan elűzték, mondjon le (resignaret) neki és engedje (vissza) Szerbia
területeihez” (ford. Szabó Pál).229 Ez jól mutatta, hogy a szultán bár az ostrom eredménytelen-
ségét belátta, de a háborút egyáltalán nem érezte eldöntöttnek, sőt ezzel a feltétellel Ulászló
királytól tulajdonképpen a tatai szerződés érvénytelenné nyilvánítását kérte.
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VI. A török nyelvű források

A második, a török nyelvű forráscsoport az ostrom, merőben más eseményeit emeli ki, főleg
a város körüli eredményes rabló-portyázó harcokat és az ország déli részeinek feldúlását. Ehhez
a korai török történetírások beszámolóit kell összegyűjtenünk. 

A török források között elsőként a Murád szultán harcai című oszmán évkönyvet említjük
meg, amelyre 1988-ban megjelent művében Cvetkova más, későbbi, török események kapcsán
többször hivatkozott, amelyet ez idáig nem tudtunk megszerezni.230 Viszont Ménage már 1976-
ban közölt egy ehhez hasonló forrást, Murád évkönyve címmel.231 Ez utóbbi, a műfajnak meg-
felelően, sajnos szűkszavúan rögzíti – Murád dicső cselekedetei között – Nándorfehérvár
sikertelen ostromát és Novo Brdo elfoglalását. A beszámoló nagyon hasonló az ún. 1486-i Név-
telen munkájának leírására.232

Az 1486-i Névtelen által írt munka egyben az első ránk maradt török történeti munka, mely-
nek címe: Az Oszmán-ház története.233 A Névtelen is megemlíti Murád szultán korábbi had-
műveletét, amikor elfoglalta Szemendrét (Szendrő) a hidsre 842. évében (1438. június 24–1439.
jún. 13.). Ezután tér rá szűkszavúan, de annál tárgyilagosabban „Belgrád” ostromára. „Murád
szultán ezután Belgrádot támadta meg, de nem tudta elfoglalni. Visszatért tehát és útközben
Novaberde várát (Novo Brdo) s néhány tartományt hódított meg. A hidsre 843. évében történt
(1439. június 14–1440. június 1.).”234 Ez is csupán évkönyvszerű bejegyzés, de az évmegjelö-
lése a Giese-féle kiadásban 1 évvel korábbi: 842.235

Nesri, aki I. Szelim szultán korában alkotott Az Oszmán-ház története című  munkájában az
ostrommal kapcsolatban egészen más, de a törökök számára lényeges mozzanatról számol be:
az ostrom során elrabolt óriási zsákmányról. „Murád szultán (…) összegyűjtvén az iszlám se-
regét, elindult Belgrádra támadt, s míg ezt megszállva tartotta, portyázókat küldött át a Száván.
A harcosok annyi zsákmányhoz jutottak, hogy egy szép leányt egy csizmáért adtak el. A foglyok
száma nagyobb volt a seregénél. Azt mondják, hogy az iszlám keletkezése óta a hit harcosai
még nem szereztek ily töménytelen zsákmányt.”236 Mintha az ostrom végső kimenetelét elken-
dőzné e megszépítő beszámoló. Az évszám itt is korábbi, 841. évre teszi az eseményt. 

A perzsa származású, híresen művelt történetíró Szeád-Eddin A történetek koronája című
munkájában hasonló beszámolót kapunk, de ékesebb perzsa stílusban. Mivel a vár „bevétele
sok időt kívánt egy nagy harcos csapat küldetett át a Száva vizén, hogy Magyarországot dúlja
és rabolja (…) sok tündérarcút hálójokba ejtettek, megszámlálhatatlan mennyiségű pénzzel és
sokféle árukkal rakodtak meg.” A foglyok számáról ő is Nesrihez hasonlóan ír: „annyi volt a
fogoly, hogy egy igéző szépségű leány egy pár czipőért, egy cziprustermetű ifjú pedig 150 pi-
aszterért adatott el.”237 Erről még az író Asikpasazáde is beszámolt, amikor egy fiatalembert
vásárolt közülük a maga számára.238 A török beszámolók az ostrommal egyidejűleg 1440
 nyarán, őszén a déli területekre való betöréseket, pusztítást örökítették meg.

Az ostrom sikertelenségéről szólva meg kell jegyeznünk, hogy a török történetírók többsé-
gében kiemelik a vár helyzetét és jó felépítését. Szeád-Eddin megállapította: „az ország kapuja
és kapujának kulcsa Belgrád vára lévén (…) a vár szilárdságában és hozzáférhetetlenségében
hegyhez hasonlított.”239 Sőt nem maradtak el a költői hasonlatok sem, főleg a vár végzetes
1521. évi török ostroma kapcsán. Így az albán származású Lutfi pasa, nagyvezír (1539–1541)
így írt: „Mihelyt Szulejmán szultán meglátta Belgrádot, azt mondta, hogy ilyen erős várat még
nem látott.” „ez a magasba nyúló vár, a magasan röpülő sas nem szállhat át fölötte, árka a föld
gyomráig lenyúlik, bástyái a Fiastyúk csillagzatig érnek. Kemény kövön erős bástyája már
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 kétezer éve áll.”240 Valamint Ferdi: A törvényhozó Szulejmán szultán története című munkájá-
ban hasonló költői képekkel ír Belgrád váráról: „mely Magyarországnak nagyon megerősített
és híres, rendkívül szilárd, erős és jelentékeny vára s árkainak mélysége a föld középpontjáig
ér le, tornyainak csúcsaiba pedig az égi oroszlán vágta körmeit.”241

Sokkal részletesebben számol be egy későbbi „török” forrás, a Tarihi Üngürüsz242 az 1440.
évi török ostromról. A szerzője, Mahmud Terdzsüman a magyar királyok történetét ültette át
az iszlám világ számára.243 Ez nagyon hasonlít az előbbi keresztény, latin nyelvű leírásokra,
ugyanis ezeket használhatta, de az iszlám érdekek szerint, máshová helyezve a súlypontjait. 

A Tarihi Üngürüsz is röviden megemlíti a király háborúságát népével, amikor is Murád el-
indult „Belgirád vára ellen”, amelynek Johanisz volt a főparancsnoka. Johanisz előretört és az
iszlám sereg előcsapataival vette fel a harcot. Az iszlám padisahja pedig a vár erődítményeit
körülzárta. Johanisz viszont éjszakai kirohanásokkal az iszlám katonaságnak rendkívüli kárt
okozott. Murád ekkor  hatalmas földsáncok (havale) emelését rendelte el. Olyan magasra, hogy
a várfalak magasságáig érjen, erre vontatták fel az ágyúkat, innen minden  oldalról kezdték lö-
vetni a várat. 

A föld alatti aknák használatán a szerző viszont jelentősen módosított. A vár védői a veszélyt
érezve kezdtek „föld alatti folyosót” ásni, amelyet lőporral töltöttek meg, ezzel akarták a leve-
gőbe (sic!) röpíteni az iszlám népet. A törökök, amikor ezen „föld alatti folyosók” fölé (sic!)
érkeztek, a védők berobbantották a folyosókat és sok muszlim vértanúhalálát okozták. Murád
megtartotta a legfelső dívánt, lemondott a vár bevételéről. Visszafordult és Iszakh (Izsák) pasát
hagyva hátra. A támadók a Tarihi Üngürüsz szerint is 7 hónapig ostromolták a várat.

VII. Bizánci források

A harmadik forráscsoport, az ostromra vonatkozó görög nyelvű bizánci források, amelyekre
ezúton kívánjuk felhívni a figyelmet, és amelyet – tudomásunk szerint – a szakirodalom csak
részletekben ismert. Talán nem felesleges hangsúlyoznunk, hogy a latin és más nyelvű források
mellett, feltétlenül szükséges az eseményekre vonatkozó bizánci források számbavétele is, ame-
lyek sokszor nyelvi ismeret híján, a legelhanyagoltabbnak tűnő forráscsoportot képezik Morav-
csik Gyula halála óta.244

A négy késő-bizánci történetíró közül, Georgiosz Szphrantzész (1401–1478) Khronikon
című történeti munkájában a Palaiologosz bizánci császárok uralmát tekinti át 1258-tól 1476-
ig. Ebben a műben ahol várnánk, nem írt az ostromról (I. könyv, 31. fejezet).245 Kritobulosz
pedig 1451–1467 közötti időszak, II. Mehmed szultán uralkodását írta meg, azonban tüzérségi
megjegyzései figyelemre méltóak. Viszont a másik két bizánci történetíró megemlékezik az
ostromról.

Laonikosz Khalkokondülész246 bizánci történetíró nagyszabású munkájában (Apodeixisz
Hisztorión),247 melyet 1480 körül az Oszmán dinasztia felemelkedéséről írt, követve hérodo-
toszi-thuküdidészi archaikus-klasszikus stílust, egy rövid szakaszban említést tesz „Mpelog-
rádész” (Belgrád, Nándorfehérvár) ostromáról.248 Először a város természeti fekvését ismerteti:
„Ezt a várost kétfelől 2 folyó fogja körül, egyik oldalról az Isztrosz (Duna), a másik oldalról
pedig a Szabba (Száva), amely a város mellett torkollik az Isztroszba” (ford.: Szabó Pál).249 Az
előzmények kapcsán megemlíti, hogy miután „Amouratész” (Murád) szultán Brankovics két
fiát magánál tartotta és megvakította, „Rögtön sereggel elvonult a paiónok (t. i.: a magyarok)
városához, Mpelogradészhoz” (ford.: Szabó Pál).250 Ezután következik az ostrom ismertetése
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a faltöretésről és az ostromlók és a védők által használt tűzfegyverekről: „Mehmetész fia, Amo-
uratész megostromolja a várost. A vár falát ágyúkkal251 (téleboloisz) törette és korántsem kevés
részét lerombolta. Viszont a hadserege a város felől elháríthatatlanul szenvedett a védők ágyú-
inak és puskáinak (télebolón kai téleboliszkón)252 bőséges csapásától, rázúdulva a szultán tá-
borára, a katonákra, és mintegy ezernyi nyíl elérkezve a táborra” (ford.: Szabó Pál).253

Khalkokondülész név szerint megemlíti az első roham vezetőjét, Alit, Evrenosz fiát, a ruméliai
sereg vezérét, aki eredményesen harcolt seregével, és aki már korábban – mint láttuk – egy
határ menti török támadást végrehajtott. A bizánci forrásunk nem tud föld alatti akna készíté-
séről, csupán a falak lerombolása után indított rohamról számol be. Ami inkább az aknakészí-
tésnek a másik módozatát, a fal aláaknázását sejteti. „Ott (t. i.: a táborban) Haliész,254

Brenedzésznek a fia, aki a táborban bátorságáról volt híres, először kezdett harcot a falnál az
övéivel, és miután árkot255 (taphron) ásott, a városhoz legközelebb táborozott le saját csapata-
ival. Ahogyan a falat lerombolták, az újonnan érkezettek bejutottak a várba és a várnak nagy
részét uralmuk alá hajtották. Miután a városban egybegyűlők odaérkeztek, közelharcba bocsát-
koztak az újonnan betörőkkel és kiszorítva visszaverték őket a faltól. Mivel a hadsereget kiv-
erték és a város elfoglalása neki (t. i.: Murádnak) nem sikerült, elvezette a sereget és hazatért”
(ford.: Szabó Pál).256

A másik, általunk idézett, XV. századi bizánci történetíró, Dukasz,257 aki Bizánc története
című munkájában258 (30. fejezet) az előzményekről részletesebben számol be. Dukasz leírásá-
ban jól érzékelhető, hogy a szultán az egykor magyar királynak vazallus államokat hogyan
„semlegesítette” a hadjárata előtt. Mourat (Murád) elfoglalta Szmedrobont (Szendrő). Nála is
szerepel a Geórgiosz (Brankovics György) szerb despota két fiának megbilincselése és meg-
vakíttatása. Megemlíti Drakoulioszt (Vlad Dracul) is, aki Blakhiából (Havasalföld) járult Murád
elé, hogy behódoljon. De a szultán megbilincselte és Kallioupoliszban (Gallipoli) őrizetben
tartotta egy bástyatoronyban, mivel attól tartott, hogy átáll a magyarokhoz. Túszként tőle is
fiait követelte, akiket – miután megkapta – Ázsiában őriztetett, a hűségeskü letétele után pedig
elbocsátotta Drakoulioszt.259

Dukasz nemcsak a város földrajzi helyzetét, hanem – a vár birtoklására vonatkozó – a magyar
királlyal kötött (tatai) szerződés indokait is ismerteti. „Belgrád szerbiai város volt, jól megépített
és nehezen elfoglalható, két folyó a Danoubeósz (Duna) és a Szaba (Száva) torkolatánál. A ma-
gyar király kevés idővel korábban ezt a város kérte, és Geórgiosz despota nekiadta, félve attól,
nehogy ugyanezt a törökök elfoglalják és a túlsó partra átkeljenek, és majd elfoglalják a ma-
gyarok és a despota városait. Mert a Szerbnek (t. i.: a despotának) a túlsó parton voltak még
erős városai. Azért, hogy a magyarok hatalmasabbak és harciasabbak legyenek tehát, a despota
átadta nekik Belgrádot, hogy ezután ők őrizzék. Miután a despota átkelt az Isztroszon, mivel
Mourat Szmedrobót (Szendrőt) akarta, ő a saját városaiban tartózkodva, meg tudja magát majd
a magyarokkal oltalmazni” (ford.: Szabó Pál).260

Murád ezután tavasszal vonult „Pelogradó” (Belgrád) ellen. „Amikor a tavasz megérkezett
nagy és erős sereggel elindult Ázsiából és Thrákiából és Pelogradó városa ellen hadjáratot indí-
tott.”261 A despota tettére „Abban az időben a törökök ezt ellenségesen felhasználva, megérkeztek
Pelogradóhoz. Miután a sátrakat körben felállították, sok kőhajítógépet, mind a kicsiket, mind
a nagyokat előkészítették, sáncokat (khómata) emeltek. Készen állt (t. i.: Murád) arra, hogy a
folyón több mint 100 triérésszel átkeljen” (ford.: Szabó Pál)262 Dukasz elég pontosan ismerteti
az oszmánok régimódi, szokásos „hideg” tüzérségét, de fontos említést tesz a felvonuló török
flottáról is, amelyről más források, kivéve I. Ulászló előbb említett júniusi oklevelét és Dlugos
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krónikáját, nem szólnak. Az ostrom azonban elhúzódott. „Az egész időben, 6 hónapon át elhú-
zódván, sem a szárazföld, sem a folyóvíz nem volt hasznára, hanem inkább sokakat elvesztett
az ő legjobb szolgái közül a dögvész betegsége miatt és a várból, a  hadiszerkezetekből (dia tón
mékhanón) kilőtt lövedékek miatt”(ford.: Szabó Pál).263 Ezek az ólomlövedékek „pontoszi dió”
nagyságúak voltak. Megtették a hatásukat, az ostrom végső szakaszát eldöntötték. II. Murád
kénytelen volt veszteségeit felmérni a hosszú, 6 hónapos ostrom során. Dukasz szerint a seregben
pestis is pusztított. Így a szultán hazavonult. A történetíró ezek után a bizánci egyházzal való
unió létrehozásának történetével folytatja világkrónikáját.

VIII. Az ostrom kezdete, vége és a szultáni hadsereg akciórádiusza

Sajnos a rendelkezésre álló források a vár 1440. évi ostromának pontos kezdetét és befeje-
zését nem, csupán az időtartamát határozzák meg. Így következtetnünk kell a valószínű idő-
pontokra. A török sereg legkorábban – a később évszázadon át is követett szokásos időben –,
az oszmán katonai hagyomány szerint, az első fű kisarjadásakor, a török nyári félév kezdetén,
Hizir Iljász napjától, április 23-ától (a keresztény Szent György-nap) indulhatott útnak.264 Ez a
lovasság szempontjából volt meghatározó. A hadműveletek befejezésének hagyományos ideje
pedig október 26. Kászim-napja, török téli félév kezdete volt (a keresztény Szent Demeter-
nap).265

Mivel a szultáni hadseregek a XV. században – sőt később I. Szulejmán szultáni seregei sem
– még nem tudtak az országban áttelelni, a szultáni fővárosból elinduló és visszatérő sereg ha-
tékonysága kapcsán nem feledkezhetünk meg az akciórádiusz, a hadsereg működési hatósu-
garának figyelembe vételéről sem. Azonban a hatósugár Nándorfehérvár esetében más
feltételekkel alkalmazható. Ugyanis az Oszmán Birodalom központja ekkor közelebb, az eu-
rópai Drinápolyban volt. Ebben is különbözik Nándorfehérvár második, 1456. évi szultáni ost-
romától, amikor már a törökök a bizánci fővárost elfoglalták. 1526-ban például
Konstantinápolyból április 23-án indult a szultáni sereg és június 30-án ért Nándorfehérvárba.
Ez 1000 km, 67 nap alatt. Még így is legalább négy hónapos hadműveleti időt tett lehetővé.266

Perjés Géza szerint a Drinápoly–Nándorfehérvár közötti rövidebb távolság körülbelül 50-70
nap alatt volt teljesíthető.267 Így 1526-ban a szultáni sereg és a zsoldosok május 3-án érkeztek
meg Drinápolyba, de csak 8-án indultak tovább.268 Vagyis 53 nap alatt tették meg ezt az utat
Nándorfehérvárig. Ezzel számolva azonban II. Murád 1440 áprilisától csak június közepére ért
volna oda, amelyet a források nem támasztanak alá. Tehát a korábbi odaérkezés a lehetséges,
későbbi analógiákkal nem számolhatunk. A szerb történészek szerint a török sereg valószínűleg
már áprilisban érhetett Nándorfehérvár alá, de május második felében a vár már mindenképpen
ostrom alatt lehetett.269 Ezt alá is támasztják a fent említett május 20-i és a június 7-i oklevelek,
amelyekben Tallóci Frank már pénzbeli segítséget kért, illetve a király hadisegély fizetését pa-
rancsolta meg Szomolnoknak. Sőt pontosítani tudjuk az ostrom kezdetét is. Dlugos krónikája
szerint a török ostrom július közepén már három hónapja folyt. Akkor tehát már április második
felében ténylegesen meg kellett kezdődnie. Valamint azt is tekintetbe kell vennünk, hogy nem
az egész szultáni sereg gyülekezhetett Drinápolynál, hanem csak a ruméliai (európai) hadsereg,
amelyhez a felvonulási területen vagy a határvidéken csatlakoztak további alakulatok, amely
meggyorsította a menetidőt, megnövelte a szultáni sereg akciórádiuszát.

Az akciórádiusz másik fontos összetevője, a hadműveleti idő is legalább két hónappal meg-
hosszabbodott, így 6 hónapig is eltarthatott. Ezt mind az ismertetett latin nyelvű lengyel, mind
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a görög nyelvű bizánci forrásaink alá is támasztják. Így, véleményünk szerint az ostrom október
második feléig is eltarthatott. Sőt, a Thuróczy, Bonfini és a Tarihi Üngürüsz által említett 7 hó-
nappal számolva még novemberig is kitolódhatott. Ehhez hozzávesszük azt a tényt is, hogy a
hadműveletek záró időpontja Nándorfehérvár első ostromakor még nem alakulhatott ki köte-
lezően. Mert a XVI. századi történetírónk, Istvánffy Miklós megemlítette, hogy II. Murád szul-
tán csak az 1444-es várnai győzelmét követően adományozta azt a jogot hadseregének, hogy
„Szent Demeter napja után (…) nem kényszeríthetők arra, hogy táborban legyenek.” Ezután a
török katonaság szükség esetén kényszeríthette is a vezérét a téli szállásra való hazatérésre.270

Összegezve azonban megállapítható, hogy a szultán 1440-ben a teljes hadműveleti időszakot
Nándorfehérvár ostromára szánta, ebben is eltérve az 1456. évi ostromtól.

IX. Az ostromban alkalmazott haditechnika: aknászat 

Az 1440. évi várostromban, bármelyik leírást nézzük, meghatározó volt az aknász ostrom-
technika (undermining) és a védők által újszerűen alkalmazott tűzfegyver. 

Az aknaásás, a föld alatti folyosó (cuniculus) az ókorban is ismert és alkalmazott haditech-
nika volt. Legkorábbi alkalmazása az asszírokhoz köthető. A domborműveiken látható, hogy
– a faltörő kos és ostromtornyok használata mellett – a falakat aláaknázták, az aknák támfáit
meggyújtva beomlasztották az erődítményeket.271 De keletebbre is ismert volt, például a kínai
haditechnikában (Hadakozó Fejedelemségek Kora, Kr. e. 453–221). 272 A perzsák is szívesen
alkalmazták, mert Hérodotosz görög történetíró többször is említi. A perzsa sereg például kilenc
hónapon át sikertelenül ostromolta Barké városát. A perzsák föld alatti aknákat ástak, a védők
azonban felfedezték és ellenaknákat ásva, az árokásó perzsákat megölték (IV. 200.).273 A perzsák
elleni ión felkelés során a ciprusi Szoloi vára öt hónapig állta az ostromot. A perzsák csak úgy
tudták elfoglalni, hogy alagutat ástak a várfal alá (V. 115.).274 Sőt Milétosz ostromakor (Kr. e.
494.), minden hadieszközt bevetése mellett, aláásták a várfalat is (VI.18.).275

A görög történetíró, Polübiosz (Kr. e. 200. k.–118) leírja, hogy V. Philipposz makedón király
(Kr. e. 229–179), amikor Prinasszosz erődjét akarta bevenni, ilyen cselt alkalmazott (XVI. 11)
I. Attalosz pergamoni király (Kr. e. 241–197) ellen. Ugyanis elhitette, hogy aláaknázta a vá-
rosfalakat, és ha a védők nem adják fel a várat, akkor az aknákban a falakat alátámasztó geren-
dákat meggyújtja. A védők hittek neki és megadták magukat.276

A késő császárkori római hadászati író, Publius Flavius Vegetius Renatus (Kr. u. IV-V. sz.)
Epitoma rei militaris című munkájának IV. könyve bőséges információt szolgáltat e
technikáról.277 A 15. fejezet szerint az aknakészítés megkezdésekor „lugasokat” (vinea) hasz-
náltak, amelyek deszkákból és vesszőfonatokból álltak és a rázúdított kövektől, hajítófegyve-
rektől védték meg az akna készítőit. Vagy pedig kerekeken mozgatható ostromfedeleket
(pluteus) használtak, amelyek boltozat formájúra készített vesszőfonatból állottak.278 A 24. fe-
jezet ismerteti az aknakészítés fogalmát és két lehetséges módját. „Ezt cuniculusnak hívják
azokról a nyulakról, melyek a föld alatt üregeket fúrnak maguknak és ott rejtőzködnek. Nagy
tömeg munkába állításával tehát a bányák mintájára (…) nagy erőfeszítéssel leásnak a földbe
és barlangot vájva alagúton törnek a város elestére. (…) Vagy behatolnak ugyanis a városba és
éjszaka, úgy, hogy a városbeliek semmit sem vesznek észre, az aknán keresztül kimásznak, a
kapukat megnyitva csapataikat beengedik. (…) Vagy pedig, amikor a falak alapzatáig jutottak,
nagy részét aláássák és száraz támfákkal hevenyészve feltartják a fal leomlását. Felülről rőzsét
kötöznek és egyéb tűztápláló szereket, majd előkészítve a harcosokat, tüzet bocsátanak a
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 szerkezetre. A faoszlopok és a deszkázat leégvén a fal hirtelen beomlik, s út nyílik a betörésre”
(ford. Várady László).279

A rómaiak által alkalmazott aknaásás hadtörténeti párhuzamaiból kettőt emelünk ki, melyek
leírásukban emlékeztetnek az 1440. évi ostrom egyes mozzanataira. Titus Livius: A római nép
története című nagyszabású munkájának V. könyvében (19-21.) írja, hogy a dúsgazdag Veii
városának rómaiak általi ostroma túlságosan elhúzódott.280 Amikor Kr. e. 396-ban M. Furius
Camillust a rómaiak dictatorrá nevezték ki, ő azonnal „katonáit ostromművek építésére fogta.
Legtöbbet és legfáradtságosabban egy földalatti folyosón (cuniculus) dolgoztak, amelyet az
ellenséges vár irányában kezdetek ásni (…) óránként váltották egymást, nem pihenve sem éjjel,
sem nappal, míg a fellegvárba vezető alagút el nem készült (ford. Muraközy Gyula)”281 Mind-
eközben „megrohanta a város minden pontját, hogy elterelje a figyelmet az alagút felől fenye-
gető veszélyről” (ford. Muraközy Gyula).282 A rómaiak az alagúton át elözönlötték Veii
fellegvárát és az ostromlók előtt kinyitották a kapukat. A város, amely „tíz nyáron és tíz télen
volt egyfolytában körülzárva” elesett.283 Szembetűnő a török ostrommal való hasonlatosság
abban, hogy a rómaiak az erőd ellen indított rohamokat tovább folytatták, hogy az akna ásását
elvégezhessék. E haditechnika későbbi ismeretében nem érthetünk egyet a fordító Muraközy
Gyula e részhez írt megjegyzésével, amely szerint „eléggé valószínűtlen, hogy az ostromlók a
meredek hegyen álló fellegvárat egy alagúttal meg tudták volna közelíteni.”284

Az ostrom során alkalmazott aknaásás részleteiről történetíró Livius további adalékkal szol-
gál, amely érdekes párhuzamot mutat Nándorfehérvár török ostromának humanista leírásával.
A szerző a XXXVIII. könyvben (4-9.) a rómaiak III. Antiokhosz (Kr. e. 223–187) elleni hábo-
rúját tárgyalja, a Kr. e. 189–187 közötti eseményeket. Kr. e. 189-ben az épeiroszi Ambrakia
erődjét, amely Pürrhosz egykori székhelye volt, a római consul, Marcus Fulvius Nobilior ost-
romolta. A várat sáncokkal és árkokkal körülvette. Három ostromgépet is használt. „A falakat
faltörő kosokkal (arietibus) döngették, a faloromzatot vaskampókkal ellátott gerendákkal bon-
tották meg.”285 A védők eredményesen védekeztek, így a rómaiak „mégsem tudtak behatolni a
nagyrészt védtelenné vált városba, mert a védők a lerontott fal helyett, a lehető leggyorsabban,
újat építettek.”286 A consul, látva a közvetlen rohamok és ostrom kudarcát, „egy ostromfedéllel
előzőleg eltakart helyen rejtett akna (cuniculum occultum) ásását kezdte meg. Az ellenség, noha
a rómaiak éjjel nappal dolgoztak, nemcsak ezt nem vették észre, de azt sem, hogy a földet ki-
hordják.”287 Ekkor a védők ellenakna ásását kezdték meg: „félelmükben, hogy az ellenség falaik
alatt már utat is készített a városba, elhatározták, hogy árkot ásnak a falon belül (fossam intra
murum) a védtetőkkel befedett hely irányában.” A védők a helyes irányt jól megtalálták, ugyanis
„teljes csendben, fülüket odaszorítva hallgatóztak, merről hallják az ásás zaját.”288 Amikor a két
akna összeért, láthatatlan viadal kezdődött a föld alatt, amelynek során egymást megpróbálták
kiűzni az aknából. Erre egy tollal megtömött hordót használtak, amelynek aljára egy csövet erő-
sítettek. „A tollpihe közé parazsat tettek, s ezt a hordó végében elhelyezett csövön át, fújtatóval
lángra lobbantották” (ford. Muraközy Gyula). A keletkező sűrű füst és bűz „harci gázként” ha-
tásosnak bizonyult. A consulhoz követek érkeztek, kérve tőle, hogy kímélje meg a várat. A há-
borút végül III. Antiokhosszal Kr. e. 188-ban, az Apameiában megkötött béke zárta le. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a későbbi humanista történetíróink bőségesen
merít(h)ettek az antik szerzőktől – így Liviustól is–, ami Nándorfehérvár ostromának leírásakor
némi mintául is szolgálhatott.289 Ambrakia erődjének ostromáról, korábban, Polübiosz is rész-
letes leírást hagyott ránk (XXI. 27-28.), amely Livius fő forrásaként és mintájaként szolgált.
Polübiosz az alagútra az orügma szót használta.
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Ha a két antik szerző és a humanista történetírók két párba illeszthető, „párhuzamos ostrom-
rajzait” összevetjük, haditaktikai hasonlóságokat mutatnak. A feltételezhető humanista mintán
túlmenően az események hasonló epizódjai a fontosabb „rácspontokban” egymásra illeszthetők.
Ahogyan Livius átvette a korábbi, Polübiosz tudósítását Ambrakia ostromáról, úgy Nándorfe-
hérvár ostromáról – a Liviust felhasználó – Bonfini is Thuróczy beszámolóját. Pontokba szedve
a főbb epizódokat, összehasonlító táblázatban ábrázoljuk (4. melléklet a cikk végén). Mindeb-
ből jól látható a várostromok menetének taktikai sorrendje. Továbbá az, hogy a hagyományos
ostromnak, illetve a falak töretésének eredménytelenségét követően alkalmaztak alagutat a ko-
rabeli haditaktikában.

Az aknák használatára középkori haditechnikai párhuzamokat is kereshetünk. A keresztes
háborúkban a keresztes államok várainak, erődeinek ostroma (Krak des Chevaliers, Margat,
Kerak) során – a faltörő kosok, hajítógépek, ostromtornyok és létrák mellett – a leghatásosabb
ostromtechnika a falak, tornyok aláaknázása volt. Ebben főleg azt a módszert alkalmazták,
amikor az alagutat csak a falig ásták. Az aknászok egy fedélszerkezet védelme alatt a falak
támpillérei alatt járatokat ástak, amelynek végét kibővítve és gerendákkal aládúcolva gyúlékony
anyagokkal megtöltötték, majd meggyújtották. Így a fal összedőlt, rés támadt az erődön.290 Sza-
ladin krónikása, Imád ad-Dín Askalon elfoglalásáról költői stílusban összegzi az alkalmazott
eljárásokat: „Ostromgépeink nyilai fogpiszkálóikkal megérintették a várorom metszőfogait s
kitörték őket, a hajítókövek nekivágódtak az építmény falainak és szétrombolták, összezúzták
őket. Megzendült bennük az aknász csákánya (…) és a falak kövei visszatértek eredetükhöz,
vagyis a porba.”291

Európa nyugati felén, a százéves háborúban (1339–1453) maga V. Henrik angol király (1387–
1422) is aknát ásatott Caen ostrománál.292 A védők vízzel töltött edényeket helyeztek a falakra,
hogy észleljék az aknaásás kísérleteit.293 Zsigmond király 1396-ban, törökellenes hadjárata során,
Nikápoly alá érve a várat ostromolta és két nagy aknát is ástak, de eredményt így sem sikerült
elérni, mert szeptember 24-én megérkezett Bajezid szultán felmentő serege.294

Az aknakészítés Zsigmond-kori Magyarországon is ismert volt, elsősorban az ekkoriban el-
terjedő német és itáliai haditechnikai traktátusokból. Konrad Kyeser (1366–1405) Bellifortis
című munkájának második fejezete az aknakészítés eszközeivel foglalkozik.295 A sienai had-
mérnök, Mariano di Jacopo Taccola: De ingeneis című munkájában (1427–1433) – amelyet a
szerző egyúttal Zsigmond királynak ajánlott –, a III–IV. könyv ismerteti az ellenséges városfal
aknák és lőpor segítségével való megsemmisítését. Taccola az aknák alkalmazásának módsze-
reiben pedig a híres építész, Brunelleschi tanácsait is figyelembe vette.296

Ezek a munkák segítenek a forrásokban leírt eljárásokat tipizálni és azonosítani. Vegetius
műve a középkorban – számos szemléltetett kiadásával (1471, 1532, 1534) együtt – ismert
volt297 az aknakészítés két módszerével együtt. A keresztes várak ostrománál az alagutat
 többnyire csak a várfalig ásták. A várfalon túli akna ásásának módszere jól azonosítható Nán-
dorfehérvár 1440. évi ostrománál, Thuróczy és a Bonfini leírásaiból.298 Míg csupán a várfal
aláaknázását a bizánci Khalkokondülésznél találjuk meg, de föld alatti alagutakat Nándorfe-
hérvár ostrománál nem említett, pedig II. Murád ismerhette a föld alatti aknatechnikát.

Mert Khalkokondülész korábban, Thesszaloniké (Therma) oszmán ostrománál, viszont egyér-
telmű megfogalmazással beszámol föld alatti aknákról, alagutakról. Ismereteit szóbeli források-
ból merítette. Eszerint a bizánciak, mivel úgy vélték, hogy nem tudják megvédeni a várost a
törököktől, eladták a velenceieknek. A konstantinápolyi sikertelen ostroma után, 1430-ban pedig
maga II. Murád szultán indult a város és a velenceiek ellen.299 „Amouratész pedig ezek után
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Thermé ellen vonult, megostromolja a várost megfeszített erővel. Ostromgépeket (mékhanasz)
vitetett a falhoz, azonban a város elfoglalása ebben semmi előnyt nem biztosított. Ott, ahogyan
mondják, megegyezett a városban lévőkkel az árulásról. Azonban, ahogy mondják, a házaik alól
majd kifelé vezető aknákat/alagutakat (orügmata ektosz feronta) ásókat a velenceiek tetten érték.
Az aknát ásók/aknászok (orüsszontes) a falakról leereszkedve, elmenekültek Amuoratész tábo-
rába. Később, ahogyan megtámadta (t. i.: Murád) a magaslatról, erővel elfoglalta és leigázta a
várost” (ford. Szabó Pál).300 Azt is megállapíthatjuk, hogy Thesszaloniké ostromakor a szultáni
sereg már gyarapodhatott átmenekült aknászokkal.

A török hadseregben is voltak aknászok, a lagumdsik, akik a műszaki szolgálathoz tartoztak.
Nevük a lagum akna szóból ered.301 A mesterek a hozzájuk rendelt bányászokkal az aknák fú-
rását, ellenaknák készítését, betömését és robbantását végezték. Ilyen csapattestek a XVI. szá-
zadban Isztambulban már laktanyában voltak, amely az első török hadmérnöki főiskolának
volt tekinthető.302

Thuróczy és Bonfini Nándorfehérvár 1440. évi ostrománál sajnos nem említi az aknaásás
lehetséges helyét. A Thuróczy-kommentár az Avala hegyről valószínűsíti.303 2009 júniusában
viszont arról szólt a hír, hogy a mai belgrádi Underground klub falaihoz közel van egy közép-
kori tömegsír, amely egy berobbantott aknában őrzi a török holttesteket az 1440. évi ostromból.
A török holttestek a kőtörmelék alatt maradtak, elzárták az egyik ilyen alagutat.304

Az aknák ásását alkalmazta később II. (Hódító) Mohamed szultán (1451–1481) is 1453-ban,
Konstantinápoly erős falai ellen. Konstantinápoly török ostroma analógiákkal szolgálhat az
előbbi, szűkös ismeretek kiegészítéséhez.305 Amikor április 6-án Mohamed elrendelte a falak
ágyúzását, ezzel egyidejűleg elrendelte az aknák ásását is. Mivel nem volt kellő szakértelmű
aknásza, hivatásos bányászokat kellett hozatnia. Így szerbeket például a Novo Brdo-i ezüstbá-
nyából. A falaktól messze kezdték el a munkálatokat, hogy ne vegyék észre a védők. Ez a tech-
nika ott eredményes, ahol a talajviszonyok is lehetővé teszik, valamint, ahol egyszeres a
védőfal. Ez a Blakhernai-falnál volt. Amikor a védők május 16-án felfedezték, Johannes Grant
mérnök ellenaknát ásatott. Bejutottak a török aknába és felégették a fa tartóelemeket, a tető
beomlott, maga alá temetve az aknászokat. A törökök május 21-én újabb aknát a Kaligarai-ka-
punál kezdtek. Ezt vízzel árasztották el, vagy kifüstölték. Május 23-án a Blakhernai-falnál újra
próbálkoztak aknák ásásával, de Grant ezt is megsemmisítette, s ezután a törökök felhagytak
az akna építésével.306

Nándorfehérvár végső, 1521. évi török ostroma szintén jó párhuzamot kínál számunkra. A
török sereg immár a várostromra alkalmas nehéztüzérséggel felszerelkezve látott hozzá az ost-
romhoz, de az aknászok szerepe szintén döntő jelentőségű volt a vár feladása szempontjából.
Lutfi pasa leírása szerint, amikor a külső várat elfoglalták, a 28. napon aknával robbantották fel
az éléskamrául szolgáló tornyot.307 Ferdi is ezt erősíti meg, bár nem ír az 1440. évi ostromról,
csak az 1456. esztendeiről. Az 1521. éviben pedig kiemeli a megfelelő tüzérséget: „mennydörgő
ágyúk és villámhatású puskák”, „sárkányhoz hasonló ágyúk”. Elfoglalták a külső várat, a védők
a belső várba zárták be magukat, de ezt nem bírták ágyúkkal, vívó árkokkal bevenni. Ekkor „la-
gimdsik hozattak a bányákból és aknák nyitásához fogtak.”308 Amikor ezzel a „Nebojsza” tornyot
felrobbantották, a védők feladták a várat.
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X. Alkalmazott tűzfegyverek: ágyúk, puskák, mozsarak

Nándorfehérvár 1521. évi török ostrománál már az oszmán hadsereg birtokában volt a
 megfelelő modern tüzérségnek, ami 1440-ben még hiányzott. A XV. század volt ugyanis a tűz-
fegyverek megjelenésének a kora. Az új fegyverfajtát kezdetben a közelharcon alapuló, kifi-
nomult lovagi harcmodor megszégyenítésének, sőt – mivel a hangjuk a mennydörgést utánozta
– egyenesen Istenkáromlásnak tartották, amely még a török Ferdi előbb idézett írásában is visz-
szaköszön.309

Jelentőségük a százéves háborúban is főleg a várak ostromában és védelmében volt, együtt
alkalmazva még a mechanikus kőhajító gépekkel.310 Ezek lehettek nagy, nehéz ágyúk, ame-
lyeket a falakon való rés ütésére használtak, a kisebb, hosszú csövű ágyúkat pedig a védők lö-
vésére. Az anyaguk a XV. században még a költséges bronzból (réz és ón ötvözete) volt, az
öntése nagy szakértelmet kívánt, elsősorban a harangöntőktől. A golyók nagysága is a kis sö-
réttől a hatalmas kő- és vasgolyókig terjedt. Az ágyúkat felhevített vasrúddal sütötték el. Hasz-
nálatukat akadályozta, hogy a töltés, tüzelés, újratöltés hosszadalmas volt és minden lövés után
ecetes vízzel ki kellett mosni.311

Felhívjuk a figyelmet, hogy Európa keleti felén, a haditechnika iránt érdeklődő bizánciak
számára is újnak számított, alkalmazásukról egy-egy esemény kapcsán történetíróik is pontosan
beszámolnak. Kritobulosz mellett, az általunk többször idézett Laonikosz Khalkokondülész
munkája V. könyvében egy egyedülálló, hosszabb részt szentelt ennek az új találmánynak és
működésének, amelyet II. Murád szultán már ostromban is használhatott. A vonatkozó szöveget
érdemesnek tartjuk teljes terjedelmében közölni, amelyből jól lemérhető a XV. század kíván-
csi-kutató emberének csodálkozása új, rejtett természeti erők láttán.

Khalkokondülész először az eredetetük kideríthetetlenségéről elmélkedik, majd a német föld-
ről származtatja azt. „Úgy tűnik (számomra) hogy az ágyú (télebolosz) nem régi (találmány)
ahhoz, hogy kapcsolatban álljon a régiekkel, és rejtve maradt volna elménk elől. Arról, hogy
honnan vette eredetét, és hogy az emberek közül kik jutottak el az ágyú ismeretéhez, én nem
tudom biztosan elmondani. Mindenesetre úgy gondolják, hogy ezek a németektől erednek.
Nekik jutott eszükbe ez a szerkezet (mékhanén). Viszont a puskák312 (téleboliszkoi) a germá-
noktól rövidesen eljutottak a lakott világ más népeihez. Az ágyúkról (téleboloi) azonban lehe-
tetlenség kétségtelenül biztosan tudni, hogy honnan vették eredetüket.”

Itt közbevetjük, hogy Kritobulosz is az eredetükről hasonlóan tartotta, hogy „ez a találmány
új, a germánoké vagy a keltáké” (ford. Szabó Pál, I. 30. 6.).313

Khalkokondülész a lőpor összetételét is ismertetve, alkalmazásának hatékonyságát méltatja.
A bizánci szerzőnél is feltűnik a használatának elítélendő, „ördögi” volta, démoni ereje ellenére.
„Azt tartják erről, hogy az az erő és a rendkívüli gyors mozgás, ahogyan a fenyegető kőlövedék
ahová csak eljuthat, az emberi testnek okoz legnagyobb sérülést, minderre pedig a lőpor képes.
A nitrátpor bír ilyen erőt, antracittal (t. i.: tiszta szénporral) és kénnel összekeverve. Így tehát
a világon jobbnak tartják a fegyvereknél. Amiért is ebben dicsőségből kevesebbet bír, viszont
démoni gyors mozgást.”

Ezután a kezdeti ágyúk anyagát és az ágyúöntés tökéletesítését ismerteti, a bronzot tartva a
legjobbnak. Ami számára a legmegdöbbentőbb, az a hatalmas távolság, amelyre ellőhet. „Úgy
tűnik, hogy az anyaga először vasból volt, majd a kísérlet/próba után, ahogy az úgynevezett
öntésre rájöttek, ötvözve a rezet az ónnal, ezt jobbnak és erősebbnek tartják kőlövedéket kilőni.
Kifejteni, hogy milyen az alakja, bizony teljesen fölösleges, mindenfelé látható. Hosszúkás,
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viszont amennyivel hosszabb lehet, annyival messzebbre lövi ki a lövedéket, úgyhogy »mesz-
szire sújtó« (télebolosz), ahogyan erről magunk meggyőződtünk, ellövi lövedéket 70
sztadionra,314 körülötte egyforma sugárban/mindenfelé reng a föld.”

A bizánci tudós számára megmagyarázhatatlan ez az erő, amely a keletkező robbanásban rej-
lik. Ennek okát keresve követi az ókori szerzők (Arisztotelész, Hérón) pneumatikai nézeteit a
csőbe szorított levegő/lőporgáz viselkedéséről.315 Ebben felfedezhetjük a világ alapelemeinek
egymásba való átalakulását (itt: levegőből tűz), a levegő testként való kezelését (ami a lövedékre
kölcsönhatást képes kifejteni), valamint az ún. horror vacui elv meglétét, amely szerint a termé-
szet nem tűri légüres tér, vákuum keletkezését. Mivel ez esetben, szerintük, a robbanáskor az
égés elpusztítaná a teljes levegőt.316 „Úgy tűnik, hogy ennek a tűznek az ereje a dörgést és a
rendkívüli gyors mozgást maga okozza, ahogyan a kőlövedék halad. Úgy tűnik, hogy ez a na-
gyon nagy alapelv képes erősebbé és démonivá lenni, ahogyan a lőporgáz robbanást okoz és
tűzzé alakul át. Így: akár úgy –hogy ne jöjjön létre vákuum (kenosz) – dörgés és gyors mozgás
keletkezik; akár pedig úgy, amikor a tüzet hozzáteszik ehhez az erőhöz, miután (t. i.: a csőben)
kényszerítve van, hatalmába keríti az anyagot (hülé) és ez a kényszerítő (erő) keletkezik, mindkét
esetben ezekre képes! Úgy tűnik, hogy valamennyi: ennek a tűznek az ereje, és hogy a lőpor
(konisz) megnöveli a tűznek – a természetétől fogva már benne meglévő – erejét, és a tűz által
mozgatja és lövi ki rendkívül messzire” (ford. Szabó Pál).317

Az oszmán sereg azonban még sokáig nélkülözte a várostromra alkalmas nehéztüzérséget.
Bár e bizánci forrás szerint korábban lehettek ágyúik, de ezek többszörös falak áttörésére elég-
telennek bizonyultak. Erre a legjobb példánk az, amikor II. Murád 1422 júniusától augusztusig
ostrom alá vette Konstantinápolyt, de a falak és a védők bátor helytállása kifogtak rajta.318 Óriási
földhalmokat hordatott össze. A hagyományos ostromgépei (hajítógépek, ostromtornyok) között
viszont már voltak tűzfegyverek, talán ágyúk, amelyek nagyobb robajt csaptak, mint amekkora
kárt okoztak.319 Az imént idézett ágyúleírás éppen ennek az ostromnak az ismertetését szakította
meg. Khalkokondülész munkája is jól mutatja, hogy bár a szultán a régi és az új eszközöket
egyaránt bevetette, mégsem érte el velük a célját.320 „Amouratész ahogy felkerekedett, megost-
romolja Büzantiont a tengertől a tengerig (t. i: a Fekete-tengertől a Márvány-tengerig). Ágyúkkal
(téleboloisz) lövette a falat és bizony megpróbálta, mégsem sikerült lerombolnia. A kőlövedékek
pedig 3 féltalanton321 súlyt nyomtak, úgyhogy a fal szilárdan ellenállt ezeknek az ágyúknak és
sehol nem omlott össze. (…) Akkor tehát Amouratész, Mehmed fia megpróbálta ágyúkkal és
más ostromszerkezetekkel (téleboloisz kai allaisz mékhanaisz) a falakat igen-igen sok napon át
törni, a falakon mindenfelé, és megpróbálta elfoglalni. Azonban kiverték őt, ellökvén az ost-
romlétráktól. A görögök letaszítva a szultán újonnan érkezettjeit és közülük néhánynak maguk
levágva a fejét, magukhoz ragadták. Amouratész, mivel semmit sem jutott előbbre a vár elfog-
lalásában, bosszankodott és elcsüggedt, mégis vágyott a város elfoglalására. Az ott táborozóhoz
a görögök pedig követeket küldtek, de ő nem akart megegyezést kötni. Nem sok idő múlva ha-
zatért és ott a seregét elbocsátotta” (ford. Szabó Pál).322 Láttuk, hogy hasonló történt az 1439-
ben, Szendrő ostromakor használt ágyúk és ostromgépek esetében is, amíg a várat át nem adták
a szultánnak.

A törökök később az ágyúöntéshez elsősorban külföldi mestereket alkalmaztak. Ehhez –
ahogy erről Kritobulosz és Khalkondülész is beszámol – éppen az erdélyi magyar származású
Orbán mester segítette hozzá a törököket. Miután Bizánc nem tudta őt szolgálatába fogadni,
az addigi fővárosban, Drinápolyban a török ágyúöntő műhely vezetője lett, és a hatalmas méretű
 „Basilica” nevű ágyút is ő készítette el.323 II. Mohamed 1453-ban már ennek birtokában
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 foghatott Konstantinápoly ostromához.324 Nem túlzás azt állítanunk, hogy a várostromokhoz
szükséges falromboló nehéztüzérség feltalálása Orbán mester nevéhez fűződik. Az ehhez szük-
séges technológiát tőle vették át. Ennek közismert példája az az óriáságyú, amelyet a török
Munir Ali 1464-ben készített és ma a londoni Towerban látható.325

Bár a magyar várostromoknál 1439-ben és 1440-ben II. Murád – Khalkokondülész szerint
– használt ágyúkat, de nem bízhatott eléggé bennük, mert mellettük – Dukasz beszámolója
alapján – kőhajítógépekkel is törette a falakat. A védők viszont már fel voltak szerelve tűz-
fegyverekkel is. Erről nemcsak Khalkokondülész tanúskodik, hanem Bertrandon de la
Brocquière lovag is, aki 1432-ben 3 nagy bronz ágyút említ, kőgolyókkal.326 Nándorfehérvár
fegyverrel való felszerelésében fontos évnek tűnik az 1435. esztendő, amikor hajókon küldtek
korszerű fegyvereket a várba. 

A Magyar Királyságban a tüzérség Zsigmond király idején honosodott meg, megszaporítva
a hadászati szakmunkákat is.327 Nálunk elsősorban a déli, dalmáciai hatás érvényesült a balkáni
hadjáratok miatt. A bombarda szó először például egy 1392. évi zágrábi oklevélben fordul elő.
Sőt 1351-ben, a magyarok ellen a velenceiek Zárába puskásokat küldtek.328

A Thuróczy leírásában szereplő „ceteris tormentorum generibus” kifejezésbe a tűzfegyve-
reket is bele lehet érteni.329 Ugyanis a tormentum fogalmába többféle fegyver beletartozott:
nemcsak a hajítógép (tormentum iaculamentarium), hanem a puska, vállpuska (tormentum hu-
merale) is. Sőt véleményünk szerint ide vehetjük az 1435. év korábban említett perhalasztó
iratában szereplő „aliorum ingeniorum ac instrumentum bellicalium” kifejezést is. 

Nemcsak a latin forrásokban, hanem a bizánci forrásainkban is rendkívül nehéz a tűzfegy-
verek korai használatát azonosítani, mert a bizánci szerzőknek, hogy le tudják írni, új szavakat,
fogalmakat kellett megalkotniuk. Mariosz Philippidész felhívja a figyelmet arra, hogy a nyelvük
évezredes hagyományát féltő bizánci szerzők tartózkodtak az idegen kifejezések közvetlen át-
vételétől. Igyekeztek elkerülni és archaikusabb, általánosabb jelentésű szavakat találni.330 Így
inkább találkozunk az új találmányú ágyúra a télebolosz, szkeué, helepolisz/helebolisz, aphe-
térion, mint a latinból vagy olaszból közvetlenül átvett boumpardosz, boumparda, loumparda
kifejezésekkel. Ahogyan Kritobulosz bizánci történetíró fogalmazta meg összefoglalóan: „sem-
milyen régi elnevezés nem található erre a szerkezetre (mékhané), hacsak nem mondhatná va-
laki helepolisznak vagy aphetérionnak, a mostaniak azonban mind közös elnevezéssel ezt csak
szkeuénak nevezik”331 (ford. Szabó Pál). A puskaporra pedig a botané és a konisz szót egyaránt
használták.332

Érdemes szemügyre vennünk ebből a szempontból idézett bizánci forrásainkat, amelyek közül
a Dukaszé bár a szakirodalomban ismert volt, mégsem elemezték. Többször is láthattuk, hogy
az ágyúra Khalkokondülész a legjobban elterjedt télebolosz szót alkalmazta.333 A védők által
1440-ben használt fegyverre még nem ezt, hanem ennek deminutíváját használta: téleboliszkosz,
amelyet így mi „kis ágyú”-nak, azaz puskának fordítottunk. A bizánci történetíró Dukasz tisz-
tában volt az ágyúkra használt szkeué általános jelentésével vagy pedig saját találmányú kifeje-
zést használt (khóneia). Nándorfehérvár ostrománál azonban elég körülményesen, megfelelő
szavakat keresve, de egyedülálló részletességgel leírja azt a védők által használt, bronzból ké-
szített mékhanét, amelynek maga is elismeréssel adózik.334 Mi új fordításunkban közöljük.335

„Mivel reájuk (t. i.: a törökökre) pontoszi dió nagyságú ólomlövedékeket lőttek bronzból készí-
tett eszközből, amelyben belül egyenes sorban 5 vagy 10 lövedék (bolidasz) van. Hátulról pedig
ennek a nádhoz hasonló érccsőnek a felszerelése tele van salétrommal,336 kénnel és faszénnel.
Bizony kátrányszagot (áraszt), amikor a tűz szikráját odaérintik ehhez a keverékhez, és hirtelen
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ráteszik. Amikor a levegő beszorul, a lövedékek miatt, a kényszerítő erőből kifolyólag, kilövi a
lövedékeket. A kilőtt lövedékek közül az, amely a fűhöz337 közel van, löki az ennek előttit, emez
pedig elölről az előzőt” (ford. Szabó Pál).

Már Khalkokondülész is említett a védők között puskákat. Azonban iménti filológiai érveink
után, Dukasz leírása alapján megkíséreljük rekonstruálni a fent leírt fegyvert, ami ilyen nagy
hatékonyságú. Ez az ún. szakállas- vagy sáncpuska lehetett, amelynek e forrás alapján elkészített
rekonstrukciós vázlatrajzát az alábbiakban közöljük (5. melléklet).338 A szerb történész, Kaлић
is megemlíti, hogy: „A védőknek puskáik is voltak, amelyektől sok török elesett.”339

A forrás leírása tartogat számunkra néhány haditechnikai újdonságot. A szakállas puskák tu-
lajdonképpen átmenetet képeznek az ágyúk és a későbbi puskák között. A szakirodalomban
kézi ágyúként is emlegetik (hand-cannon). Tulajdonképpen ki voltak támasztva, nem kézzel
kellett megtartani, ami pontosabb célzást tett lehetővé. A várfalra is helyezhették és a kilövéskor
keletkező visszarúgó erőt egyedül a „szakáll” fogta fel. Emiatt nagyobb lőportöltetet használ-
hattak és messzebbre lehetett lőni, mint a kisebb kézi puskákkal vagy az íjakkal, számszerí-
jakkal. A nagyobb tűzerővel könnyedén át lehetett a páncélt is lőni, holott a korabeli
kézifegyverek erre képtelenek voltak. A kézi tűzfegyverek még a XVI. században is gyengék
voltak a jó minőségű páncélok ellen. Talán ez okozhatta, hogy az 1440. évi ostrom során a tö-
rökök mindenképpen közel merészkedtek a falakhoz, bízva e fegyverek gyengeségében és a
hagyományos hidegfegyverek elhárításában.

A szakállas puskák ekkor újnak számítottak a korabeli hadászatban. Az anyaguk kezdetben
bronz, később pedig vas volt. Az első példányok a XIV. század végén jelentek meg. Ilyen a
svédországi Mörkö mellett előkerült lelet. Egy hatszögletű bronzból készült cső, alul jellegzetes
„szakállal”, felül pedig egy Jézus-irányzék figurával. 1426-ból való a németországi Schleswig
tartományból, a Vedelspang-kastélyból előkerült ötszögletű, vasból készített cső. Továbbá fenn-
maradtak a XIV-XV. század fordulójából eredeti fa ággyal és hosszú tussal készített példányai
is, amelyekre maga a cső vaspántokkal volt felerősítve.340

E viszonylatban – véleményünk szerint – Dukasz fenti leírása 1440-ből a szakállas puska
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közép-európai várostromban való alkalmazásának első említése. A leírás a lövedékek szem-
pontjából is újszerű. Dukasz említi, hogy 5 vagy 10, „pontoszi dió nagyságú ólomlövedékeket”
lőtt ki. A lövedék nagyságának meghatározásához tisztázásra vár a „pontoszi dió”. Az idősebb
Plinius Természetrajz című munkájának XV. könyvében a dió több fajtájáról értekezik. Meg-
említi, hogy a dióbél négy részre osztott a diók többségénél, míg másoknál egységes egész.
Így a Pliniusnál szereplő abellai dió valójában mogyoró, amelyet korábbi hazájáról mondanak
csak pontuszinak. Vagyis a rendszertanában a diók fajtáihoz sorolta a mogyorót is. Puha szakáll
borítja, de a héj és a mag egy egészet alkot (15. 24. 88.).341 Az abellai mogyoróról M. P. Cato
is megemlékezik.342

A bizánci szöveg szerint ezeket a mogyorónyi lövedékeket egymás után egyenes sorban tölt-
hették be a csőbe. A lőpor robbanóereje miatt a lőpor melletti golyó után a többi golyók egymást
„lökték ki”, mégpedig a mögötte levő az előzőt. E módszer a nem célzott lövésnél, főleg a
 várfalnál nagy tömeg ellen vívott közelharc visszaverésére kiválóan alkalmas lehetett. Hason-
latosan az ágyúk kartácstüzéhez. A lövés „nagy terítése” miatt ez a használat a mai értelemben
vett „sörét” elődjének tekinthető.343 Dukasz kifejezetten említi az ilyen lövedékek okozta pusz-
títást az ostromlók között.

Dukasz a gömbölyű alak mellett viszont leírja, hogy a lövedék lehetett hosszúkás alakúra és
szöghöz hasonlóan hegyesre kovácsolva, ami a félelmetes röppályát és átütőerőt biztosított.
Ezzel a páncélt is át tudták lőni. Ez pedig magyarországi viszonylatban, véleményünk szerint,
az első említése a kúpos, hegyes lövedéknek. „Ekképpen az erő, amíg nyílásban rendelkezésre
áll, lövedéket lő ki (bolida), sőt ellő egészen 1 római mérföldig is. Történetesen akár ember,
akár élőlény, noha fegyverezve járjanak, e lőpor ereje annyira erős, hogy a lövedék (bolisz) át-
döfvén egyet, nem lesz puha a másikig érve. Sőt, nemcsak két testben nem merül ki az ereje –
noha azok fegyvert viselők és páncélozottak –, hanem, amikor a golyó fémből/vasból vagy va-
lamilyen más anyagból van kovácsolva (t. i.: fegyverkészítésre használva), kalapáccsal pedig
hosszúkás alakúra kialakítva – éppúgy, mint egy hálószög –, áthatol az a Föld legmélyén is,
akár a Tüzes-folyó”344 (ford. Szabó Pál).345 A szakállas puska e funkciójában pedig a mesterlö-
vész puskák elődjének is tekinthető. Nagy távolságból irányzott, nagy tűzerejű lövés leadására
is alkalmas lehetett. A várostrom során mind a terítő, mind az irányzott lövésre való alkalmas-
sága miatt egyaránt hasznosnak nyilvánulhatott a védők számára. A Dukasz-féle fegyverleírás
tehát mindenképpen figyelemre méltó magyar hadtörténeti vonatkozásban.

Ezzel még korántsem fejezhetjük be a Tallóciak magyarországi haditechnikai érdemeit. Sze-
retnénk kiemelni egy másik újnak számító tűzfegyver korai alkalmazását: a bombavető mozsa-
rakét, amelynek rajzát az alábbiakban közöljük (6. melléklet).

A mozsár – ellentétben a tarackkal és az ágyúval – meredek röppályán (magas szögcsoport-
ban) rövid és nagyméretű csövön át robbanólövedék kilövésére alkalmas. Ebben van a haté-
konysága is, ugyanis itt a rombolást nem a lövedék átütőereje, hanem a kilőtt bomba robbanása
okozta. Közelről, magas várfalakra mintegy „ráejtve” fejtette ki hatását. A pontos célzáshoz a
megfelelő csőbeállítást általában szögmérővel végezték el, befüggőzték. Mivel a cső a faágyra
szorosan rá volt illesztve, a faágyat is alá kellett dúcolni. A mozsár kezelése viszont nagy szak-
értelmet és gyakorlottságot követelt meg, hiszen kettős időzítéstől függött. Meg kellett gyújtani
először a csőbe behelyezett lövedéket. E bombákba a robbanóanyagot többnyire ólomdugóval
zárták és a belőle kivezetett gyújtózsinórt a kellő időben kellett meggyújtani, a lövés távolsá-
gától és magasságától függően. Az ilyen bomba akkor fejtette ki legnagyobb pusztítást, ha nem
a felszínre érve, hanem még közvetlenül előtte robbant fel. Végül a mozsár hátulsó részét, a
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lőporkamrát kellett begyújtani. A mozsarak kezelésénél csak az elkészítése volt nehezebb,
amely alapvetően a hordóépítés technikáját követte.346

Az 1437. szeptember 27-i adományozó oklevél szerint már Galambóc 1428. évi magyar ost-
romakor bombavető mozsarakat használtak a Tallóciak. Galambóc földrajzi elhelyezkedését
látva érthető, hogy a meredek várfalak ellen a nagy átütőerejű, de alacsonyabb és hosszabb
röppályájú (alacsony szögcsoportú) lövésre képes ágyúk vagy a fából készült kőhajítógépek
nem megfelelőek. Azt is megállapíthatjuk – Dukasz a nándorfehérvári, valamint Khalkokon-
dülész az 1422-es konstantinápolyi és az 1439-es szendrői ostromról szóló beszámolóiból kö-
vetkeztetve –, hogy Murád szultán, hasonló problémával küszködhetett Nándorfehérvár 1440.
évi ostroma során is. 

1428-ban Tallóci Matkó „a kövek lövedékeinek sokaságával, a bombavető mozsarakkal lö-
vést lövésekkel folytatva hevesen végezte az ostromot.” A bombavető mozsarak közép- európai
alkalmazásában ez az időpont az elsők között szerepel. Tudunk híres ausztriai mozsarat az 1425
körüli időkből, amely 34,6 hüvelyk (88 cm) széles, 1,44 m hosszú és súlya 9,8 tonna, amellyel
690 kg súlyú golyót lőhettek ki (Der Grosse Pumbard von Steyr).347 1409-ben, Marienburgban
a Német Lovagrend ágyúöntödéjében készített mozsár (Faule Grete) csőhossza 150 cm, súlya
4,6 tonna. A francia Musée de l’Armée őriz 1450-ből egy 82 cm-es mozsarat. 

Mi pedig vegyük ezekhez hozzá Bertrandon de la Brocquière lovag tudósítását a Nándorfe-
hérváron látott három bronzágyúról közül különösen az egyikről. „melyek egyike oly óriási volt,
minőt még soha sem láttam, csövének belseje ugyanis 42 hüvelyk széles volt, azonban a
40

6. melléklet: 
A bombavető mozsár rekonstrukciós rajza (Készítette Dani Dániel Pál)



 vastagságához képest azonban rövidnek találtam.”348 A hüvelyk fajtájától függően ez 84-130
cm-es csőátmérőt jelentett.349 Hogy ez mennyire korszerű technikát jelentett, azt jól mutatja,
hogy még a sokat látott burgundiai lovag számára is hihetetlennek és újnak számított. Megálla-
pításunk szerint ez egy bombavető mozsár volt, amelyet Nándorfehérvárott tartottak. Ha fel-
idézzük a perhalasztó oklevelek rövid tudósításait a Nándorfehérvárba irányuló 1435. évi
fegyverszállításról, feltűnő a vízi út használata. Ezek a mozsarak is ugyanis olyan óriási súlyúak
voltak, hogy szárazföldön nemigen lehetett szállítani.

Brocquière megjegyzi, hogy a Nándorfehérváron látott 3 bronzágyú közül kettő két darabból
állt.350 Az ágyúk is általában két – esetenként összeszerelhető – részből álltak, a csőből és a lő-
porkamrából. Még az óriás ostromágyúk is szétszerelhetők voltak, ez Orbán mester technológiai
újítása, amelyet Kritobulosz leírása is megerősít (I. 30. 1.).351 Ha a Cseh Valentin által idézett
Brocquière-szövegrészletnek hitelt adhatunk, Nándorfehérváron léteztek leszerelhető lőpor-
kamrás nehézágyúk.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy mind 1428-ban Galambóc magyar, mind az 1440-ben
Nándorfehérvár török ostromakor a Tallóciak korszerű tűzfegyvereket használtak. Mivel a Tal-
lóci-család a nemzetközi kereskedelem fontos szereplője volt a térségben, a Magyar Király-
ságba éppúgy importálhatták ezeket a fegyvereket is. Mindkét ostromban tanúsított
magatartásuk egyúttal megmutatta a tüzérségben és az ostromtechnikában való jártasságukat,
szakértelmüket is.

XI. Vég nélkül… a végeken: epilógus

Az 1456. évi nándorfehérvári diadallal összehasonlítva szembetűnő, hogy az 1440. évi ost-
rom során a védőknek sokkal hosszabb ideig – hat-hét hónapig! – kellett szembenézni a szultáni
sereg túlerejével és külső katonai segítséget sem várhattak. A védők és a Tallóciak helytállásá-
nak e tekintetben megillető helyre kellene kerülniük a hazai történetírásunkban. Az esemé-
nyekből az látszik, hogy maguk a kortársak sem fordítottak kellő figyelmet a déli végvár sikeres
megvédésére, a polgárháborús események kötötték le erejüket.

A tények alapján azt gondolnánk, hogy Nándorfehérvár sikeres megvédéséért hálátlan volt
az uralkodó. 1441-ben ugyanis Tallóci Jovánt leváltották és Hunyadi Jánost nevezték ki erdélyi
vajdává, temesi ispánná és nándorfehérvári kapitánnyá. Mintegy generáció-váltásként Hunyadi
ekkoriban emelkedett fel az országos politika szintjére. Hunyadi már korábbról ismerte a Tal-
lóciakat és Nándorfehérvárt. Legutóbb, Engel Pál is rekonstruálta a „pályakezdés éveit.” Hu-
nyadi Ozorai Pipó után, 1426-ban Lazarevics Istvánhoz került. Ekkor ismerhette meg igazán
Nándorfehérvárt. A despota halála után a Tallóciakkal való kapcsolata is megkezdődött. Az ak-
kori szörényi bán, Tallóci Frank szolgálatába állhatott. Habsburg Albert király 1439-ben Hu-
nyadit nevezte ki szörényi bánná Tallóci helyére. Ebből adódóan fontos ismeret számunkra egy
1439. május 9-én, Pozsonyban kelt királyi oklevél, amelyből azt tudjuk meg, hogy ekkoriban
Hunyadi a testvérével, az ifjabb Jánossal a Nándorfehérvártól keletebbre lévő végvonal vára-
inak – Szörény, Görény, Orsova és Miháld – korszerűsítésével, megőrzésével (conservatio)
voltak elfoglalva.352 Így nem valószínű, hogy feladatukból adódóan Nándorfehérvár 1440. évi
ostromakor ők is jelen lettek volna. Az idős Tallócival mégis igazi barátságba került az ifjú
Hunyadi. Bonfini említést tesz egy bizonyos Csanádi Ferencről, akiről Engel Pál derítette ki,
hogy nem más volt, mint Tallóci Frank. Bonfini leírja, hogy Tallóci („Csanádi”) annyira meg-
kedvelte, hogy őt fiaként tartotta, Hunyadi (Corvinus János) nála kezdte az újonc éveit. Sőt
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Hunyadi később, már kormányzóként, továbbra is tisztelte Tallócit. Amikor ő belépett a ta-
nácsterembe, mindig felállt előtte vagy előre engedte. Így tisztelgett, és megvárta, amíg leült,
utána foglalt helyet (3. 9. 195-200.). Mályusz Elemér szerint Tallóci Frank megérezte, hogy
Hunyadi lesz az ifjú és méltó utóda a déli végeken. Azt mondhatjuk, hogy a király őt nem le-
váltotta, hanem felváltotta Hunyadival és Tallóci a korban szokatlan módon visszalépett a ja-
vára.353

A Tallóciak a házasságuk révén illeszkedtek be a magyar főurak közé, a hatalmuk azonban
csak a királyi hatalmon alapult, ezért törékeny volt. Ráadásul különböző jogcímeken tartották
kezükben a várakat, de nem magánbirokként, mint a bárók. Így a mindenkori királyi hatalom
függvénye volt e várláncolat kézben tartása.354

A Tallóciak 1440 utáni sorsa kevésbé ismert. Tudjuk, hogy 1441–1443 között Tallóci Frankó
török fogságba esett, ahonnan 1444 januárjában szabadult ki.355 A Hunyadival való barátsága
továbbra is megmaradt. Kiszabadulása után ott volt az 1444-ben II. Murád ellen vívott várnai
csatában. Részt vett Hunyadi újabb hadjáratában, és Thuróczy beszámolója szerint 1448-ban
a II. rigómezei csatában halt meg.356 Petkó megtartotta haláláig a horvát-dalmát bánságot
(1453). Matkó, aki a család támasza volt, folytatva a Cillei Ulrik déli terjeszkedésével a harcot
a szlavón bánságért, 1445-ben halt meg. A várvédő Tallóci Jován sorsáról még kevesebb isme-
retünk van. Azt tudjuk, hogy Pekrec várának védelmében esett el, midőn már Szlavónia Cillei
Ulrik kezébe került.357

Nándorfehérvár 1440. évi szultáni ostromát elhelyezve a magyar és európai események kö-
zött, összegezve megállapítható, hogy az 1389-től kezdődő alapvetően védekező török elleni
stratégiát 1440-től felváltotta egy támadó szakasz a város második török ostromáig, 1456-ig.358

Ebben a védekező szakaszban 1428-tól kezdődő alperiódust is elkülöníthetünk, amely Galam-
bóc magyar ostromától indult, majd II. Murád szultán személyesen vezetett hadjárataihoz kap-
csolódik. Ezek elsőrendű célpontjává fokozatosan ekkor válik Szendrő, azután Nándorfehérvár,
egyre fokozódó török betörésekkel. Az 1440-től kezdődő offenzív  szakaszban említhetjük meg
Hunyadi 1443–44-es téli hadjáratát, az 1444-es várnai csatát és 1448-ban a rigómezei
ütközetet.359

Nándorfehérvár 1440. évi ostroma ezen túl „kiprovokált” egy egységesnek szánt európai tö-
rökellenes fellépéssorozatot. Ulászló magyar királyságával a lengyel érdeklődés is megnőtt e
térségben, hiszen a lengyel-magyar király könnyebben harcolhatott magyar földön a török ellen,
mint a sajátján.360 Hozzá kell tennünk, hogy ennek a balkáni katonai tevékenységnek nem csu-
pán törökellenes éle volt. A hadjáratok irányát figyelembe véve ezek részét képezték az osz-
mánoktól szorongatott Bizánc megsegítésének, egészen Konstantinápoly 1453-ban
bekövetkezett oszmán elfoglalásáig.
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4. melléklet: „Párhuzamos ostromrajzok” (Készítette Szabó Pál)
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Polübiosz361

(XXI. 27-28)
Livius362

(XXXVIII. 4-7)
Thuróczy363

(230.)
Bonfini364

(3. 4. 345-385)

1

Ostromgépekkel, fal-
törő kosokkal „a táma-
dás mindenfelől,
hatalmas erővel egy-
szerre indult”

„A consul befejezte a
város bekerítésére
épült sáncok és falak
megközelítésére szol-
gáló ostromművek el-
készítését.”
„A falakat faltörő ko-
sokkal döngették.”

„erős ostromzárral
vette körül a várat.
Felállíttatta a gépeket
és más ostromszere-
ket.”

„Az ellenség … oda-
vontatta a hadigépeket,
körülzárta a várost.”

2

„a védők gyakori kitö-
réseik alkalmával vité-
zül harcoltak …
egyszer éjjel … más-
kor fényes nappal”

„váratlan kitörést in-
téztek az ostromművek
ellen” 

A védők „darazsak
módjára gyakran kiraj-
zottak nagy zavart
keltve”

„a városbeliek … vá-
ratlanul ki-ki törtek a
táborra”
„gyakori kirohanások”

3
A védők a lerombolt
falakat „eredményesen
építették újra”

„mégsem tudtak beha-
tolni a nagyrészt véd-
telenné vált városba,
mert a védők a leron-
tott fal helyett, a lehető
leggyorsabban
újat építettek”

„a várfalakat, amelye-
ket a császár nappal fá-
radságosan lerontatott,
éjszaka megerősítet-
ték”

Murád „makacsul tö-
rette a falakat és bás-
tyákat” A védők
„éjszaka a ledőlt fala-
kat állították helyre”

4

„Ezért tanácstalansá-
gukban arra jutottak (t.
i. a rómaiak), hogy a
föld alatt kezdenek
valamit és aknát
ásnak”

A consul „mivel köz-
vetlen támadással igen
kevés eredményt ért el
… rejtett akna ásatását
kezdte meg”

„A császár látta, hogy
Zován vitézül védi a
várat, cselt eszelt ki …
egy föld alatti alagutat
ásatott”

„a török látta, hogy
sem az egyik, sem
a másik harcmóddal
nem ér el semmit”„azt
tervezi, hogy rejtett
föld alatti aknák segít-
ségével” próbálkozik.

5
Ezt „folytatták is szü-
net nélkül, éjjel és nap-
pal váltva egymást”

a rómaiak éjjel-nappal
dolgoztak”

„a munka állandóan
folyt”

A „barlang formájú vá-
jatot éjjel-nappal
ássák”
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gel”
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belül elérte a várbeliek
által ásott alagutat …
Zován meggyújtatta.”
Az akna berobban-
tása.“

„az ellenséges akna a
falak alatt összeért az
övéével”
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cummmunitum ducunt” RERUM 1900. 101.
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215 Dlugos: Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Liber duodecimus. Varsaviae, 2001. 248-

250. (A továbbiakban: DLUGOS 2001) Ezúton köszönöm dr. Font Márta professzorasszonynak és
dr. Sebők Ferencnek, hogy e forrást készségesen rendelkezésemre bocsátották.

216 DLUGOS 2001. 248. „Feria sexta in die sancte Marie Magdalene Wladislaus rex ex Alba Regalis
egressus, sabato Budam pervenit (…) mansit Bude totam estatem et autumnum, negociis et dispo-
sicionibus Regni sui Hungarie semper intendens(…)”

217 Uo.: „cesar Turcorum castrum Albam Regalem seu Nander Albam in confinibus Hungarie et Ras-
cie situm, quod est quidam portus et primus in Hungariam introitus, obsidione vallaverat obsidio-
nemque ipsam tribus iam mensibus continuaverat, extimans illud in similitudinem castri Smiderow
viribus, largicione vel victualium defectu posse conquirere”

218 „Wladislaus rex militem Polonum Petrum Lanciczki de Lankoschino ad illum, significans sibi,
qualiter Regnum Hungarie adeptus est, et requirens, ut castri sui obsidionem solvat” DLUGOS 2001.
248.

219 „Eam autem legacionem Wladislaus rex Turcorum cesari ideo facere voluit, non quod magnopere
curaret aut extimesceret suam potenciam, quippe qui castrum predictum pluribus et animosis gen-
tibus fulcitatum, et Ioannem prepositum de Wrano, germanum Mathkonis bani, virum prudentem et
industrium, in eo capitanei loco presidere sciebat, sed ut animum cesaris Turcorum, qualis erga se
esset, experietur.” DLUGOS 2001.249.

220 „Cesar ipse responsionem mensibus tribus dare distulit, nuncium regium ad castrum tunc sue di-
cionis Smiderow illic moraturum transmittit.” DLUGOS 2001. 249.

221 „Omnibus viribus, dolis, promissis et ingeniis pro conquisicione castri utitur (…) Ut autem facilius
pociatur votis, magnam partem murorum bombardis demolitur, omnia fossata castri lignis complet.”
DLUGOS 2001. 249.

222 „plures naves in Danubio, qui castrum ab una parte circumfluit, hominibus armatis onustas locat,
subsequenti die castrum per terram et mare impetiturus.” DLUGOS 2001. 249.

223 „Videbat enim promissionibus et largicionum amplissimarum oblacionibus, quas iacebat sagittis
Bulgarica lingua et literis conscriptas in castrum et que ad Wladislaum regem originaliter in Budam
deferebantur, animos gubernatorum castri nec frangi nec emolliri posse.” DLUGOS 2001. 249.

224 „Capitaneus autem castri Ioannes prepositus de Wrano omnia, que evenire in periculum castro
poterant, summovere et in hostium discrimen convertere satagens, nocte subsequenti bombardarum
pulveribus ligna in fossata per Turcos proiecta commiscet et largo pulvere ligna ipsa in locis abditis
consternit. Dum igitur altera die Turcorum exercitus, quasi locuste, impetum per terram et aquam
contra castrum facerent et multitudine vincere sperarent, fossata murorum, que pridie lignis imple-
verant, supergrediuntur cum immensis cohortibus et clamore. Et dum castri defensores ex proposito
dissimularent eos repellere, duplicatur eorum numerus, et omnibus accurrentibus pavoremque cas-
tellanorum, non dissimulationem pretendentibus, dum aliqui ex illis scalis muros castri conscendere
niterentur, oportuniori viso tempore castrenses emittunt faces, ticiones et carbones ardentes de muro.
Et subito in multis et variis locis accensis pulveribus Turci flamma et fetore repentino suffocantur
et per igna iam ardencia, que ipsimet congesserant, consumuntur. Ceteri successu tali perterri nec
murum contingere ausi sunt.” DLUGOS 2001. 249.

225 CVETKOVA 1988. 44.
226 „1440 áprilisában megkezdődött az ostrom. A védőknek az erős tornyok és a mély árkokkal sze-

gélyezett kettős falak jelentették a legnagyobb segítséget (…) II. Murad titokban föld alatti alagutat
kezdett ásatni (…) ők is (t. i.: a védők) elkezdtek ásni az ellenséggel szemben (…) Katonái (t. i.:
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Murádé) betömték a vár körüli árkot, s létrákon másztak a falakra, ahol nyílzáporral és fáklyaesővel
várták őket, s a faanyagokkal együtt ők is meggyulladtak. Súlyos harcok után a törököknek mégis
vissza kellett vonulniuk, s Belgrád hat teljes hónapig tartó ostrom után felszabadult” (ford. Kacziba
Ágnes). Историја 2000. 250.

227 „Hi vero, qui ex aqua in navibus fulmine bombardarum a castro percusse ab aquis absorbte sunt,
alie impetu ventorum ad murum castri, qui notabiliter in alveos Szawe et Danubii protensus est, ap-
pulse, per castrenses capte. Conflictus autem et certamen huiusmodi ad hora prima diei duravit usque
in vesperam et animos Turcorum spe pociundi castri alacres successu suo perterruit et confregit.”
DLUGOS 2001. 250.

228 „Cesar Turcorum magna clade taliter accepte, sex mensibus in castri obsidione incassum exactis,
motis castris in terras suas confusus abiit. Multos tamen utriusque sexus homines sub temptore ob-
sidionis in terra Septemcastrensi comprehensos in servitutem miserabilem abduxit.” DLUGOS 2001.
250.

229 „nec prius, nisi soluta obsidione, Petrum Lancziczki ad Wladislaum regem remisit, denuncians
per illum, ut si pacem vellet, castrum Alba Nander, a quo repulsus erat, sibi resignaret et terris Rascie
cederet.” DLUGOS 2001. 250.

230 CVETKOVA 1988. 160-163, 165-166, 170, 177, 179, 180, 182-183, 185. Megemlítjük, hogy az
1440-es ostrom kapcsán Cvetkova e forrására nem hivatkozik, csupán Thuróczy Krónikájára, amely
egyben számunkra azt feltételezi, hogy releváns tudósítást nem találhatott benne.

231 V. L. Ménage: The ’Annals of Murād II’ Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
University of London. Vol. 39, No. 3. (1976) 570-584.

232 MÉNAGE 1976. 577.
233 Ennek teljes és az ostrom előzményeit is tartalmazó kiadása: Die altosmanischen anonymen Chro-

niken. Text und Ubersetzung herausgegeben von Dr. Friedrich Giese. Teil II. Leipzig 1925. 88-89.
(A továbbiakban: GIESE 1925)

234 Ford. Thúry József. In.: Török történetírók. I. kötet. Budapest 1893. 18.
235 GIESE 1925. 89. „Nach der Einnahme zog Sultan Murad wieder im Jahre 842 nach Belgrad.”
236 Ford. Thúry József. Török történetírók. I. 1893. 55.
237 Ford. Thúry József. Török történetírók. I. 1893. 129.
238 KAЛИЋ–МИЈУШКОВИЋ 1967. 114.
239 Ford. Thúry József. Török történetírók. I. 1893. 129.
240 Ford. Thúry József. In.: Török történetírók. II. kötet (1521–1566) Budapest 1896. 8.
241 Ford. Thúry József. In.: Török történetírók. II. kötet (1521–1566) Budapest 1896. 51.
242 A magyarok története. (Tarih-i Üngürüsz; Madzsar Tarihi) Ford. Blaskovics József Budapest.

1982. 348-350.
243 1543-as török hadjáratban, Székesfehérvár elfoglalásakor kapott lehetőséget munkája megírására.

A helybeli levéltárban ugyanis egy latin nyelvű krónika került a kezébe, Magyarország régi időktől
való történeteivel. A könyvet lefordította törökre és Szulejmán szultánnak ajánlotta. Valószínűleg
több könyvből dolgozott, válogathatott a könyvek és kéziratok között.

244 Ezen nemsokára segít dr. Baán István forrásgyűjteményének tervezett kiadása, amely jelen tanul-
mány szerzőjével is együttműködve, az SZTE–BTK Bizantinológiai kutatócsoportja keretében lát
majd napvilágot.

245 Georgios Sphrantzes, Memorii 1401–1477. Ed. V. Grecu. Bucharest, 1966.
246 Laonikosz Khalkokondülész Athénban született 1450 körül. Konstantinápolyban élt, tanúja volt

a város oszmán elfoglalásának, 10 könyvben írta meg az Oszmán Birodalom felemelkedését, Bizánc
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hanyatlását 1294–1463 közötti eseményekről. Testvére, Demetriosz kiváló görög grammatikus, aki
görög nyelvtant írt Erotemata címmel. Testvérével Itáliába telepedtek le. 1510-ben halt meg. RUN-
CIMAN 2000. 192-193.

247 Laonici Chalcocondylae Historiarum demonstrationes. Tomi II. Pars prior. Libros V-VII. continens.
Budapestini MCMXXIII. Ed.: Eugenius DARKÓ. (A továbbiakban: DARKÓ 1923)

248 DARKÓ 1923. 25-26. A továbbiakban innen idézünk.
249 DARKÓ 1923. 25. Ford. Szabó Pál
250 DARKÓ 1923. 25. Ford. Szabó Pál
251 A télebolosz szót „messzire ható fegyver” helyett ágyúnak fordítjuk, mert a szerző már Murád
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repel a mohamedán időszámítás szerinti 834. évben „Evrenos Beg Oghlu Ali beg” In.: GIESE 1925.
88.
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A földsánc kifejezésre a khóma szót használja például Dukasz is (l. uo. 1219.).
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298 VESZPRÉMY 2008b. 217-218.
299 BRÉHIER 1997. 443.

55



300 BEKKER. 235.
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339 KAЛИЋ–МИЈУШКОВИЋ 1967. 112.
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a felmelegített kovácsoltvas abroncsokkal szorosan egymás mellé illesztve felgyűrűzték a csövet a
lőporkamrával együtt (Dani Dániel Pál szóbeli közlése).

347 REID 1976. 113,
348 SZAMOTA 1891. 80; hibásan idézi Rázsó Gyula 32 hüvelyk szélességet említve (A lovagkor csa-
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KOCSIS ANTAL (TOPOLYA) – RÓNA ATTILA (NEW YORK)

Rokonstein Lipót

Adalékok egy bölcs ember életéből

II. József (1741–1790) által 1787-ben elrendelt vezetéknév felvétele előtti zsidó összeírá-
sokban nem találni Pakson Rockenstein nevet. Ez a vezetéknév először az 1789-es összeírásban
jelent meg. Két Rockenstein van bejegyezve: Ábrahám és Jácob. Az 1807-es összeírás, amit
magyarul írtak, több személyes vonatkozású adatot tartalmaz, mint a latin nyelvű vagyoni ösz-
szeírások. Itt találni adatokat Rockenstein Ábrahámról, aki akkor 45 éves, Pakson született,
nős, két fia és egy lánya volt. Saját házzal rendelkezett és kisebb áruk eladásával foglalkozott.
A másik bejegyzett, a 78 éves Rockenstein Laurentius1 Rosnitzban2 született. Az adatainak fel-
vételekor nős és volt egy fia. Foglalkozása kereskedő. Vagyoni állapotánál feltüntették, hogy
volt háza és egyéb vagyona. Magyarországra bevándorlási levél nélkül 1757-ben érkezett. A
család megalapítója Rockenstein Jácob lehetett (?) és minden bizonnyal Ábrahám volt a fia.
Írott okmányok nem támasztják alá, de az adatok feldolgozása alapján az tűnik valósnak, hogy
ők Rockenstein Kalonymus (Kálmán) elődei.

Rokonstein Lipót 1819-ben (?) született Pakson (Tolna megye), mint Jehuda Léb Rockens-
tein.3 Édesapja Kalonymus (Kálmán), édesanyja Mottel (Málie) szül. Deutsch, aki korán el-
hunyt. Őt és tíz évvel fiatalabb Katalin húgát apjuk második felesége, Fissel nevelte fel. Másik
testvéréről vagy féltestvéréről nem tudunk.4

*
Az 1830-as évek közepén Aradon tűnt fel. Nem találni adatokat arról, hogy miért költözött

Aradra. Egyedül ment-e vagy a családjával? Csak a tanulmányait akarta ott elvégezni? Az
utóbbi a valószínű, mert az ottani jesiván5 tanulhatott, szerezhette meg tanári oklevelét.

Az aradi születésű (1819? 1820?–1886. szeptember 27.) Herzog Amáliát 1837 táján vette
feleségül. Amália budapesti lakásában (Andrási út 49.) halt meg, 1886. szeptember 27-én, dél-
után 6 órakor. A Salgótarjáni úti izraelita temetőben a B parcella 66. sor 36. sírjában nyugszik.
Sírköve egyrészes szürke márvány, ami hegyes csúcsban, obeliszkben végződik, a következő
felirattal:

ITT NYUGSZIK
JÓ ANYÁNK
ROKONSTEIN
AMÁLIA
SZÜL. HERZOG
FŐRABBI ÖZVEGYE
MEGHALT
1886. SZEPTEMBER HÓ 27.
ÁLDÁS ÉS BÉKE
HAMVAIRA

Három gyermekük Aradon látta meg a napvilágot: Regina (1837?–?), Károly (1838. szep-
tember 9.–1917. február 12. Budapest) és Zsigmond (1840. március 8.–1916. Budapest).
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*
Tanulmányainak elvégzése után családjával Szentesre költözött és az 1841-ben megalapított

új zsidó elemi iskolában lett tanító. A városban ekkor már volt egy zsidó iskola, ahol elsősorban
héberre és vallási ismeretekre oktatták a diákokat. Ezzel szemben az új (reform) iskolában a
héber, német és a magyar nyelv mellett világi tudományokat is tanítottak.

Szentesi működése idején jelentette meg első művét Zsidó hit- és erkölcstan címmel, melyet
Budán nyomtattak ki, 1841-ben. Ez volt az első magyar nyelven megjelent zsidó hittankönyv.
Valószínűleg itt fejezhette be bölcsészdoktori tanulmányait. Mária, negyedik gyermeke is itt
született (1842?–1886. december 25. Budapest).

*
Szentesről Nagyváradra költöztek, s mint „normáltanító” és másoló dolgozott. Ott született

két leánya, Karolina (1844?–1876. október 24. Budapest) és Eleonóra (1847–?).
A Mult és Jelen folyóirat 72. számában 1845-ben a Nyílt levél a zsidó ügyben című, 1846-

ban, a 369. számban a Zsidó szózatok című írását jelentette meg.6 József Antal János (1776–
1847) cs. k. főherceg, Magyarország nádorának halála alkalmából 1847. február 14-én7, 8

magyarul tartott gyászbeszédet, amit abban az évben Egyházi gyászbeszéd cím alatt Nagyvá-
radon kiadtak.

1846-tól 1847 decemberéig vezette héber betűkkel német nyelven a helyi Chevra Kadisa –
Szent Egylet9 jegyzőkönyvét. A hitközség konzervatív része dr. Dávid József Wharmann fő-
rabbi10 ellen fordult latin nyelvű üdvözlő beszéde miatt, amit 1847. szeptember 12-én István
(1817–1867) főherceg, Magyarország nádorának váradi látogatásakor tartott. A latin nyelvet
ugyanis a római katolikus egyház nyelvének tartották. Az ortodox11 hívek ezt sértésnek, meg-
alkuvásnak vették, s elkerülhetetlen volt az egymás közötti leszámolás. A hitközségben rend-
kívül nagy volt a feszültség, ami abból is kitűnik, hogy az 1847. december 11-én, szombat este
hávdálá12 után ült össze a vezetőség. A napirendi pontokat a városba érkező koldusokkal, csa-
vargókkal kapcsolatos üggyel kezdték, majd következett a templomba járók viselkedése, akik
istentisztelet alatt hangosan beszélnek, vitatkoznak. A döntésük ez ügyben eltanácsolás, ha az
sem segített, akkor pénzbüntetés. Az utolsó pont Rokonstein Lipót ellen irányult. A vádlók
azzal az indokkal támadtak, hogy az általános tananyag miatt a gyerekek nem részesülnek zsidó
szellemben nevelésben, sőt a zsidó tantárgyakat elhanyagolják. Idézet a jegyzőkönyvből:

„A hitközség vezetősége ismételten leszegezi, hogy semmilyen körülmények között nem
engedi az iskola eredeti irányától való eltérést és nevezett Rokonstein urat csak folyó szemeszter
végéig tűri meg, a legközelebbi Ijjár hó első napjával meg kell válnia állásától.“13

Mivel a rabbit nem bírták elmozdítani, szószólóját, első emberét támadták meg − eredmé-
nyesen. Rokonstein Lipót a belső harcok áldozata lett: felfüggesztették tanítói állásából.

Magyarországon a zsidó hitközségeket egymás után érte el a haladó szellemű reformkor. A
korszellemnek megfelelően átalakításra került sor az izraelita egyházközösségekben, megala-
kultak az Izraelita Újítóegyletek. Nagyváradon, az ortodox zsidók megrökönyödésére 1847 au-
gusztusában több neológ14 tag lépett ki és alakította meg az új közösséget, reformált izraelita
egyház15 néven. Külön imahelyiséget bérelt Olaszi városrészben, a Szerdahelyi-féle házban.16

Rokonstein Lipót már aradi tanulmányai idején találkozott és csatlakozott az akkor még ala-
kuló reformmozgalomhoz. Nagy hatással volt rá az aradi főrabbi, Chorin Áron,17 aki az első
magyar reformált rabbik egyikének tekinthető, annak ellenére, hogy nem tudott magyarul. Ezért
nem véletlen, hogy őt kérték fel a közösség hitszónokának, amit elfogadott. Bevezette a magyar
nyelvű istentiszteletet, majd a közösség nevében, 1848. május 10-i keltezéssel, magyarul
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 megírta folyamodványukat a vallás- és nevelésügyi miniszternek.18 A nyílt levélben nagy tisz-
telettel, de határozottan felhívja a miniszter figyelmét, hogy csak az izraelita felekezet politikai
és vallásügyi gondjait nem rendezte az új kormány. Kéri a miniszter segítségét, hangsúlyozva,
hogy mint hű állampolgárokat, az izraelitákat is megilleti az egyenlőség. Felajánlja, hogy hívja
össze az országos zsidó synódust. Az emancipációt19 kérő levelet Nagyvárad tizenöt kiemelkedő
zsidó személyiség írta alá.

Ebben az évben Pesten kiadták az Első Magyar Zsidó Naptárt, amiben megjelent egyik írása
Virágfüzér a Talmud20 mezejéről címmel.

*
Pedagógusi pályáját megszakította és az emancipációs törvény meghozatalának késlekedése

ellenére önként csatlakozott az 1848−49-es magyar szabadságharchoz. Az idevonatkozó do-
kumentumokból ismert az 1849. február 5-én kelt levele, amelyben kérte a hadügyminisztéri-
umtól tábori lelkésszé való kinevezését. Az elutasító választ négy nap múlva fogalmazták meg.
Vidasics Ede osztályvezető azzal utasította el, hogy ő erre nincs felhatalmazva.21

Először, mint díjnok, később, mint számvevő hadnagy, majd főhadnagy tevékenykedett
Nagyváradon, június közepétől pedig Pesten. A kutatás során előkerült néhány idevonatkozó
okmány. A hadügyminiszter megbízásából Répásy Mihály tábornok 1849. május 10-én kine-
vezte hadnaggyá. Részlet az előléptetési okmányból:

Országos Katonai ruhabizottmány tiszti személyzetének jegyzéke.
F/g. 5
22102/849
(…) Az álladalmi ruhabizottmányhoz kinevezetnek... Rokonstein Lipót eddigi dijnok pedig

hadnagyi ranggal...
Kelt Debreczenben május 10. 1849.

Hadügyminiszter megbízásából.
Répásy Mihály, tábornok.

Az 1849. június 22-i Országos Katonai Ruhabizottmány tiszti személyzetének jegyzékében
Rokonstein Lipót a felsorolásban a hatodik helyen van feltüntetve. Hadnaggyá való előlépte-
tésnél 1849. május 1-je van bejegyezve. 

A következő dokumentumot, ahol szintén említik a nevét, 1849. június 28-án írták. Idézet
az okmányból:

31555
1849
Országos Ruhabizottmány

Előléptetési Ajánlat
a fentírt ruhabizottmányhoz szükséglendő főtiszti, tisztviselői és más egyénekről mellyek ré-

szint már beosztva váltak.
A harmadik oldalon van Rokonstein Lipót neve. A kitöltött ív azon részében, ahol a fejlécen

ez áll: Mire ajánltatik, ez van bejegyezve: ... főhadnagyi ranggal és illetménnyel.
Hogy mennyire volt hű magyar hazájához, azt a levéltárban őrzött okmányok egyike, a Bihar

megyei Fekete Lista (Schwarze Liste)22 is tükrözi, ami az 1930-as években került elő. A 106
nevet tartalmazó listán 60 személyt kereszttel jelöltek meg, hogy ők a legveszélyesebbek,
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 akiknek bitófára kell jutniuk. Közöttük van Rokonstein Lipót neve is. Bűne: ,,zsidópap, főté-
nyezője és izgatója volt a pártütésre ennélkül is nagyon hajlandó zsidóságnak.”

*
A szabadságharc bukása után visszakerült szülővárosába, Paksra, és az ottani nagytekintélyű

főrabbinak, nagybátyjának, Ungár Joelnek23 a jesivájában tanult rabbinak. Itt született Sándor
fia (1850. augusztus–1895. november 5.).

Talán nem véletlen egybeesés, hogy 1851 szeptemberében, tanulmányainak befejezése után
Topolyán állt szolgálatba, mint kerületi főrabbi. Az akkori Topolyát így írja le Magyarország
geographiai szótárában Fényes Elek:

„Topolya, magyar m. v., Bács vgyében, saját postahivatallal, Szabadkától délre 4 mfd. 5800
kathol., 200 zsidó lak., m. paroch. templommal, urasági kastélylyal és kerttel. Vendégfogadó.
Homokos határa 1200 négyszögével 32773 hold, mellyből 304 telek után urbéri szántó 11843,
rét 7205, legelő 4918, szőlő 296, uradalmi szántó és rét 8168, mocsár 50, utak 293 hold. Birja
a b. Kray család.”24

Székhelyétől mintegy 15 km-re, északnyugatra van Ómoravica (jelenleg Bácskossuthfalva),
ami kerületéhez tartozott. Az akkori település leggazdagabb, legtehetősebb családjai közül az
Ungárok magasan kiemelkedtek. Már az 1811−12-es vármegyei listán is találunk utalást a mo-
ravicai Ungár családra (Moizes). Az 1800-as évek elején született Benjámin (Béni) gazdag,
több ezer holddal rendelkező földbirtokos volt. Halála után (1898) is nagyvonalú, adakozó em-
bernek emlegették. Három fia (József, Ferenc, Lajos) mellett felnevelt, valamint kitaníttatott
egy szegény lányt és egy fiút a rabbi iskolában.

Az 1851−1853-as évekből való anyakönyv negyedik oldalára, 28-as sorszám alatt, Lipót saját
kezűleg jegyezte be újszülött fia, Mór (1852. május 27. Topolya–1917. szeptember 20. Budapest)
adatait.

Részlet az anyakönyvből:
,,Rokonstein Moritz, Maj 27. 1852., apja Rokonstein Leopold, anyja Herzog Amalia, születés

helye Topolya, bába Goldstein Julianna, metélés Levi Fiser, juni 3, a koma és komaasszony
Ettinger Joseph és Lotti.”

Egy szokatlan dolgot figyelhetünk meg a vezeték- és keresztnevet tartalmazó mező jobb alsó
részén. Ugyanazzal a tintával öt héber betűt is bejegyeztek. Jelentése Yardeni. Ez ma is használt
zsidó vezetéknév. Választ, magyarázatot, vagy valamilyen összefüggést nem találtunk ezzel
kapcsolatban.25

Ezt a születési anyakönyvet 1853-ban hitelesítették és zárták le. A nehezen olvasható német
szöveget István Márta fordította:

„A jelenlegi Születési Jegyzőkönyv a Topolya rabbinátus-körzet 8 oldallal találtatott és hi-
vatalosan lepecsételt.

Újvidék 1853. szeptember 4-én
Franz Perchauch
??burg megyei hivatal”

Topolyán 1852 szeptemberéig működött, mint kerületi főrabbi.
*

Zágrábba távozott – főrabbinak. Beköszöntő beszédét Begrüssungs- und Antrittsrede címmel
1852-ben, Bécsben adta ki C. Gerold és Sohn nyomdájában. A következő művét: Die Kum-
merbotschaft von schmerzlichen Ablebender címen 1855-ben, Zágrábban, a Festpredigten-t
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1857-ben Nagykanizsán jelentette meg.
Kéziratban megmaradt (valószínűleg anyagi okok vagy az akkori politikai helyzet miatt) Jo-

sephus Flavius: Zsidó háború története könyvének magyar fordítása.
A zágrábi működéséről csak annyit tudunk, hogy ugyanúgy, mint Szombathelyen, ahol ké-

sőbb szintén főrabbi lett, haladó szellemű elvei miatt szerződtették, amit a hitközség ortodox
tagjai nem vettek tetszéssel, sőt működését nagyon megnehezítették.

*
Zágrábból 1858-ban Pestre költözött. A Pesten eltöltött éveiről keveset tudunk. Homály fedi,

hogy ez idő alatt miből élt, mivel foglalkozott, miből tartotta el családját. 1860-ban publikálta
A magyar izraelita az 1860-ik évben című röpiratát. Az 1861-től 1862-ig szerkesztette és kiadta
az első magyar nyelvű zsidó hetilapot, a Magyar Izraelitát. A hetilap az Izraelita Magyar Egylet
közlönyeként a magyarosodás legfőbb szószólójává vált.26 Később a lap szerkesztését és kia-
dását Mezei Mór és Tenczer Pál vette át. A lap anyagi okok miatt 1868-ban megszűnt.

Az 1862-ben Pesten megjelent Elsö Magyar-Izraelita Naptár és Évkönyv közölte A föld- s
kézműipar a régi zsidóknál című írását.

*
Az 1864-ben, Szombathelyen, a helyi zsidó hitközség rabbit keresett, mert az addigi főrabbi,

Königsberger Lajos meghalt. Az új főrabbi tisztségre a következő jelöltek kerültek a sokak
által megvitatott szűk körbe: Stern Albert rabbi Lengyeltótiról; Schwarz Jakab rabbi Csáktor-
nyáról; dr. Ehrenthal Horicból; Morgenstern Mihály rabbi Marcaliból; Róth Áron rabbi Sik-
lósról és dr. Rokonstein Lipót rabbi Zágrábból. A haladó szellemű többség, Brill Sámuel Löw
pesti rabbi ajánlatára 1865. február 26-án dr. Rokonstein Lipótot választotta meg rabbinak
(Szombathely második rabbija), a konzervatív27 kisebbség ellenzése ellenére, akik még a rabbi
képesítése ellen is kifogást emeltek. Mint a város új főrabbiját, május 8-án iktatták be tisztsé-
gébe. Magyar és német nyelven elmondott szónoklatainak nagy sikere volt. Ezt egy kétnyelvű
könyvben magyarul és németül adta ki 1864. március 8-án. A könyv címe: Aggodalmak s re-
mények beköszöntő beszéd Szombathelyen, Der Rabbiner als Lehrer der heiligen, Thorah ist
er der Vertreter dersenben. Predigt gehalten zu Steinemanger bei Gelegenheit des Rabbinatant-
rittes Steinemanger. A könyv tiszta jövedelmét a városi szegények gyámolítására fordították.
Akkor Rokonstein Lipót 46 éves lehetett. Elvei és véleménye teljesen kialakulhatott, ezért ér-
demes beszédét részletesen elemezni. Igen emelkedett, lelkes, hazafias és szenvedélyes hang-
nemben szólt a hitközség tagjaihoz és a város és a megye megjelent vezetőihez és tanáraihoz:
„Üdvözlégy kedvelt hitközségem szeretett hazánk nevében! Mely immár bennünket is édes
gyermekeinek vall...“ Hitvallásáról és világnézetéről is szólt, ami még mai olvasatban is hu-
mánus, felvilágosult, magyar érzésű és haladó. Nagyra becsülhető az is, hogy az életében ért
sok ellenségeskedés ellenére megtartotta elveit, nem volt megalkuvó. ,,Mert ha kérditek tőlem,
kedves hitfeleim, mit akarok, mik a teendőim? Lelkem előtt intő mennyei szellemként lebegett
ama három szó, melyek valósításától nemcsak Izrael, hanem az összes emberiség majdani bol-
dogléte függ. Igazi vallásosság, általános műveltség s egyenlő jogosság. (...) engem a buta bal-
ítélet nem marasztott soha hátra a korszellemtől, mellyel mindig léptenként haladtam,
tántoríthatatlan hűségű vallásos érzeteim mellett nem sajnáltam a  fáradtságot, a világi tudo-
mányok vívmányait is bejárni s onnét mennyei táplálékot nyújtó üde terményeiből minél többet
gyűjteni.”

Lelkészi teendői mellett a főgimnáziumban a zsidó diákoknak a hittant is ő tanította. 
Bécsben, 1865 márciusában adta ki Divre Jehuda című könyvét. Héberül írt munkáját
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 főművének tekinthetjük. A könyvet szülei tiszteletére ajánlotta, amit fel is tüntetett a könyv
első oldalán. Nevét itt Jehuda Leib Katz Rockensteinnek írta. A Katz kifejezéssel arra utal,
hogy származása kohanita.28 Abban az időben a gyerekeknek két nevet adtak. Az első a héber
Jehuda, a második ennek jiddis fordítása a Leib.29

Szombathelyi működése nem lehetett könnyű. A közösség konzervatív tagjait nem tudta
maga mellé állítani, és ezek ellenállása lekötötte energiájának nagy részét.

Egy esetről 1868. április 29-én a sajtó is tudósított (Vasmegyei Lapok, 3. old.). Hírül adta,
hogy az izraelita hitközség két részre szakadt. A többség a haladó  szellemű Rokonstein Lipót
elveit támogatta és fogadta el, míg egy kisebb csoport ennek makacsul ellenállt. Az ügy, a vi-
szály az országos vallás- és közoktatási minisztérium elé került. A miniszter jóváhagyásával
az ügy kivizsgálására háromtagú  rabbi-bizottságot neveztek ki: Hirsch Márk óbudai főrabbit,
mint elnököt, Zipser Mayer rohonci főrabbit és Hildesheim Israel kismartoni főrabbit.

A sajtó (Vasmegyei Lapok, 2-3. old.) követte és tudósította a várost, a körzetet az izraelita
hitközségben zajló eseményekről és már a következő megjelenésekor, május 6-án közölte az
április 27-től 29-ig tartott vizsgálat lefolyását, eredményét.

Részletek az újságcikkből:
,,(...) Az ülések avval vették kezdetöket, hogy az elnök, ... rabbi-bizottság küldetésének czélját

és föladatát tette közzé ... orthodoxok vezérei, kik csekélyszámu pártjokat képviselték, pana-
szaikat adták elő, melyek a rabbi bizottságtól pontonkint vizsgálat alá vétettek, ... a rabbi-bi-
zottság legbensőbb meggyőződéssel azon a jegyzőkönyvbe is beiktatott nyilatkozatot tevé,
miszerint „az isteni szolgálat a szombathelyi izr. hitközség templomában Mózes vallásának tör-
vényei és hitszabályaival semmi összeütközésben nem áll... mind a két párt képviselői közt meg-
állapitott egyezkedési módozatok végképeni elfogadtatása tekintetéből m. hó 29-re közgyülés
hivatott be, ez az előbbi ülések jegyzökönyvében foglalt módozatokkal megismertetve, azokat
elfogadni vonakodott, azon szempontból indulván ki, miszerint a hitközség egységes lételében
veszélyeztetve van, ha két imaház létezik. De az igen tudós dr. Zipser rohonczi förabbi ékes-
szólásának és mély tudományosságának sikerült a közgyülést meggyözni arrol, hogy féltékeny-
sége alaptalan, és hogy minden egyébre nézve épségben marad; mire a közgyülés, vezéreltetve
azon határtalan bizalomtól, melylyel a szeretve tisztelt főrabbi irányában viseltetik, ezen a hit-
község egyhangulag elfogadta és a jegyzőkönyvnek nevében való aláiratására 3 tagot választott...
a minoritás látván, hogy a község egység s egyetértés biztosiva volna, és igy ürügye további vi-
szályra nem marad, megbánta tettét és a jegyzőkönyv aláirását megtagadta...”

Néhány ember semmilyen megoldást nem fogadott el, továbbra is szembeszállt a haladó
szellemű többséggel és gondot okozott a hitközségnek.

Az 1868. december 10-ére meghirdetett zsidó kongresszusra képviselőket kellett jelölni. Ez
óriási kihívás volt nemcsak a szombathelyi kerületi izraelita hitközségnek, az ország minden
jelöltet küldő hitközségnek is. A szombathelyi kerület kettészakadt. Az egyik fél, az ortodox,
élén a Stadler családdal, Schey Sándort kérte fel, hogy legyen képviselőjelöltjük, de ő ezt visz-
szautasította. Végül egy Bergerrel urat nyertek meg ügyüknek. A korabeli újságok igen furcsa
dolgokról, eseményekről számolnak be az ortodox hívekkel és vezetőikkel kapcsolatban.
 Részlet a sajtóból (Vasmegyei Lapok, 2. oldal):

,,(...) ujabbi jelöltjükkel Bergerrel (ösmeretlen nagyság) már választatott. Látván az ellenpárt
erőlködéseinek sikertelenségét, hogy a választás megsemisitésére okot támaszthasson, a másik
párt irányába tettlegességre vetemedett, de ez által,  valamint az ott volt rendőrök közbenjöttével
erélyesen rendre utasitatott…”
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A haladó szellemű párt elöljárói, dr. Gyöngyössy Vilmos, dr. Goldschmiedt, Pick Bernát,
Hochsinger Henrik, Feldmann Tivadar és Hochsinger Samu felkérték ft. dr. Rokonstein Lipótot,
hogy vállalja ezt a tisztséget és képviselje őket a kongresszuson. Rokonsein Lipót igent mon-
dott.

A választást megelőző estén, november 17-én a haladó szellemű párt jeles emberei (a megye
főjegyzője, Jagasits Kálmán, a megye aljegyzője, Bárdossy István, a főbíró, Kéthely Sándor
és esküdt Horváth János) a Pollák Ármin kávéházában gyülekeztek megünnepelni, hogy Ro-
konsein Lipót elfogadta, hogy jelöltjük legyen. Majd fáklyás menetben a főrabbi ablaka alá
vonultak, így fejezve ki tiszteletüket és hálájukat. Másnap reggel a haladópárt zöme a kávé-
háznál gyülekezett, majd 8 óra körül zászlókat lobogtatva vonultak a hitközség házához, ahol
a szavazást tartották.

A haladószellemű párt, amelynek dr. Rokonstein Lipót volt a jelöltje, elsöprő fölénnyel meg-
nyerte a választást. A jelöltségének elfogadása alkalmával tartott beszédét Jelöltségi beszéd...
isr. congresszusi választók előtt címmel Szombathelyen kiadták.30

Az 1868-ban megtartott zsidó kongresszuson képviselte hitközségét. A kongresszuson részt-
vevők emléklapján ez áll: ,,A magyar és erdélyhoni izraeliták első kongressusa megnyittatott:
1868 évi december 14-én befejeztetett: 1869 évi február 23-án.”Alatta a megjelentek ceruzával
írt névsora. A tabló négy sarkában, díszes keretekben ezt olvashatjuk − a bal felső rész szövege:

,,A magyarhoni izraeliták polgári s, politikai egyenjogusága kimondatott: a képviselöházban
1867 évi december 20án a förendiekházában 1867 évi december 24én.”

A jobb felső rész szövege:
,,A magyarhoni izraeliták egyenjoguságáról szóló törvény szentesitést nyert Ö Felsége által

1867 évi december 27én.”
A bal alsó rész szövege:
,,A magyar és erdélyhoni izraeliták elsö kongressusa megnyittatott: 1868 évi december 14én

befejezetetett: 1869 évi február 23án.”
A jobb alsó rész szövege:
,,A kongressuson alkotott szabályzatok és hozott határozatok szentesitést nyertek Ö Felsége

által 1869 évi junius 14én” 
Az 1869-ben Karlsbadban elhunyt Rockenstein Mihály.31, 32

A ma családfakutatóknak ez egy adat, egy szomorú eset, ha egy fiatal haláláról talál feljegy-
zést. Ez esetben több hivatalos, hiteles okmány került megkérdőjelezhetővé. Elírás? Félreértés?
Véletlen egybeesés? A helyes választ az is nehezíti, hogy Lipót vezetéknevét Rockenstein, Roc-
konstein-nek és Rokonstein-nek is írták.33 Tencer Pál 1869. április 26-án. megjelent munkájá-
ban,34 a 30. oldalon ír Rokenstein Lipótról, majd a 31. oldalon dr. Rokonstein Lipótról.

A világhálón is elérhető, 1848-as zsidó összeírás szerint 1842-ben nem Mihály, hanem Mária
látta meg a napvilágot Szentesen.35

Szilágyi Ferenc írásaiban tényként fogadja és bizonyítja, hogy a Karlsbadban elhunyt fiú dr.
Rokonstein Lipót gyermeke. Ő az elveszett Arany János-versek, epigrammák után kutat és
 bizonyítja, hogy a sorok Arany Jánostól erednek.

A sírvers alatt ez olvasható: ,,Rockenstein Mihály, szül. 1842. júli, megh. 1869. júni.”
Móra Ferenc, aki 1930-ban szintén látta a síremléket ezt jegyezte le: 

,,... váratlanul figyelmeztettek egy olyan Arany-emlékre, amiről sohase hallottam. A karlsbadi
zsidó temetőben van ez, az új részben, ahol 1869 nyarán ásták meg az első sírt fiatal pesti
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 magyarnak, bizonyos Rokkenstein Mihálynak. Arany akkor járt először a Tepl mellett, s tőle
való a sírkőnek ez az aranybetűs epitáfiuma:

Jó magyar, ifjan akart használni szerette honának,
És hogy erőt nyerjen, jött felüdülni. ide.
Hajh, de üdülés helyet kora sírját tette meg itten,
Most apa és rokonok gyásza kesergi nevét.” 36

Egyértelmű, helyes választ, hogy ki is volt Rockenstein Mihály, nem találtunk. Talán az utó-
kor lebbenti majd fel a fátylat erről a titokról.

*
Az ellentétek tovább fokozódtak. Stadler Nathán vezetésével 1870-ben az ortodoxok meg-

tagadták a hitközségi adó befizetését. Végül a vallás- és közoktatási miniszternek kellett köz-
belépnie. Kötelezte az ortodoxokat, hogy fizessék be az adót, mivel gyerekeik rendszeresen
járnak az izraelita iskolába.

Rokonstein Lipót váratlanul lemondott állásáról, tisztségéről 1870. december 23-án, de 1871.
február 28-án még szentbeszédet mondott a szombathelyi izraelita templomban, Eötvös József
(1813–1871) halálával kapcsolatban. Beszéde Siratjuk Eötvös Józsefet, mint hazánk Mózesét.
Szombathelyi kiadványként 1871 címmel maradt ránk. Lemondása mindenkit megdöbbentett.
A sajtó így reagált a váratlan eseményre: A Vasmegyei Lapok 1871. január 5-én, a 2. oldalon
közölte a szombathelyi izr. Hitközség Elöljáróságának nyilatkozatát:

,,(…) A nevezett rabbi ur t. i. elhatározta magát, rabbi hivataláról önkéntesen lemondani,
és irásbeli lemondást mult hó 23-án a helybeli izr. Hitközség  elöljáróságához be is nyujtotta.
Ezen nagy fontosságu esemény folytán a hitközségi elöljáróság m. hó 25-én a hitközséget köz-
gyülésre hivatá össze... miszerint a közgyülés lemondása fölött legmélyebb sajnálatát és leg-
hálásab elismerést nyilvánitotta a rabbi urnak amaz ernyedetlen buzgalmáért, melylel ittléte
alatt hivatásában eljárt; s ennek jeléül egy a községi pénztárból fizetendő 500 o. é. ftnyi jutalom
összeget szavazott meg neki.

A szombathelyi izr. Hitközség
Elöljárósága.”

Rokonstein Lipót az újság hasábjain köszönte meg hitközségének az elmúlt hat évet. Az
1871. április 27-ei Vasmegyei Lapok 2. oldalán közölt írása:

„Bucsunyilatkozat. Hat évi itt mulatásom alatt a hazai történelemben oly fontos s üdvös kor-
szakot képző átalakulás folytán szerencsés valék e nemes város keblében több ünnepélyes, s
örvendetes mozzanattal találkozni, s nemcsak lelkészi gondoskodásom alábizott hitfeleim, de
a megyei s városi tekintélyek és értelmiség ugy a polgárság s az öszszes lakosság részéröl min-
dig a legszivélyesebb elözékenység, s valódi emberbaráti szeretet, s tiszteletben részesülni.

Midőn tehát jelenleg az isteni gondviselés határozata következtében lelkészi hatáskörömtől
visszalépve, lakásomat ismét a haza szivében, Buda-Pestre teszem át – e hó 30 án a reggeli vo-
nattal indulván el –, szolgáljanak e szerény sorok legbensöbb hálás köszönetem és szives el-
bucsuzásom kifejezéséül, esedve kérvén, hogy miként én soha Szombathelyt feledni nem
fogom, ugy barátaim, ismerőseim, jóakaróim s tisztelőim is sziveskedjenek nagybecsü emlé-
kezetükben megőrizni. Dr. Rokonstein Lipót, volt helybeli főrabbi”.

*
Márciusban visszaköltözött Pestre.

*
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A Choral templomot 1867-ben avatták fel Bukarestben, ami ma is működik, és Románia or-
szágos zsidó hitközségének székháza. Az akkori román uralkodó, Cuza Aleksandru Ion (1820–
1873) egy modern felfogású rabbi kiválasztását követelte a hitközségtől: aki megfelel az előírt
szigorú feltételeknek. Itt előzőleg, 1867–1869 között Antoine Levy volt a rabbi, majd 1871-
ben, Löw Lipót ajánlatára Pestről dr. Rokonstein Lipótot hívták meg főrabbinak. A feltételek
között szerepelt: legyen Ausztriában, Németországban vagy Olaszországban szerzett rabbi dip-
lomája; filozófiai vagy teológiai doktorátusa, legyen elismert Tóra-tudós, rendelkezzen legalább
három év rabbi tapasztalattal, valamint beszéljen németül, franciául. Meg kell tanulnia románul,
(mivel) előadásait az államnyelven fogja tartani. Egy ismeretlen nyelv elsajátítása, sőt, hogy
azon rövid időn belül oktasson lehetetlen.37 A bécsi héber nyelven megjelent folyóirat, amit
Peretz Smolenskin38 szerkesztett, megjelentette Yaakov Chayym Korn írását, amiben közölték,
hogy Rokonstein Lipót minden feltételnek, követelménynek megfelelt. Az írás kitért arra is,
hogy már 1871-ben ő volt a Choral-templom prédikátora és a közösség modern iskoláinak irá-
nyítója és fő felelőse.

A romániai zsidó hitközségeket nyugati módszerekkel szerette volna megreformálni. Ehhez
megbízható társ, segítség kellett. Ezt barátja, dr. Sternau személyében látta, aki el is kísérte
Bukarestbe. Őt szerette volna a Choral-templom fiúiskolájának vezetőjévé tenni. Nyugat Eu-
rópában tanult tanárokat akart volna a keleti beállítottságú tanárok helyett. Magasabb fokozatú
iskolát tervezett indítani. Yaakov Chayym Korn, aki az iskola tanára volt, arra vágyott, hogy ő
kapja a kinevezést. Ezért kezdetben igyekezett Rokonstei Lipót bizalmába jutni, de miután
látta, hogy nem kaphatja meg az iskola igazgatói széket, szembeszállt vele. Az ügy annyira ki-
éleződött, hogy bizottság előtt kellett megvédeniük elméleteiket. Mindketten teológiai érvek
értelmezésével igyekeztek megnyerni a hallgatóságot. Mindkét fél beszélt az élet (Etz Hacha-
yyam) és a tudás fájáról (Etz Haddath), valamint a közöttük lévő kapcsolatról. Egymás után
elemezték a tudós rabbik munkáit, életét. Korn a Tóráról úgy beszélt, mint élő személyről.
Hangsúlyozta, hogy azokat, akik betartják, külön jutalomban kellene részesíteni.

Rokonstein Lipót visszafogottan, de meggyőzen beszélt és egyértelműen a világi tudomá-
nyok beiktatását javasolta. A bizottság elfogadta, hogy új tantárgyakat vezessen be, még akkor
is, ha a hittan és a héber nyelvi órák száma kevesebb lesz. A kevesebb órákat tartó tanároknak
az óraszámmal arányosan csökkentette a fizetését, így Korn fizetése is kevesebb lett. Számolva
az ellenzőkre, lehetőséget biztosítottak megfelelő tandíj ellenértékéért az így elmaradt órákat
is megtartani.

Rokonstein Lipót bukaresti művét már nem bírta befejezni, 1872. február 2-án hirtelen meg-
halt. A bukaresti Filantropia-temetőben temették el.

Részletek a korabeli újságokból, amelyek halálhírét közölték:
1872. február 11. Vasmegyei Lapok, 3. oldal:

,,A megyei hirekhez.
– Rokonstein Lipot, volt szombathelyi förabbi, feb. 2-án Bukarestben meghalt.”
1872. február 15. Vasmegyei Lapok, 2. oldal:
– ,,Dr. Rokonstein Lipót volt szombathelyi főrabbiról, kinek halálát közelebb emlitettük, a

lapok a következő életrajzi adatokat közlik: Dr. Rokonstein Lipót, bukaresti főrabbi feb. 2-án
meghalt. Rokonstein 1822-ben Pakson született Tolnamegyében, 1848-ig a nagyváradi zsidó
közösségnél működött mint főtanitó és magyar hitszónok. Ő adta ki az első vallástant magyar
nyelven. 1848–49-ben mint honvédőrnagy szolgált a magyar hadseregben; 1851–1859-ig
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 főrabbi volt  Zágrábban; 1861-ben a „Magyar Izraelitát”-t alapitá Pesten, 1865-ben szombathelyi
főrabbi lett. 1871-ben a bukaresti zsidó község megválaszolta »Grandrabbi«-nak, és ott fejezé
be tettekben gazdag életét.”
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Az 1851−1853-as évekből való
 topolyai anyakönyv negyedik oldalára,

a 28-as sorszám alatt, Lipót saját
 kezűleg jegyezte be újszülött fia, Mór

adatait

Szentesi működése idején 
jelentette meg első művét
Zsidó hit- és  erkölcstan 
címmel, melyet Budán 

nyomtattak ki, 1841-ben. 
Ez volt az első magyar nyelven

megjelent zsidó hittankönyv
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Bécsben, 1865 márciusában 
adta ki Divre Jehuda című könyvét. 

Héberül írt munkáját főművének tekinthetjük

A könyvet szülei tiszteletére ajánlotta, 
amit feltüntetett a könyv első oldalán

Rokonstein Amália sírköve Budapesten, 
a Salgótarjáni úti izraelita temetőben 

Dr. Rokonstein Lipót aláírása
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Az 1868-ban megtartott zsidó kongresszus résztvevőinek emléklapja
(A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában őrzött tabló alsó részén található

 ceruzával írt névsor a képek sorrendjében, helyenként alig olvasható. Készült egy, a neveket
tartalmazó kézzel írt másolat, ami olvashatóbb, de hiányos. Előfordulhat, hogy egyes betűket

tévesen azonosítottunk.) 

A résztvevők névsora

Első sor: 1. Simon I., 2. Rozenberg I., 3. Schweiger M., 4. Mezei M., 5. Oblat I.
Második sor: 6. Kohut S., 7. Wahrmann M., 8. Hirschler Ig., 9. Popper L., 10. Weinberger A.
Harmadik sor: 11. Tornyai Schossberger S., 12. Kohen I. I., 13. Munk M., 14. Steinhardt I., 15. Grün

I., 16. Stern A., 17. Aronsohn L., 18. Zipser M., 19. Ullmann K. 
Negyedik sor: 20. Landesberg S. A., 21. Sternthal A., 22. Ullmann D., 23. Graber M., 24. Kirtz I., 25.

Holländer L., 26. Hirschl M. L., 27. Widder J., 28. Kahan Nachman Hersch, 29. Diamant M., 30.
Wohl A., 31. Sidon  A.

Ötödik sor: 32. Beck S., 33. Hübsch M., 34. Gerstl M., 35. Sauer I., 36. Schlesinger S., 37. Eisler M.,
38. Wolf M., 39. Freund M., 40. Kohn S., 41. Kőnig K., 42. Brill S. L., 43. Ungar I., 44. Elfer A., 45.
Freund H., 46. Baumgarten F.

Hatodik sor: 47. Fenyvessy A., 48. Hofmeister B., 49. Frankl L., 50. Elsas M., 51. Schwarz A., 52.
Felber I., 53. At? I., 54. Stein M., 55. Kohn A., 56. Leopold S., 57. Kauders F., 58.  Deutsch H., 59.
Mandl E. 60. Posner CL., 61 Fischmann F., 62. Basch L.

Hetedik sor: 63. Beutum S., 64. Popper F., 65. Deutsch S., 66. Heimann S., 67. Hollitscher F., 68.
Hirsch M., 69. Kohn ?, 70. Reisz A., 71. Schapringer F., 72. Mittelmann L., 73. Pollak S., 74.
 Lichtmann I., 75. Lövy M., 76. Tencer P., 77. Diener M., 78. Hochmuth A., 79.  Neumann B.
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Nyolcadik sor: 80. Billitzer F., 81. Klein B., 82. Steinfeld A., 83. Glazner F., 84. Steiner Iz., 85. Basch
L,. 86. ?y? D., 87. Weisz K., 88. Glück M., 89. Kain D., 90. Stein I., 91. Lövy I., 92. Lemberger H.,
93. Rachenstein L., 94. Herzog I., 95. Klein I.

Kilencedik sor: 96. Schwarzz P.,
97. Ekrlich M., 98. Morgenstern
M., 99. Schönberg A., 100. Klein
I., 101. Barnay Ig., 102. Herr-
mann K., 103. Horovitz S., 104.
Cohné I. I., 105. Spitzer L., 106.
Klein S., 107. Bettelheim F., 108.
Berger F., 109. Rozsay I., 110.
Pollak H.

Tizedik sor: 111. Popper I., 112.
Czinner B., 113. Meyerhoffer S.,
114. Grünfeld A., 115. Weiss M.
A., 116. Ledig I., 117. Fausig L.,
118. Weinberger Iz., 119. Hal-
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Az 1807. évi összeírás
Az 1849. június 22-i Országos Katonai Ruhabizottmány tiszti személyzetének jegyzéke
Az 1849. június 28-i Országos Ruhabizottmányi Előléptetési Ajánlat 31555/1849
Folyamodvány a vallás- és nevelésügyi miniszternek, Publicat fin: Doc. III, P. 417-418.
II. József 1878-ben kiadott rendelete
Jelöltségi beszéd... isr. congresszusi választók előtt. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Országos Katonai Ruhabizottmány 1849. május10-i okmánya, F/g. 5 22102/849

Ui. A tulajdonunkban lévő okmányoknak vagy hiteles másolatoknak nem tüntettünk fel az
iktatószámát.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik az évekig tartó kutatást segítették, támogatták. 

Jegyzetek

1 Laurentius latin változata a Lőrincnek, ami nem kimondottan zsidó név. Mivel más összeírásokban
ez a név nem fordul elő, valószínűleg Jácob változata lehetett.

2 Rousnitz vagy Neu Rousnitz (Morvaország)
3 Rokonstein Leopold, rabbi és író, szül. Szentesen. Nevét Rockonsteinnak és Rokonsteinnak is írják.

Előbb Bácstopolyán és Zágrábban, 1865–1871 között pedig szombathelyi rabbi volt. Zsidó hit- és
erkölcstana Budán 1841-ben jelent meg. Beszédeit magyar, német és héber nyelven kiadta Nagyvá-
radon (1847), Nagykanizsán (1857), Szombathelyen (1865). – Ujvári Péter: Zsidó Lexikon. Budapest,
1929. 749. old. Az 1848-as összeírás adatai megtalálhatók az Ancestry.com adatbázisban valamint
a Jewishgen.com  Database-ban. Az általunk tanulmányozott okmányt mikrofilmről Róna Attila ké-
szítette. A film száma 719823. Részlet az okmányból sorszám 23., név Rokonstein Lipot, életkora
29 év, született Paks, Magyarország.

4 1865-ben kiadott könyvét, a Drive Jehuda-t szüleinek dedikálta. Itt nevüket Kalonymus Katz Roc-
kensteinnek és Mottelnek írta.

5 Jesiva, héber, vall. héber hittudományi főiskola.
6 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XI. Budapest, 1906. 85. old.
7 5607. év Sebáth 28-án
8 Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. I. Kalligram, Pozsony, 2012. 1058., 1059.

old.
9 Chevra Kadisa (e: hevra... – héber – Szent Egylet), vall. izraelita jótékonysági és temetkezési egylet.

A zsidóság egyik legősibb intézménye, amelynek gyökere a Talmud koráig nyúlik. Főfeladata a ha-
lottak eltakarítása a hagyományos szokások szerint. Ennek megfelelően a temető a C. tulajdona és
a temetésekre vonatkozó eljárások az ő hatáskörébe tartoznak. De a kegyelet rendszerint még nem
meríti ki munkakörét, mert legtöbbször betegeket és szegényeket is támogat, nagyobb hitközségek-
ben általános kultúrtörekvéseket is. Olyan fontosnak tartották a C. intézményét, hogy létesítését az
érvényben lévő vallástörvények írják elő és működését a Sulcahan Áruch szabályozta. Minden
 hitközség vallásos kötelessége, hogy alakulása után alakítsa meg mindjárt a C.-t is. Magyarországon
sok C. évszázados múltra tekinthet, a legnagyobb a Pesti Izr. Hitközség keretében működő, amely
széles körű filantrópiát is művel. A C. kötelékébe való felvétel ünnepélyes formák között megy
végbe. – Ujvári Péter: Zsidó Lexikon. Budapest, 1929. 168. old.

10 Wahrmann, 1. Dávid József, rabbi, W. Izráel fia szül. Wysnitzen (Lengyelország). Tanulmányait a
leghíresebb jesivákban végezte és 1850-ig töltötte be a nagyváradi hitközség rabbi székét. Az  1848-

73



iki magyar szabadságharc ideje alatt a hitközség bölcs irányításával általános népszerűséget szerzett.
Fia: W. Sándor, sokáig volt a bécsi Concordia újságíró egyesület elnöke. – Ujvári Péter: Zsidó Le-
xikon. Budapest, 1929. 956. old.

11 Ortodox, gör-lat. I. 1. vall. is vmely tan, elmélet lezárt dogmáihoz betű szerint ragaszkodó, 2. vall.
görögkeleti vallású, 3. vall. a rituális szabályokat mereven betartó (zsidó), 4. pejor. a régihez csökö-
nyösen ragaszkodó, maradi.

12 Havdóló (havdala, h.) Elválasztás. A szombat vagy ünnepnap búcsúztatására tartott szertartás, amely
elválasztja a szentséget a hétköznaptól. Azért hívják H-nak (elválasztónak) ezt a szertartást, amelyhez
legalább egy gyertyát gyújtanak, bort és fűszert használnak, és úgy mondják el az előírt benedikci-
ókat. A gyertyafény a teremtés első műve: a világosságra emlékeztet talán, de valószínűbb, hogy a
szombat befejezését és a tűzrakás feloldott tilalmát teszi érthetővé, hogy ünnep végzetével nem jár
gyertyagyújtással ez a szertartás, ellenben a jomkippurt, amikor gyertyát gyújtani épp úgy nem sza-
bad, mint szombaton, gyertyagyújtással is búcsúztatják. Gyertyául e célra készített fonott gyertyát
(havdóló) használnak. A fűszer (beszómin) illata a lelket szimbolizálja (a héberben réach a. m. illat,
ruach a. m. lélek). A kabbalisták ugyanis perszonifikálják a szombatot, külön léleknek (nesómó je-
széró) tekintik az ihletét, amely elszáll, mikor a szombat lealkonyodik. Sulchan Áruch, Órach Chájim
29, 7. §. A szombati H. után Elijáhu prófétáról szóló éneket dalolnak, a messiási remény kifejezésére
abban az órában, mikor a szombati nyugalom és gondatlanság után a reménytelennek mutatkozó
hétköznapi élet újból megkezdődik.  F. M. – Ujvári Péter: Zsidó Lexikon. Budapest, 1929. 348. old.

13 Schön Dezső: A tegnap városa. A nagyváradi zsidóság emlékkönyve. Tel-Aviv, 1981. 40. old.
14 Neológ gör-ném. vall. I. a rituális előírásokhoz az ortodoxokhoz hasonlítva kevésbé ragaszkodó,

bizonyos liturgikus reformokat elfogadó zsidó személy; II. ilyen elveket valló.
15 Évkönyv. Szerkesztették Bacher Vilmos, Bánóczi József. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat,

Budapest, 1898. 253. old.
16 Dr. Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. Múlt és Jövő Kiadó,

Gyoma, 1998,.140. old.
17 Chorin, 1. Áron, aradi főrabbi, szül. Weisskirchenben (Morvaorsz.) 1766. aug. 3., megh. Aradon

1844. aug. 24. A nagymartoni jesiván tanult, később Landau Ezekiél tanítványa lett Prágában. Itt ta-
nult meg irodalmi németséget. 17 éves korában megnősült és kereskedői pályára lépett, de itt nem
boldogult és mert képzettsége és természete úgyis olyan pályára vonzotta, amelyben zavartalanul
folytathatja tudományos kutatásait, elfogadta az aradi hitközség meghívását (1789). Ezt az állást ha-
láláig betöltötte. Első röpirata, Iré Noám 1798-ban jelent meg. Ebben rituális kérdéseket vet fel s a
tok-hal evését engedélyezi, mert a tilalom a nem-pikkelyesekre vonatkozik. Jóllehet Landan E. is
osztotta véleményét, R. Benet Mordechai megtámadta érte, úgyszintén Krieszhaber Izsák paksi rabbi
is, aki külön műben (Makkel Noám) cáfolta meg C.-t. Ez Sirjon Kaszkaszim c. röpiratban replikázott
(1799). Minden hazai zsidó tradiciónak ellene fordult, úgy, hogy kartársai ellenségnek tekintették.
Ez megnyilatkozott akkor, amidőn u. e. évben Somogy megyét bejárta, és ott saját jövendőbeli nagy-
kanizsai rabbiszéke érdekében agitált. Prédikációi rendkívül tetszettek s már meg is nyerte Laken-
bachert, a gazdag elnököt, de az ellenállás olyan komoly volt C.-nal szemben, hogy elejtették, jóllehet
ő már röpiratát mutogatta, amelyen mint nagykanizsai főrabbi szerepel. 1803-ban Prágában kiadta
Emek ha Sóve c. 3 részből álló művét, amelyben már nyiltan reformernek vallja magát s kivánja az
időkhöz való alkalmazkodást. Emellett azonban ritka nagy tudományának is jelét adta u. e. művében.
Maimonidest, a Halachát és Haggadát, továbbá a Zóhart filozófiai módszerrel kritizálja. (...) 1835-
ben Óbudán kiadott egy Hillel c. hébernyelvű tanulmányt, melyben valóságos cionista eszmék van-
nak. Ebben a zsidóság egyesülését sürgeti s azt, hogy egyik legfőbb vallási tekintélyt ismerjenek el,
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akinek a székhelye Jeruzsálem lenne. Avak Szofer c. nagy művében a Sulchan-Áruch nehezebb jogi
fejezeteit magyarázza (1828, Prága); Jeled Zekunim (1839, Wien) c. könyve saját életrajzát és a re-
formok szükségességét tartalmazza, héberül és részben németül, Lőv Lipót előszavával. A damasz-
kuszi vérvád alkalmával (1840) C.-nak zseniális ötlete volt, hogy önként újra kiadta Lőw Lipóttal
közösen Sonnenfelsnek, a nagy osztrák jogásznak elfelejtett védőiratát. Halálos ágyán sem szűnt
meg tevékenykedni. Csatlakozó iratokat küldött a braunschweigi rabbikonferenciára s üdvözölte a
magyar rabbik paksi értekezletét. C.-nak része volt az emancipációs mozgalom megindításában és
nagy tekintélye volt az állami dignitáriusok előtt. Életrajzát Lőw Lipót írta meg: Gesammelte Schrif-
ten II. k., de Jost. Steinschneider és J. Fürst is külön foglalkoznak vele. – Ujvári Péter: Zsidó Lexikon.
Budapest, 1929. 170-171. old.

18 Publicat fin: Doc. III, P. 417-418.
Vallás- s nevelésügy minister Úr!
Midőn a keresztény vallásfelekezetek legközelebbi napokban a korszellem által az egyházban a

igazgatásban szükségelt javítások megtételére, Újítások behozására s elutasíthatatlan kiírtására a
becsúszott visszaéléseknek önnek rendelete nyomán egyházi gyülést tartadnak, egyedül a zsidó val-
láson lévőkre e tekintetben semmi gond nem fordítaték, egyedül nekünk nem szolgáltatik mód a köz-
vélemény által régen táplált vágyak kielégítésére; a midőn a régi rendszer minden átkai csomóba
egyesítve most fejeinkre nehezednek, s a régi emberek által táplált rosszaság s gyülölség minden
nyilai sziveinkre irányozvák, azon az országgyülés által bennünk gerjesztett édes remény, hogy leg-
alább az saját eleink által kovácsolt s szintúgy elviselhetetlen bilincseket eltördelhetendjük, hogy a
mosaismus illatos kertjét elboritott sötét időkben észre nem vett burjánokat kiirthatandjuk; hogy
vallásunk élőfájáról a haszontalan s káros gallyokat lenyeshetendjük; hogy a községek igazgatását
az önkény kezéböl kivenni, s a buzgó hazafiaságra bízni lehetend, ez utolsó reményünk még eddig
nem teljesült; még tovább is kell görnyednünk, kétszeres rabiga alatt: pedig a rabiga azon egyénekre
nézve legviselhetetlenebb, kik, mint magunk, a szabadságért lángolunk, s mint ezt a zsidók mindenütt
bizonyítják, a szabadságra érettek is!

Ámde élet s halálra való küzdelmükben a vak előítélettel a remény szikrája, mellyet ezred évek
alatt szivünkben őriztünk, nemcsak hogy el nem aludt, de még lángra lobbant s midőn Isten szelle-
métől, ki bizonyára az ármányt legyőzendi, szabadságunk kincsét bizton várjuk, mégsem akarunk
késedelmezni, s Isten szellemének hódolatunkat bemutatni késztetve érezzük magunkat.

Azért politikai szabadság mellett egyházi gyülészetül elébbi megérkezése a zsidók mindennapi
imádságának főágazatát képezvén: a szerkezetünkbe behozandó módosítások, egyházunkban s élet-
ünkben eddig helyt nem nyerhetett újabbkorú eszmék testesítése, nélkülözhetetlen intézetek termése
végett mentöl elöbb képviselők által tanácskozni sürgetős teendő.

Illy gyűlés megtartása csak úgy lehetséges eredménydúsan, csak úgy fog működni, ha ön által
mint vallásügyi minister által egybehívatik, rendeztetik s tanácsaival támogattatik.

Ezt öntől szabad reménylenünk, szabad kérnünk: ön emberszerető s míveltségterjesztőleg kezeli
tárcáját, szeretetéből, gondjaiból a zsidóságot soha ki nem rekesztette; s bizonyára bennünket is
akar részeltetni az állodalom minden áldásaiban.

Kívánságunkat e pár rövid szavakban kifejezve: méltóztatnék mentül elébb zsidó synodust Pestre
egybehívni, maradunk a hazának tántoríthatatlan hű fiai

Nagyváradon, Május 10-én 1848.
Pollak Herman, orvostudor, elnök Veiss Eduard
Dr. Grosz Albert Weinberger Ferenc
Rosenthal Adolf Dr. Grosz Friderik
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Szilman Zsigmond Friedman Sámuel, jegyző
Brüll Lipót Farkas Albert
Mihelfy Albert Rosenstein Izrael
Stein Antal Rokonstain Lipót, hitszónok
Steiner Lipót

19 Emancipáció, lat. egyenjogúsítás; függő helyzetből alárendeltségből, elnyomás alól való felszaba-
dítás. 

20 Talmud, héber-lat., pejor. merev, változtathatatlan formulák gyűjteménye, dogmaként kezelt szö-
veg.

21 Rokonstein Lipót, a nagyváradi izraelita reformközség hitszónoka 1849. február 5-én kelt levelében
kért tábori lelkészi állást. A hadügyminisztérium illetékes (tábori lelkészi) osztályának főnöke, Vi-
dasics Ede négy nappal később a következő választ fogalmazta meg számára: „Folyó év febr. 5kéről
kelt hozzám címzett becses soraira van szerencsém válaszolni: Miután tábori lelkészekül a had-
ügyminisztériumhoz izraelitákat – kinevezés végett – felterjesztési joggal felhatalmazva nem vagyok;
önnek e részbeni kívánatát nem teljesíthetem.”4915. oldal, 49. Jegyzet. Rokonstein levelének csak
az iktatókönyvben akadtunk a nyomára: MOL H Hadügyminisztérium, általános iratok (a további-
akban 75). Iktatókönyv 9. k. 1849:5823. Vidasics válasza: MOL H 75 1849:2680 (fogalmazvány).
– Zakar Péter: Tábori rabbik 1848–49-ben. http://www.zsido.com/magazines/MULT/98-1/zakar.htm,
12-09. 2000. 10. old.

22 Az Est. 1939. március 15. 11. old. in.: Bevilaqua-Borsody Béla: A zsidók fekete listája 1849-ben.
23 Ungár Joél, rabbi, szül. Rohoncon 1802., megh. Pakson 1885. dec. 19. Már 15 éves korában, mikor

Benéth Mordecháj nikolsburgi jesivájára ment, teljesen ismerte a Sulchán Áruchnak mind a négy
részét. Majd Pozsonyba ment, hol Szófer Mózes legjelesebb tanítványai közé tartozott. Emellett a
teológia körén kívül eső tudományokkal is foglalkozott. Apósa halála után a paksi hitközség 1840.
rabbivá választotta s itt lelkészkedett élete végéig, 45 éven át. Erősen látogatott jesivát tartott fenn
s számos hazai rabbi került ki tanítványai közül. – Ujvári Péter: Zsidó Lexikon. Budapest, 1929.
925. old.

24 Magyarország geographiai szótára. II. Kiadta Fényes Elek. Pesten, 1851. Nyomtatott Kozma Va-
zulnál. 210. old.

25 A Topolyán élt és tevékenykedett személyek azon névsorában sem találni ezt a vezetéknevet, amely
az 1770-es évektől a második világháborúig terjedő időszakot öleli fel.

26 Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526–1945. Századvég, Budapest, 1992. 388. old.
27 Konzervatív, lat-ném. I. 1. a hagyományokhoz (túlzottan) ragaszkodó, 2. maradi; minden újítástól,

újdonságtól elzárkózó, 3. orv. a műtéti beavatkozást kerülni igyekvő, II. a régihez ragaszkodó, min-
den újítástól elzárkózó személy. 

28 Kohén, (h) pap. A Lévi-törzs ivadéka abból az ágból, amely a Szentélyben való szolgálattétel ki-
váltságát még Mózestól kapta. A K. ma már nem papi funkcionárus, csak az istentiszteletek keretében
élvez még bizonyos elsőbbségeket. L. Aronidák, Áhron, Főpap és Kohn. – Ujvári Péter: Zsidó Le-
xikon. Budapest, 1929. 493. old.

29 Ennek német fordítása Leopold, a magyar Lipót.
30 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
31 Szilágyi Ferenc: Adatok egy Arany-vers hiteleségéhez s egy Arany-töredékhez. Irodalomtörténeti

Közlemények, 1966. 448-450. old. Részletek a 448-449. oldalról: ,,... Tolnai Vilmos fölkereste a sírt
s leírta a sírverset. ... Mikor Karlsbadban jártam, felkutattam a zsidó temetőt, s csakugyan a jobboldali
osztályban, hátul az ötödik sorban, az utolsóelőtti kövön a következő distichhont találtam (a sorok
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a kő keskenysége miatt meg vannak szakítva, ezt elválasztó vonallal jelölöm):
Jó magyar, ifjan akart/ használni szerette honának,
És hogy erőt nyerjen,/ jött felüdülni. ide./
Hajh, de üdülés helyet/ kora sírját tette meg itten,/
Most apa és rokonok/ gyásza kesergi nevét./
Rockenstein Mihály,/ szül. 1842. júli./ megh. 1869. júni.

... A sírverset Molnár Béla is említi, sőt idézi is Arany karlsbadi tartózkodásáról 1933-ban kiadott kis
füzetében. ... A karlsbadi új zsidótemetőben 1869 nyarán ásták meg az első sírt. Lakója Rockenstein
Mihály, egy 27 éves zsidó vallású magyar lett. Apja, Rockenstein Lipót azon bölcselő elmék közé
tartozott, amilyenekkel a mívelt zsidókörökben gyakran találkozhatni.”

32 Szilágyi Ferenc: Arany János ismeretlen verse. Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 107-108.
old. A 108. oldalon található 2. jegyzete. – A karlsbadi sírvershez (ItK 1966. 448-450) kiegészítésül
itt említek meg egy kis adalékot, amely annak idején elkerülte figyelmemet: szemtanúként Móra
Ferenc is látta a karlsbadi sírkövet 1930-ban, s be is számolt róla a Délmagyarországban, Látogatás
Arany méltóságos úrnál címmel (1930. márc. 9.).

33 Szilágyi Ferenc: Adatok egy Arany-vers hiteleségéhez s egy Arany-töredékhez. Irodalomtörténeti
Közlemények, 1966. 450. old.

34 Album. Szerkeszti és kiadja Tencer Pál. Második füzet. 1869. április 26. Pesti Könyvnyomda Rész-
vény Társaság, 30., 31. old.

35 Az 1848-as összeírás a Magyar Országos Levéltárban található meg. Az összeírás adatai szintén
megtalálhatók az Ancestry.com adatbázisban, valamint a Jewishgen.com Hungarian Database-ban.
Az általunk tanulmányozott okmányt mikrofilmről Róna Attila készítette. A film száma 719823.
Részlet az okmányból, sorszám 28., név Rokonstein Maria, életkora 6 év, neme leány, született Szen-
tes, Magyarország.

36 Móra Ferenc: Napok, holdak, elmúlt csillagok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. Arany-
emlékek. 111. old.

37 Ezt csak olyan ember vállalhatja, aki ismeri a nyelvet, vagy kivételes nyelvérzékkel rendelkezik.
38 Peretz Smolenskin (1842–1885) orosz születésű író, újságíró. Nyugat-Európa ellenes és cionista

elveit az általa szerkesztett, Bécsben megjelent héber nyelvű Hasahar folyóiratban publikálta.

77



MÁK FERENC

Cziráky Imre

„Irdatlan nagy a kisebbségi magyar életnek ekére, megmunkálásra váró ugara!”

(Kishegyes, 1899. január 6. – Kalocsa, 1973. július 10.)

A két világháború közötti években a legismertebb óbecsei, hovatovább a legismertebb és
legolvasottabb délvidéki magyar író Cziráky Imre alsóvárosi kántortanító volt, akinek művészi
megítélése – talán éppen a népszerűségéből eredően – sokszor vitákat gerjesztett. Akadt bírá-
lója, aki elbeszélései népies hangjának eredetiségét értékelte, és akadt olyan is, aki a XIX. szá-
zadi magyar népies irodalom megkésett epigonját látta benne, korlátlan népszerűségének okát
pedig az íróhoz méltatlan minőségi engedményeivel magyarázta. Mégis az elsők között volt,
akinek válogatott novellái a második világháború utáni magyarellenes bosszút követően, 1971-
ben Újvidéken kötetbe gyűjtve is megjelenhettek, mindamellett – amíg létezhettek ilyen kimu-
tatások – a könyvtárakban Cziráky Imre könyvei gyakran vezették az olvasottsági mutatókat
is. Akadt irodalomtörténész, aki ebből arra következtetett: a jeles elbeszélő művei mindaddig
teljes történeti hitellel jelenítik meg a bácskai magyar falut és a tanyavilágot, amíg egy remélt
szociográfia nem lép a helyükbe, az író emberismerete és emberábrázolása ugyanis „sok vo-
natkozásban pótolja” a klasszikus magyar falukutató mozgalom vidékünkön jelentkező
hiányát.1 1933-ban …mosoly… könny… című könyvéről a szabadkai Napló tőle szokatlan el-
ismeréssel írta: „Cziráky Imre az élet írója. A vajdasági írás emberei közül kevesen vannak,
akik annyira az életet írják meg, mint ez a sztáribecseji író. Tudatosan mondjuk, hogy sztári-
becsei, mert az írásán valóban és természetesen érzik a falu. Úgy, ahogy megérzik az élet az
életből kiszakított írásdarabokon.”2 Szirmai Károly pedig 1938-ban a Mifelénk megjelenésekor
így fogalmazott a Kalangyában: „Cziráky ma legösztönösebb írónk, s egyben legnagyobb, le-
gízesebb mesemondónk. Nem jellemfestő, nem lélekábrázoló, hanem mesemondó. Éppen ezért
történeteiben az emberen van a hangsúly, s nem az egy emberen, túlnyomóan a típuson, s nem
a mástól különböző egyéniségen. A mi kevésbé fejlett irodalmunkban azt a helyet tölti be, amit
a magas irodalmi színvonalú Erdélyben Nyírő József, könnyebb fajsúlyú novelláival.”3 

Herceg János viszont kései visszaemlékezéseiben a Mihál bácsi levelei kapcsán megjegyezte:
„Mindenki tudta, hogy nem ilyen a falu.” S hozzátette: Cziráky Imre „történetei olyanok, mint
novelláiban a lányok nyakába akasztott kaláris volt: üvegből volt, de csillogott, és a szegények
szerették. És azonkívül zsánerfiguráihoz bácskai szín tapad, tájképeiben az itteni tájat ismer-
hetjük fel, s szókészletében a Tisza mente nyelvének ízeit, zamatát, és jellegzetes fordulatait.
Én ma is bácskai írónak érzem őt.”4 Bori Imre a Tömörkény István és Móra István képviselte
„szegedi népies irodalom” követőinek sorában látja őt, Cserzy Mihály, Novoszel Andor és Kris-
tály István társaságában, akik a magyar népet a boldogságnak olyan állapotában igyekeztek
bemutatni, „melyet az érintetlenség, a romlatlanság, az igénytelenség jellemez, következés-
képpen olyan élet- és faluképet alakítottak ki, amely akkor is a boldog csendélet benyomását
adja, amikor felforrt vérű emberek összecsapását festi”.5 Ez már nem Petőfi népe, mely
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 iszonyatos fölindultságában és haragjában a történelem alakítója lesz, hanem a vidéki élet idill-
jének a birtokosa és őrzője, akinek csöndes hajléka oltalmat kínál a világ lármája elől menekülő
léleknek. Bori Imre példaként Móra István Csendélet című novellájából idézett: „Hahogy az
ember így gőzösen átszalad ezen az én hazámon, ezen az aranykalásszal, áldott venyigével
ékes Tisza–Duna közén – ím, ez oldalon is, amafelül is el-elsiklik előtte egy-egy ágácos, eper-
fás, szűk ablakos fehér tanyaház. […] S amikor ezt az ember egy kurta kis félperc alatt mind
látja, mind elgondolja, az az érzés vesz erőt rajta, hogy: édes istenem, milyen jó lehet ezeknek
itt. Nemcsak, hogy mindenük megvan, de szabadok is. Ezek még szabad emberek. Gazdájuk,
eltartójuk, számonkérőjük, mindenük: az a föld csak, és az isten…” S ez a szemlélet, ez az írói
látásmód bejárta Szeged szellemi vonzáskörét, a Tisza mindkét partja mentén lefelé egészen
Óbecséig. 

„Érdemes-e ma meséket mesélni? – kérdezte a nagy mesélőnek tekintett Cziráky Imre Hatna-
pos megyegyűlés című kedélyes elbeszélésének bevezetőjében. – Segítek-e vele valakin, segí-
tek-e vele bár magamon? A Ma meséi csak szomorúak lehetnek, és minek ríkatni azokat,
akiknek amúgy is könnyben úszik a szemük? A Ma meséi úgyis teli vannak borzalommal, és
minek új borzalmakat festegetni mások fekete fellegektől amúgy is terhes egére?”6 S hogy vá-
laszoljon is a kérdésre, megalkotja a maga szeretetközpontú, idilli világát. Cziráky Imre ugyanis
rendíthetetlenül és megingathatatlanul szeretni akart, s az Alsóvárosban talált egy földrészt,
amelyen ezt maradéktalanul megvalósította. „De mert hogy lassan már tavaszodik – írta a Ka-
vargás félpapucs körül című elbeszélésében –, meg hogy a fagyos sár barnaságát kezdi belepni
a fakadó búza zöldje, hát nagyobbrészt csak jóra fordul minden. Csak hagyni kell mindent a
maga sorján.”7 Meggyőződése volt, hogy nem olyan a világ, amilyennek mutatja magát, hanem
amilyennek látjuk! „Az én szemem pedig – hála a Magasságbelinek – a könnyek fátyolán ke-
resztül is tudott, és tud nevetni.” S ezzel máris az óbecsei kántortanító írói magatartásának leg-
rejtettebb titkainak környékén járunk. „Szeressük, nagyon szeressük szomorú árvaságunkban
azt, ami még a miénk!” – fogalmazta meg hitvallását  A magyar nótafa című elbeszélésében.

A hét szoba csöndjétől a lövészárokig

Cziráky Imre novelláiból szinte a teljes életrajza kiolvasható. Kishegyesen született 1899.
január 6-án, itt töltötte apró részleteiben boldog, egészében azonban gondokkal teli gyermek-
és ifjúkorát.8 „Valamikor hangos volt ez a hatalmas, de nekem mindig félelmes és rideg épület
– idézte meg az otthon világát az Öregapám rózsafája című emlékező elbeszélésében. – Vagy
hét szobája az utcára nézett, magam sem tudom hány volt még beljebb, mert be sem merész-
kedtem mindegyikbe. Tizenhat gyerek repült innen szárnyára! Öregapám meg hat éve már a
temetőben. Azóta félelmetes csendesség terpeszkedik a hosszú folyosókon, az elvadult kert-
ben. A megnémult szobákat is egymagában csoszogja át naponta öreganyám. Talán beszélget
is a csenddel: az öregapámmal! […] A faluban utcát neveztek el a nevéről (most törölték le a
nevét, pár esztendeje). A hatalmas kriptának ő volt a huszonvalahányadik lakója, és a vasge-
rendákon csak annyi üres hely maradt, hogy az öreganyám majd mellé férjen. Azt is tudtam,
hogy negyvennyolcas katona volt. Büszke voltam öregapámra. Ez a sötét, elvaduló kert az ő
kertje volt.” Ebben a kertben szakította azt a rózsát, melyet a cirkusz szépséges lovarnője kért
el tőle: „Fiú, adsz nekem virág?” Csodálatos, soha nem feledhető látvány volt a cirkusz, ahol
édes-bús dallamú zenére vonultak be a lovak, melyek minden addig látott lónál ezerszer szeb-
bek voltak. Igazi, mesebeli paripák, aranyszerszámmal és aranygyeplővel, és a leggyönyörűbb
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paripán ott ült az aranyhajú lány!9 Minden ifjúi álom aranyhajú tündére! „Édes szülőfalum!
Foszladozó, fakulgató, nevetséges kis rongydarabkák: könnyes-mézes emlékeim! Hát meg-
vagytok még? – sóhajtott föl jóval később az Illatos kis rongyfoszlányok című írásában. – Mi-
ért, hogy nem pusztíthatott el benneteket annyi más, színesebb, húsba vájóbb élmény? Apró,
kis rongydarabkák. Egy név. Ki tudja, él-e még a gazdája? Egy kép. Ki tudja, ráismernék-e
még? Egy szó, egy hang, egy eleje-vége nélküli kis eseménydarabka. A nyomukban meg va-
lami édes-fájó érzéskeverék. […] Lélekben úgy meg-megállok a Krivaj partján. Azóta már ten-
gert is láttam, a sokszor megénekelt szőke Tisza partján rovogatom napjaimat, gyógyfürdő is
van a harmadik utcában minálunk, de olyan jót, olyan élvezeteset talán soha nem fürödtem
életemben, mint egyszer, vagy harminc évvel ezelőtt benned, édes, csokoládészínű Krivajom!” 

Aztán egy komor, őszi estén a kocsis, az öreg Pali bácsi befogta a Büszkét meg a Rárót, és
kivitte a kamasz fiút a régi Kisállomásra. Az ifjú Czirákyt Kalocsára küldték – diákszóra. „Mire
hazakerültem, úgy láttam, valahogy összement ez a falu. […] Sütött a nap, ragyogott az ég,
amikor úgy látszott, hogy végleg elszakadtam a falumtól. De ha hosszú esztendők egyre nehe-
zebb, egyre setétedő felhői harmatozták is rám a keserűséget, hiába, ha elnyomott az álom, az
én szülőfalum felett csak sütött a nap, és én az Álomtündér aranyhintaján csak haza-szaladtam
a Krivaj mellé, melegedni.”10 Később, a Hát hogy is állunk azzal a terméssel? című elbeszélé-
sében szülőfaluját, Kishegyest Kisvölgy néven emlegette.

Kalocsán járt középiskolába – oda fogadták „diákszóra”, ahogyan később ő maga idézte meg
a régi időket –, melynek viszont Emeltetett Isten dicsőségire című elbeszélésben állított emlé-
ket: „Szeptember elején három kis ember és három nagy gyerek ült azon a batyukkal megrakott
szekéren, mely a tudományos gimnázium azon-korbeli legközelebbi és legtöbbre taksált szék-
helyére, Kalocsára vezetett. […] Két hétig az útról, Kalocsáról, a jozsovitákról, szóval a gye-
rekekről folyt a szó. […] Jókora zsákot tett ki a hunmiegymás is, amit egy-egy gyerek kapott,
anyai küldemény fejében.”11 A Két korhadó koporsó című elbeszélése is az emlékeknek ezt a
körét idézi: „Messzi, öreg diákváros legkisebb gimnazistája voltam akkor. Apám aranykopor-
sója volt szinte utolsó képem a szülőfalumból. Ha behunytam a szemem, és kissé megdörzsöl-
tem, még tisztán kirajzolódtak előttem csillogó díszei. Hazavittek haldokló anyámhoz. […] Az
anyámat szerettem legjobban a világon.”12 A tanítóképzőt 1916-ban fejezte be, majd a nagy
háború a lövészárokba szólította – az olasz front harcosa volt ő is. A pedagógiai főiskolán 1919-
ben szerzett diplomát. A fogságból hazatérve, 1920-ban Kishegyesen kapott tanítói állást, majd
tisztviselőként az Ármentesítő Társulatnál dolgozott.

A háború emlékei azonban végigkísérték az életét: „felnőttem, aztán jött a háború, az olasz
hadifogság” – emlékezett borús perceiben Cziráky Imre. S ha létezik tárgyiasult szorongás,
akkor a novellista életében a front és a fogolytábor kitörölhetetlen emlékképei minden bizony-
nyal azok. A Hogy is volt csak…? három bácskai legénye: Bozsóki Gergő káplár, Szabó István
és Nagy Ferenc közlegények az olasz fronton küzdöttek, de bárhogyan is sanyargatta őket a
valóság, „földszerelmes paraszti szemük” mindig a földet fürkészte. Egyikük szétmorzsolta a
markában a rögöt, aztán lenéző mosollyal hajította odébb: „Hol van ez a hazaitól!” – mondta
társainak.13 Másutt, az Én is hazakerültem című vallomásos elbeszélésében három olasz fo-
golytáborról szólt, melyek pokoli valóságát maga is kénytelen volt  megtapasztalni.14 Tizenki-
lenc esztendős volt, és szinte pogány életimádattal könyörgött az égi pártfogásért: „Tudom,
nagy sár volt. A kezem is sáros volt, ahogy  összekulcsoltam. És senkim sem volt, csak én, meg
az imádságom.” Nem szorul tehát külön magyarázatra az a félelem, amelyet egy teljes életen
át, mélyen a lelkébe zárva, magával cipelt. Erről legerőteljesebben a Lábujjhegyen című
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 elbeszélésben szólt: „Délután moziban voltunk. […] Ködbevesző, háborús emlékeim fájó, ide-
gesítő felelevenedéssel dobbantak elém. Vállamon éreztem a menetelő katonák nehéz rüsz-
tungjának tompa nyomását. Fanyar mosolygással figyeltem a lövészárkokban a tetvészkedést.
A háborút járt katonák soha el nem múló szokása szerint ösztönösen mesélni, magyarázgatni
kezdtem mellettem ülő feleségemnek. […] De azután, amikor a bódító hatású tömegjelenetek
után csupán egyetlenegy rongyos, a drótsövények közt lihegve vergődő, utat kereső katona,
haláltáncos utat bukdácsoló emberke maradt csak a vásznon, már nem jött szó a számra. […]
Tágra meredt szemmel dűltem előre a mozi fekete csendességében, magamfeledten olvadtam
eggyé azzal az árva, rongyos emberkével, akinek a vergődése hatalmasabb volt, megrázóbb
minden tömegjelenetnél, Éreztem, én vagyok az ott.”15

Az olasz hadifogságból hazatérve, mindössze pár hónapot töltött szülőfalujában, Kishegye-
sen, 1919 decemberében már Péterrévén kapott tanítói állást. Ötévi tanítóskodás után 1924.
június 10-én, Óbecsén, az Alsóvárosban kántorrá választották, s ezzel egyszerre új fejezet nyílt
Cziráky Imre életében. „Becsén éltem életem aranykorát” – vallotta meg 1971-ben egy, az
életét összegező nyilatkozatában,16 s valóban, ekkor kezdődött az a közel két évtizedes írói
ténykedése, amely kijelölte helyét a Délvidék szellemtörténetének sokszínű, széles palettáján. 

A közel ötezer lakosú Alsóvárost Kovács Huszka Ferenc helyi születésű plébános – ugyan-
csak Kalocsa neveltje – szervezte önálló katolikus hitközséggé, amikor 1905-ben fölszenteltette
a hívek adományából épített templomot. Napszámosok és zsellérek lakta része volt ez a város-
nak, igen előkelőnek számított az, akinek 3-4 lánc földje volt. Cziráky Fékvadrák főd című el-
beszélésében a legnagyobb becsben az a zacskó állott, amelyből Csíves Györgyéknek az elmúlt
negyven esztendő során kétszer is tellett fél-fél lánc földre, nem csoda hát, hogy az embernek
olyannyira a szívéhez nőtt az a televény.17 A Huzavona menybéli segítséggel Viola Tamása a
maga tizenöt láncával már módos gazdának számított, aki már olykor-olykor megengedhette
magának az aranyló, sárga rizlinget is, de a Még egy félliter büszke Feles Gyura bácsija, a hat-
láncos magaember is tekintélyt parancsolt a vasárnapi szentmisén. A Matyi című elbeszélésnek
Kis Panna Pétere pedig, aki soha nem járt iskolába, de igen csavargós észjárású ember volt,
írásbeli jártasság nélkül is szerzett három lánc földet magának és a családjának.18

Hogyan látta Cziráky Imre az Alsóvárost? „Július dereka. Rekkenő hőség– írta a Hát hogy
is állunk azzal a terméssel? című elbeszélésben. – Ájultan lihegi a megrepedezett föld a fölös
meleget. A kis nádas házak úgy lapulnak meg az eperfák és az agyoncsonkított akácok hűvö-
sében, mint a malacok a sárban, mozdulatlanul, alig észrevehető jelével a pihegő életnek. A le-
vegőben pedig végeszakadatlanul sír a cséplőgép búgása. A végzett munka diadalénekének, a
magasságok felé repülő hálaimának, vagy az éhes zsákok rabságába kényszerített szabad bú-
zaszemecskék sirató énekének tekintsem-e?”19 A látvány fölöttébb árulkodó, az élmény pedig
minden bizonnyal a kishegyesi gyermekkor színeit és hangulatát is magába foglalja. A bekö-
szönő sorok színes, erősen karakteres rajzolatja sajátos színfoltja a szerző legsikerültebb elbe-
széléseinek.

1924 júniusában foglalta el tehát kántortanítói állását Cziráky Imre az óbecsei Alsóvárosban,
és másfél évvel később, 1926. január 17-én a Sztáribecseji Járás című hetilap közölte a Mihál
bácsi levelei első részletét, hogy azután fél évtizeden át, 1930. április 3-ig kisebb-nagyobb
megszakításokkal a csavaros észjárású paraszt elmondhassa olvasóinak a világ dolgairól alko-
tott véleményét. A levelek szerzője ezt követően két alkalommal is – 1932-ben és 1934-ben –
kötetbe gyűjtötte válogatott írásait, s ezzel végérvényesen belopta magát az olvasói szívébe. A
Mihál bácsi leveleinek első kötetét a szabadkai Napló lelkesen méltatta: „Cziráky Imre Mihál
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bácsi leveleiben a ragaszkodó magyar parasztot rajzolta, akit a modern kor átalakulási folya-
mata még nem kezdett ki. […] Mihál bácsi előtt a föld, a ház, a család, a puritán erkölcs –
szentség. […] Cziráky kitűnő megfigyelő. Nagyon jól ismeri a magyar nép lelki világát, szo-
kását, erkölcsét, gondolkodását, ismeri eredeti beszédmodorát, paraszti észjárását, mindenhez
és mindenki iránti bizalmatlanságát, amit sikerült Mihál bácsi leveleiben megírnia. […] Mihál
bácsi leveleivel a magyar irodalom igen értékes munkával szaporodott, mely túlnőtt a kisebb-
ségi irodalom keretén. Tárgya a magyar paraszt lelkének és életének közös vonása, mit sikerült
Czirákynak, a kisebbségi írónak tiszta meglátással, derűt keltően megrajzolnia.”20 Az óbecsei
Tiszavidékben a méltatója kiemelte: „Cziráky Imre ezen könyve […] bizonyos missziót teljesít
a mai krízis-gondos időkben, mert a legnehezebb feladatra vállalkozott: bút felejtetni, s kacajt
fakasztani.”21 Cziráky ezt követően bármit is tett, bármit is írt és alkotott az élete során, olvasói
– mint ahogyan kritikusainak többsége is – őt a Mihál bácsi levelei szerzőjeként tartották szá-
mon. Olyannyira, hogy 1997-ben kései hívei kezdeményezésére, Óbecsén újra megjelenhettek
az alsóvárosi góbéságok. 

Mihál bácsi azonban – a korabeli lelkes fogadtatás ellenére – felettébb kétes dicsőséget
terem-tett a megalkotójának, hiszen bírálói az idők multával legtöbbször nem a nincstelenek
és a kisemmizettek iránti rokonszenvet, sokkal inkább a fölényes gúnyt és a könnyed élcelődést
olvasták ki a levelekből. Herceg János sem volt elnéző a pályatárssal, amikor 1941. június 15-
én, a Kelet Népében A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei címmel bemutatta a Délvi-
dék magyar irodalmát az anyaországi olvasóknak. „A legtermékenyebb délvidéki írót, Cziráky
Imrét nem gyötrik kényszerképzetek, de nem is tör magasabb irodalmi célok felé. – írta. – A
bácskai, helyesebben a Tisza menti magyar parasztot írja mindig Mikszáth modorában és Gár-
donyi szívével. A valóság gyakran mélyebb és szomorúbb, mint ahogyan azt ő meglátja, de ő
nem belülről nézi alakjait, hanem felülről, arról a pontról, amelyről a polgárember akaratlanul
is az alatta lévő osztályra tekint. Humora emiatt sokszor gunyoros (…).”22 Mindamellett kitűnő
mesélőnek tartja őt, aki akár egy igénytelen anekdotából is a paraszti élet végtelenül gazdag
színvilágát képes kibontani.

Tapasztó Máté és a koldus magyarok

Pedig születtek Cziráky Imre tollán a tragikumtól mélyen áthatott novellák is – igaz, ehhez
be kellett érnie az időnek. Az anekdotából kibontott derűs történetek esetenként valóban a köny-
nyed csevegés látszatát keltették, viszont bírálóinak azt is látniuk kellett volna, hogy az írójuk
ugyanúgy küzdött a kimondhatatlannal, mint a pályatársak többsége. Őt is erőteljesen foglal-
koztatták a királyi délszláv állam társadalmi kérdései, benne a magyar kisebbségi sors megol-
datlan problémáival – csak éppen nem látta azok megjelenítésének a módját és lehetőségét.
Csak az 1940 karácsonyára megjelent Bácskai kalászok című kötetében mutatta meg a drámai
hangú, a közösségi sorskérdések mélyére tekintő elbeszéléseit. Cziráky a tragédia megnevezé-
sekor sem volt egyoldalú, vagy elfogult: a pokol bugyrainak feltárásakor tudott a fajtájával
szemben is könyörtelen lenni. 

A Lapos mostohagyereke című elbeszélése nem véletlenül került a Bácskai kalászok élére,
benne együtt van a bácskai magyar paraszt olthatatlan földéhsége és a történelem vele szem-
ben tanúsított, lebírhatatlan kegyetlensége. Tapasztó Máté nincstelen zsellér apró kis parcellája
ott lapult valahol a végeláthatatlan Kászonyi birtok víztől áztatott, nyirkos szegletében, a La-
posban. Ő, akinek ősei emberemlékezet óta a Kászonyi nemzetséget szolgálták, tanúja lett az
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öröknek hitt birtok és a vele járó hatalom összeomlásának. Apja, Tapasztó János egyszer kí-
sérletet tett ugyan egy parcella megvásárlására, de az akkori földesúr, az öreg Kászonyi Attila
haragja az egekig fölcsapott: „De hogy az én földemet…! Én…? Neked…?! A Lapost…?! Hát
ide vigyázz! Ha majd ebben a viskóban – és csizmás lábával keményet dobbantott a kastély
szobájának tölgyfapadozatára – már nem Kászonyiak parancsolnak…, ha odáig jutnánk, hogy
az egész kászonyi határban nem lesz már egy fia Kászonyi sem…, hát… akkor kimérheted a
Lapost, azt se bánom! De addig…! Addig maradj békében öreg Tapasztó János…, vagy eredj!
A Kászonyi földek nem kerülnek idegen kézbe egykönnyen! Én vagyok ennek a földnek az
édesgyereke! Az apám is az volt! […] Kotródj haza János!”23 Mostanra azonban a sors igencsak
próbára tette a Kászonyiakat, ki a nagy háborúba veszett oda, ki pedig nem találva helyét az új
országban, világgá bujdosott, s íme, most pusztul a Kászonyi birtok: „Most senkié és minden-
kié. Amott a kastély körül a városi bank a gazda. Árulná is jó pénzért, de kinek kell manapság
kastély? Pedig az rendes, címeres, öreg kastély! Már a nagy szaladás idején, de annakelőtte is
öreg kastély volt! Emerre a Lapos felé meg az állam tette rá a kezét a földre. »Agárföld« lett a
Laposból! »Agárföld, akit szétosztanak a lícsányok között!« Igaz, hogy líkai egy sem volt köz-
tük, de errefelé nagyobbrészt csak lícsány marad a neve a messziről érkező dobrovolyácnak,
ha mindjárt a fekete hegyek országában is látta meg először az Isten napját.” Lám, hát mégis
viszik a Lapost! Viszik a Lapost, és nincs a határban már egy fia Kászonyi sem, Tapasztó Má-
ténak azonban most sem jut semmi, nem jut egy tenyérnyi sem abból a földből, amelyen ősei
ezer évig jobbágyok és zsellérek voltak! „Hol vagytok híres Kászonyiak? Elkotródtatok gyáván
– üvölti kínjában a Lapos mélyéről. – Mi lett a Lapos édes, meg mostoha gyerekeiből? Hej,
Kászonyi Attila, ne legyen maradásod a sírodban! Kavarogjon gőgös szíved maradék pora…
Megszöktek a Kászonyiak! Csak a Tapasztók, meg a többi koldus-magyarok maradtak itt, a
mostoha gyerekek! Hát jobb most? Hej, édesapám, ked is foroghat halóporában! Kitúrták a Ta-
pasztókat végleg a Laposbú!” A lícsánynak pedig éppen akkor kerekített ki a hatóság nyolc
holdat a magyar birtokból. És megkapja a maga nyolc holdját mindenki, aki erre a vidékre
téved. Erről a magyar zsellérről írta Dudás Kálmán: „Tapasztó idegengyűlölete, a kisemmiző
földosztás érzékeltetése oly erőt sejtet, amit még érezni szeretnénk.”24 

De mi lett a sorsa, annak, aki a Kászonyiakkal szemben mégis a birtokában maradt? A Va-
gyogatunk című novellában Kemetsey Bertalan (Berci), a járás hajdani főszolgabírája éppen a
névnapját üli. A terített asztal mellett a társaságában ott van a környék magyar intelligenciájá-
nak java: az egykori rendőrfelügyelő, a telekkönyvvezető, az „öspörös úr”, a járásbíró, a káplán
és a néptanító, a pohárban pedig ott ragyog a rizling, melynek hatására a társaság hangjából
olykor még a régi erő is kicsendül. Ám amikor a házigazda vendégének, Vass Benjáminnak,
az egykor hatalmas birtokkal rendelkező földesúrnak fölteszi a kérdést: hát, hogy is vagytok
odahaza Bénikém? – egyszerre megfagy az asztal körül a levegő. „Nézze meg ezt a társaságot!
– kiáltja Vass Benjámin indulatosan. – Valamikor a környék szeme felügyelt minden szóra,
amely innen kikerült! Ma? Ma névnapi tósztba erőtlenedik mondanivalónk, a tegnapról való
álmodozásba fogyogató tetterőnk. Kiszorítottak bennünket mindenünnen!” Vass Benjámin ég-
bekiáltó méltánytalanságnak tartja, hogy a nemes magyar ősök leszármazottja, aki képzettsé-
génél és társadalmi állásánál fogva is vezető szerepet érdemelne, ma már nem egyéb annál,
mint akit  vesében Berzsenyi „Rút, szibarita váz”-nak nevezett. „Igen, az vagyok. Azzá lettem.
Azzá tettek! Még tetterős férfinak érzem magam, és látja, hónapokat, esztendőket töltök ma-
gányosságban a birtokomon… Azaz, az is csak birtok volt, mert jórészét elvette az agrárre-
form.” S a régi nagy utazások emléke nyomán azt asztalra csapott: „Ma nem mozdulok sehová.
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Érti? Sehová! Egyszer megtagadták az útlevelet, másodszor már nem kértem! Nem mozdulok
sehová. Nem érdekel, mert nem érdekelhet semmi és senki! […] Rettenetes! Valami szörnyű
letargia nehezedik a lelkemre, valahányszor rám szakad az este, vagy a ködös, téli napok dél-
utánjai! A megkisebbedet gazdasággal való vergődés inkább csak mérgelődést ad, mint komoly
gondot. Gyerekem nincs. […] Pedig irdatlan nagy a kisebbségi magyar életnek ekére, meg-
munkálásra váró ugara! Milyen kínosan érezzük a szellemi és anyagi erők hiányát! A baráti,
testvéri segítő kezet.”25 A tétlenségre kárhoztatott erő sír a Vagyogatunkban – mutatott rá Dudás
Kálmán – és kiemelte: tárgyánál fogva ez „legkisebbségibb” írása a Bácskai kalászok című kö-
tetének.26 Idegen erők világában a gyökértelenség felé hajtó kényszerek, a kulturális elszegé-
nyedés, a szociális kiszolgáltatottság, és a fojtogató ellenséges hivatalok jelentik a Tisza-menti
magyar értelmiség problémáinak rengetegét. Ez volt Cziráky Imrének a koráról és a környe-
zetéről kimondott legkegyetlenebb, és egyben legőszintébb ítélete, ez vitte őt a meggyőződéses
programalkotóknak abba a táborába, ahol Szenteleky Kornéllal, Draskóczy Edével és Kende
Ferenccel együtt vállalták a nemzetben gondolkodók elhivatottságát.

A Garas Illés feltámadása című novellája e felismerés szellemében lett balladai hangvételű:
amióta Bicskás Garas Illés az egykori kegyetlen betyár megismerte a kereszthalál és a föltá-
madás misztériumának lényegét, váratlanul megtért, és azóta őt Istenes Garas Illésnek nevezi
a falu. Bűneiért vezeklésül vállalnia kell árván maradt unokája fölnevelését, néki is meg kell
tudnia, mit jelent valakiért felelősséget vállalni. A főbíró dörgedelmes leckéje nyomán be kell
bizonyítania: „Garas Illés ember a talpán! Mégis keresztre vonja magát! De nem ágácfából ké-
szül az ő keresztje, hanem sokkal nehezebb, fájdalmasabb fából…! De erről a keresztre feszí-
tésről nem fog tudni senki. Csak én, meg ő! …meg a Lélek, aki gondoskodni fog arról, hogy
ennek a keresztnek minden fájdalmát bearanyozza, meggyógyítsa a megváltozott lelkek békéje,
öröme.”27 Vagyon, birtok, hivatal, család és közösség kérdése kavarog Cziráky Imre harmincas
évek végén született legsikeresebb elbeszéléseiben. És mindenek fölött, minden kihívással
szemben fölmerül a helytállás, a feladatvállalás kötelességének a kérdése. S ez már messze
fölötte van Mihál bácsi csipkelődő élceinek. Cziráky már nem a mosoly és a derű virágoskertjét
ápolja, ő már a kétségbeesés útvesztőit fürkészi – de még mindig határozottan és megingatha-
tatlanul a szeretet jegyében. Tudja, hogy kevesen maradtak azok, akinek szavára a „környék
felügyel”, s tudta, hogy a megmaradt keveseknek kell példát mutatniuk a napszámos Korpás
Mátyásnak és a telkes gazda Kis Panna Péternek éppúgy, mint Nagyverő Pál bádogos legény-
nek, az angyalcsináló Forró Márinak és a háborúba odaveszett férjét gyászoló özvegy Szabó
Pálnénak is. Mert a szellemben kiválasztottakon kívül senki nincs, aki útba igazíthatná az el-
árvult közösséget. 1933-ban a …mosoly…könny… című kötete méltatásakor Szirmai Károly
még így fogalmazott a Kalangyában: „Azt hiszem, hogy nem tévedek, mikor azt mondom,
hogy Cziráky lélekpalettájáról hiányzik néhány mély árnyékolású szín. Pedig nem igazi fény-
sugárzás az olyan, melynek nincsen árnyékháta. Sok könnynek kell titokban hullania, hogy
igazi mosoly virágozzék ki belőle. Az igazi öröm gyémántkönnyet hord szemében.”28 Nos,
Cziráky Imre novellisztikájában az idő múlásával a mélyebb tónusok is beértek.

A kritika az emlékező-elbeszélő írásainál és az anekdotikus paraszttörténeteinél többre érté-
kelte a szerző gyermeknovelláit, s úgy vélte, ezekben tudott kibomlani a kántortanító valódi
írásművészete. Ezekben az írásaiban Cziráky nem általánosít és nem tipizál, mindig egy adott
történet kibontása a célja – és ebben könyörtelenül racionális. Az Aranyszőrű kis bárányka
című elbeszélését méltatói egyhangúan a magyar novellairodalom klasszikus értékei közé
 sorolták, s valóban, mélyen és tömören balladai, ahogyan a jégvirágos ablak mögötti
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  homályban, dermesztő hidegben, az aranyszűrű bárányról álmodó Mihálka előbb fullad meg a
torok-gyík fojtogatásától, mint ahogyan Fercsi, a nagyobb fiú, a templomi, jámbor falusi kezek
faragta betlehem jászla mellől elhozhatta volna néki azt. Ritkán tapasztalt mélységek nyíltak
meg az író szívében, s az együttérzés tollára csalta a legszebb vallomását is: „Szállott, szállin-
gózott… Úgy jött, szép lassan, szél nélkül. Mind sűrűbbek, mind nagyobbak lettek a hópelyhek,
és Karácsony böjtjére olyan fehér, olyan szépségesen fehér lett a falu, hogy öröm volt nézni!
Meg hallgatni is! Mert valami különös, édes muzsikája van a karácsonyi hóesés csendjének.
Csak szív kell a meghallásához! Ebben a szűzi fehérségben pedig, mely elönti a falut, a határt,
az egész világot, annyi varázslatos szépség van, hogy bajos azt leírni! Szív kell a meglátásához!
A sok apró házacska, mint megannyi kuncogó, boldog gyerek, lapul meg a karácsonyi aján-
dékba kapott, angyalszőtte, fehér takaró alatt. Nem is takaró az már, hanem igazi, tömött, pely-
hes dunna! Fehér, meleg, illatos, friss huzatú! Be is bújnak alája, csak ép, hogy kandi szemük
kukucskál ki nevetve, belebámulva a karácsonyi szépségekbe. Házacskánkint két mosolygó
ablakszemecske. Némelyiknek csak egy. Ki, milyen.”29 A Misa, Misike meg a többiek című
írásában Misa a kanászgyerek, Misike a földesúr fia és Fedor, a fehérorosz menekült gyereke
néhány percnyi önfeledt játékában belésűrűsödik a Délvidék 1920-as éveinek megrendítő va-
lósága, mégis elfedi azt a szilaj gyermeki nekibuzdulás. Az Édesapám… miért? című elbeszé-
lésben azonban a gyermeki játék is komolyra fordul, és szerb gyerekektől kapott pofon után az
apának meg kellene magyaráznia, hogy bizony fiam, most fordított világban élünk, a „legoko-
sabb, ha máskor a másik uccán jössz haza!” Cziráky Imre azt is látja, hogy már a legkedveltebb
gyerekjátékban, a gombozásban is ott van a társadalmi osztályozódás, ami a gombok minémű-
ségéből olvasható ki. „Nem sok értelem kell ahhoz – írta a Matyi című elbeszélésében –, hogy
akinek pitykéje van, nem állhat szóba holmi vékonypénzű, cérnagombos atyafival!” 

A Mifelénk című 1938-as kötetében feltűnően sok az alsóvárosi életképeket fölsorakoztató
elbeszélése: a Két fehér galamb a szélben az öregedés és a szegény öregek szomorú története,
a Papválasztás az asszonyi okosság derűs példája, a Haragszik a király ismét egy eleven ala-
kokkal megszemélyesített, pompás anekdota, a Hej… Mári! az angyalcsináló asszony tragédi-
ája, a Pali lemaradt pedig újfent a háború szomorú emlékét idézi meg. Ezekről az írásaiból
végkép kiderül, Cziráky a maga korában a „legreálisabb világításban” látta a Tisza-mente ma-
gyar parasztjait, más kérdés, hogy minden egyes esetben sikerült-e alakjait lélekkel megtölte-
nie? Az azonban végképp nem állja meg a helyét, amit Szirmai Károly állított, hogy Cziráky
novelláinak „igazi problémájuk nincs”. Olykor-olykor még megcsillan a derű az alsóvárosi tör-
ténetekben, mégis a gondok és a gondolatok mélyén érezhetően nő a feszültség. A Lábujjhegyen
című novella élményvilágának a forrása ez, amikor a világ történései ismételten ráébresztik
Czirákyt arra, hogy elveszíthet azt, amije van: a munkáját, a szülőföldjét és a családját is: „Hát
nem látjátok, nem értitek, hogy bomlik a világ, hogy az eltemetett, rothadásra ítélt kísértet moz-
golódik a sírjában, feszegeti koporsója fedelét, melyet – jaj – gyatra puhafából készítettek neki,
mikor eltemették… Hát nem látjátok, hogy bomlott idegzetű hullarablók még segítenek is fe-
szegetni a rothadt kopporsó fedelét? Kincset keresnek ott, ahol – tudhatják – csak bűzlő enyé-
szetet találhatnak, hiszen ők voltak annak idején a sírásók is!”30
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Közelebb a lélekhez – a Muskátli

Az 1938-ban megjelent Mifelénkben szereplő Vagyogatunk című elbeszélésében fogalmazta
meg Cziráky Imre a kisebbségi magyar élet égető gondjainak egy csokrát – anélkül persze,
hogy íróként a társadalmi-politikai kérdések elemzésébe merült volna. Kántortanítóként, az
Alsóváros mélységes mély nyomorában felismerte a közösségi erőket erodáló mérgek forrásait.
A szociális nyomor, a föld- és munkanélküliség, az anyanyelvi művelődés lehetőségeinek hi-
ánya, a nemzeti hagyományok megőrzésének és ápolásának ellehetetlenülése – mind oda ve-
zetett, hogy a délvidéki magyarság egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe került, a társadalom
peremére szorult, s a lecsúszása megállíthatatlannak tűnt, hacsak… Hacsak a magyar vezető
értelmiség nem leli meg a közösségteremtés és közösségépítés lehetőségeit. Kínosan elhatal-
masodott fölöttünk a szellemi és anyagi erők hiányának kényszere, és csak a baráti, a testvéri
segítő kezek emelhetik föl a közösséget a mocsári süppedésből – figyelmeztetett Cziráky idé-
zett elbeszélésében. Az, hogy vagyogatunk, kevés a megmaradáshoz: valami nagy-nagy válla-
lásra lenne szüksége a délvidéki magyarságnak. S ekkor, a lehetőségek keresésének egy pontján
– minden bizonnyal 1939-ben – született meg Cziráky első színpadi műve, a Muskátli.

A maga korában példátlan népszerűségnek örvendő mű kéziratát sokáig elveszettnek hitte
az irodalomtörténet-írás, mígnem Virág Gábor 2004-ben figyelemre méltó tanulmányában vá-
ratlanul bejelentette, megtalálta a Muskátli topolyai előadásának ügyelői példányát. Elemzé-
sében rámutatott: a harmincas évek második felében sok délvidéki magyar értelmiségihez
hasonlóan Cziráky Imre útkereső gondolkodásában is beérett a felismerés: a közösségi meg-
maradásnak alapvető feltétele, hogy az idegen államba szakadt magyarság visszataláljon a nem-
zeti hagyományok megtartó értékeihez. Szenteleky Kornél a harmincas évek elejétől hirdette
a helyi színek – a magyar élet hagyományos tartalmainak – a jelentőségét, és az értékek kalan-
gyába gyűjtését szorgalmazta, Kende Ferenc pedig a Reggeli Újság szerkesztőségében az ábé-
cétől kezdte, és a dalos könyveken át a tudományos lexikon megjelentetéséig terebélyesítette
a népművelés érdekében meghirdetett mozgalmát. Draskóczy Ede ezzel egy időben az óbecsei
Magyar Népkör elnökeként a magyar művelődési egyesületek számára az összefogást és a
közös program mentén történő cselekvést tűzte ki feladatként, melynek egyik legfontosabb
eleme a magyar könyvtárak gyarapítása volt, mondván: csak a könyvek képesek megmutatni
nekünk a nemzeti történelmünk mindazon értékeit, amelyek lélekben és szellemben fölemelik
a magyarságot. Csak a könyvekben leljük meg mindazokat az értékeket, amelyektől a délszláv
állam az általa felügyelt iskolákban elzárják a magyar ifjakat. A Muskátliban Cziráky ugyan-
csak a népnevelés ügyében fejtette ki a maga meglátását és véleményét. „A kisebbségi sorba
került délvidéki értelmiség szerepét próbálta megfogalmazni Cziráky a darabjában – írta ta-
nulmányában Virág Gábor. – Ezen értelmiség nagyobbik részének nem adatott meg a maga-
sabb műveltségi szintre való felemelkedés lehetősége, népszínműveken, operetteken csiszolta
kultúráját, ugyanakkor elhivatottnak érezte magát arra, hogy a rábízott tömegek kulturális szint-
jét emelje. De ezt is csak olyan módon tudta emelni, sőt tartotta lehetségesnek, mint amilyent
írónk népiességének szellemében népszínművében felkínált.”31  

A színmű tartalmát mindmáig csak a sajtó leírásaiból ismerjük. Kass László  (Szegedi Emil)
közvetlenül a színmű 1940 első napjaiban történt szabadkai bemutatója után a Kalangyában
részletesen foglalkozott a darabbal. „A városi és falusi szellem különbözősége és az ebből eredő
társadalmi ellentétek a városi és falusi polgárság között, különösen kisebbségi sorsban, olyan
jelenségek, melyek mellett nem lehet elsiklani. A probléma az elmúlt húsz év alatt nálunk is és
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máshol is sokszor felmerült, állandó témája volt a napisajtó közíróinak, a demográfusoknak, a
falukutatóknak, szociográfusoknak és a népi lélek búvárainak” – írta az ismert publicista. A
Délvidéken is a falu és a város feloldhatatlannak látszó különbözőségéből eredt a kérdés: „a
modernebb, divatosabb, korszerűbb városi szellemet és kultúrát kell-e meghonosítani a faluban,
vagy fordítva? A falu és a nép egészséges, de egyszerűbb, sőt primitív szemléletét, naiv lelke-
sedését, hagyományokhoz való konzervatív ragaszkodását, a népi elemek tiszta világát kell-e
átplántálni a tévutakon járó, petyhüdt, az ősi népiessel szemben közömbös, fáradt és hagyo-
mányaihoz hűtlen városiakba?”32 E kérdésben foglalt állást egy programszerűen megkomponált
népszínműben maga Cziráky Imre is. Meggyőződése szerint – lévén, hogy közelebb állnak az
eredetiséghez, a magyarság hagyományos értékeihez – a népélet értékei jelentik a kisebbségi
magyarság számára a megtartó erőt, az elzártságból és az elveszettségből oda kell visszavezetni
a közösséget, ahol hitében, jövőépítő szándékában biztosan megerősödhet: a népi kultúra ha-
gyományvilágába. A Muskátliban Nino, a patikuskisasszony a falusi élet kultúrszínvonalának
emelését a gróffal, nagyherceggel és kupléval megtűzdelt modern operett révén tudja elkép-
zelni, vele szemben a művelt falusi fűszeres, Kemény István, úgy véli, hogy a népnek nem az
operett, hanem népszínmű kell, mert „ez közelebb áll a lelkéhez, abban önmagát élvezheti”.
Ebben rejlik a konfliktus lehetősége, Kass László azonban a Cziráky-mű legnagyobb hibájának
azt tekinti, hogy a szerző nem teremti meg a konfliktusos helyzetet, csupán „színpadi képekben”
mutatja meg a szembenállást. Hősei hosszú szócsatákban, szinte a népnevelői program mentén
haladva mondják el: meg kell hagyni a magyar falu közösségét a maga őseredeti állapotában,
„beszéljen és érezzen magyarul, szeresse az anyanyelvét, maradjon meg osztályában. Ne ront-
suk meg nyegle városi szellemmel, ne urasítsuk ki erőszakkal. […] Hagyjuk meg a magyar fa-
lusi népet a maga környezetében, a maga világában, és szeressük a maga eredeti mivoltában”
– foglalta össze méltatásában Kass László. 

Nem meglepő, hogy ilyen hangszerelésével a két évtizedes kisebbségi nyomorban és ele-
settségben élő magyar közösség körében Cziráky Imre népszínműve fergeteges sikert aratott.
A Muskátli egy darab magyar élet – fogalmazták meg Bácska- és Bánság-szerte, amerre csak
színpadra vitték a művet. Ősbemutatója 1940. január 6-án Garay Béla rendezésében volt a sza-
badkai Népkörben, amelyre maga a rendező így emlékezett vissza: „Az Olvasókör színész-
együttesének munkája állandó fejlődést mutatott, és egyre jobban kirajzolódott igazi feladata.
Ebben a fejlődési szakaszban jelentős állomás volt a következő bemutató, amelyre nagy szor-
galommal készültek Garay Béla rendező irányításával. Ugyanis 1940. január 6-ára tűzték ki
Cziráky Imre vajdasági író eredeti színművét, a Muskátlit. Ez volt az első eset, hogy a szabadkai
Olvasókör színpadán jugoszláviai magyar író műve került bemutatásra, és ennek az első pró-
bálkozásnak épp az adott különös jelentőséget, hogy az egyik legjelesebb vajdasági íróra esett
a választás. Cziráky Imre közismert volt, a népéletből merített históriái a legjobb magyar népi
írókra emlékeztettek.”33 A bemutató híre lázba hozta a Bácska és a Bánság magyarságát, a
jegyek már elővételben elkeltek. Az 1940. január 6-ai ősbemutató – olvassuk Garay Béla vissza-
emlékezésében – zsúfolt ház előtt zajlott. „Nemcsak a helybeli magyarság, hanem az egész
Vajdaság képviseltette magát a nagy jelentőségű eseményen. Valóságos magyar ünnep volt ez
a nap. Itt voltak a helybeli szláv egyesületek képviselői is. A Neven, valamint a Graničar dalárda
is képviseltette magát.” Virág Gábor tudni véli, hogy a sikert követően másnap, január 7-én az
Olvasókör műkedvelő színjátszói ismét közönség elé álltak, a sajtó pedig a sikert méltatva ki-
emelte: Cziráky Imre darabja volt az első színmű, amely érdemben foglalkozott a jugoszláviai
magyar kisebbség belső, lelki problémáival. Dalbetétei, melyeket ugyancsak Cziráky
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 komponált, elmaradhatatlan részeivé váltak a Délvidék magyar műkedvelő társulatok dalesté-
lyeinek.

Hogy a szabadkai volt-e valóban a Muskátli ősbemutatója, vagy a művet már előbb színre
vitték Óbecsén, azt Virág Gábor sem tudta eldönteni. Az azonban bizonyos, hogy 1940. május
18-án Topolyán hatalmas siker követte a darab helyi bemutatóját, s a színdarab egyazon len-
dülettel hamarosan a 25. előadásig is eljutottak. Az elkövetkező másfél év során Cziráky Imre
népszínművét sikerrel mutatták be Adán, Óbecsén, Gomboson, Kishegyesen, Kúlán, Péterrévén
és Székelykevén – s a tájolás során Délvidék-szerte megtartott előadások száma hamarosan
meghaladta a százat.34 A Bokréta (1940) számon tartotta, hogy Óbecsén „a város összmagyar
műkedvelőinek közreműködésével Cziráky Imre Muskátliját adták öt előadásban, mindig telt
ház mellett”35 1941 áprilisát követően azonban már megváltoztak a délvidéki magyar népmű-
velés feltételei, s ezzel Cziráky darabja is veszített időszerűségéből. Kass László megállapítása
szerint a Muskátli eleven erővel hatott a nézőkre, „épített a lelkekben, lelkesített magyar mo-
tívumaival, magyar táncaival, a magyar nóta szép hangjaival, magasba lendülő hazafias páto-
szával, a komikus elemek éles rajzával, gúnyjával, melyet azokkal szemben hegyezett ki a
szerző, akik a magyar népet hozzá nem illő, lelkiségétől távol álló helyzetekbe akarják kény-
szeríteni, törni.”

A nádfedeles Alsóváros

1931 telén a Sztáribecseji Járás című hetilap vezércikkben foglalkozott a délvidéki magyar
értelmiség elnémulásának jelenségével, és a köznép nevelése elhanyagolásának súlyos prob-
lémáival. „Hogy az utóbbi időben lélekölő tespedtség vett erőt rajtunk, az letagadhatatlan –
írta a névtelen cikkíró. – Ki vagy mi ennek az oka, bajos lenne megállapítani. Észlelhető ez a
jelenség: az értelmiségi osztály visszavonulása a lendületes kultúrmunkától nálunk is, másutt
is, talán mindenütt. Pedig az alsóbb osztályok maguktól fel nem fognak ébredni tespedtségük-
ből. Vagy talán már úgy megfogyatkozott értelmiségi osztályunk? Ha nem, akkor száraz ágon
hallgató ajakkal… meddig?”36 Mintha e kihívásra válaszolt volna 1934-ben Cziráky Imre, ami-
kor megfogalmazta: „A kultúra megszerzésének, élvezésének legegyszerűbb, legtermészetesebb
eszköze a nyelv, ezért szent nekünk, kisebbségi magyaroknak egyetlen kincsünk, az anyanyel-
vünk. A kultúra az emberi élet legszebb virága. Egyformán szép és értékes mindenütt. A mi
kultúránk, melyet egyesületünk keretein belül a magunk gyönyörűségére ápolunk, ez is egye-
temes, világkultúra, ha kicsi is. Tudjuk azt, hogy minden nemzet, minden vallás kultúráját meg
kell becsülnünk, de ehhez a megbecsüléshez egyetlen egyenes út vezet: meg kell becsülni azt,
ami a miénk, mert csak így tudjuk megbecsülni azt is, ami a másé.”37 Amikor ezeket a monda-
tokat papírra vetette, Cziráky Imre már egy évtizede vezette az alsóvárosiak művelődési életét.

A Bokréta (1940) tudni véli, hogy az Alsóváros „önálló kultúréletet csak alig pár esztendeje
él, mióta a hitközség életében helyet kapott a Katolikus Kör”. A korábbi iskolaépülettől visz-
szaszerzett termeket az alsóváros lelkes közönsége villámgyorsan a maga igényeinek megfe-
lelően kultúrotthonná alakította át. „Egyszerű emberek önkéntes adományaikkal, önkéntes
munkavállalásaikkal járultak hozzá, hogy kiépüljön a nagyterem, amelyben végre az alsóvá-
rosiak a maguk portáján szerepelhettek a maguk közönségének.”38 Az avató ünnepségre 1936.
június 13-án került sor, melyen akkor még csak kabaréjeleneteket mutattak be a műkedvelők,
az év augusztusában azonban már Csizofszky István plébános vezetésével színre vitték A
 legnagyobb hatalom című népszínművet. „A Cziráky Fetter Imre vezetése alatt álló dalárda is
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– írta a Bokréta – hamarosan rendezett előadást, nótaestet, melynek műsorán az Özv. Varga
Ábrisné és a Virrasztók című egyfelvonásos is szerepelt.” Majd hozzátette: nehéz lenne felso-
rolni valamennyi színpadi művet, melyet a lelkes alsóvárosi műkedvelők rövid néhány esz-
tendő során bemutattak, ízelítőként azonban megemlítette: A harang, A nyúl a bokorban, Forog
vagy nem forog, Az Úr keze (három felvonásos színmű). Majd egyre összetettebb feladatok
következtek: a Torockói menyasszony, Huszárkisasszony, A fruska, Nem élhetek muzsikaszó
nélkül, Akácvirág, A betyár kendője – közülük némelyik oly sikeres volt, hogy az előadást
többször is megismételték. A műkedvelő színészek közül név szerint nem emelt ki senkit, de
megjegyezte: „valósággal műkedvelői iskolának lehet nevezni a Kör mindenkori színiegyüt-
tesét”, mert aki már némi jártasságot szerzett a színpadin, azt „szívesen fogadták be úgy a hely-
beli, mint a vidéki, nagyobb közönség előtt szereplő együttesek” is. Láthatóan tudatos, terv
szerint zajló ifjúság- és felnőttképzés folyt az Alsóvárosban, amelynek hamarosan Bácska-
szerte híre kelt.

Dupák András lelkes óbecsei hagyományápoló – aki egyik szerzője volt az 1985-ben megje-
lent, emlékezetes Becse történetéből című kötetnek – 1974. szeptember 3-án, egy évvel az al-
sóvárosi kántortanító Kalocsán bekövetkezett halála után A népnevelő – Megemlékezés Cziráky
Imrére címmel cikket jelentetett meg a Magyar Szóban. „Mindvégig népnevelő volt a szó szoros
értelmében”39 – írta, és hosszan sorolta azokat a többnyire őszi-téli esti programokat, melyek
során kulturális tevékenység keretében Cziráky az alsóvárosi embereket – héttől a hetvenhét
éves korig – maga köré gyűjtötte, kultúrára oktatta és magyarságra nevelte. Létezik azonban
ennek az írásnak egy lényegesen hosszabb, nyolc gépelt oldalnyi, ismereteim szerint eddig nem
publikált változata is, mely megkerülhetetlen forrása az Alsóváros történetének és népéleté-
nek.40 Cziráky Imre benne szereplő élet- és pályarajzának adatai pontosak, írói működésének,
művei irodalmi értékének megítélésekor azonban – érthetően – a szerző elfogult, mégis, amit
papírra vetett, múltunk megismerése szempontjából egyedülálló módon jelentős. 

„Cziráky Imrét atyai jó barátomnak tartottam – olvasható az emlékirat befejező soraiban. –
Édesapám, és bátyáim után őt tiszteltem és szerettem a legjobban. Kevés olyan bensőséges vi-
szony alakult ki az emberek között, mint ami mi közöttünk létezett”. Dupák András nem tit-
koltan „emlékiratot” írt, többször élt a fordulattal: „emlékezetem szerint”, vagy „ahogyan én
emlékezem”. És rendre jól emlékezett, bár a források hiányában állításai olykor pontosításra
szorulnak. „Az 1920-as években talán – talán 1926–1927-ben – alakult meg az Alsóvároson
az egyetlen egyesület, az Alsóvárosi Katolikus Olvasókör” – írta. A Tiszavidék című, Draskóczy
Ede szerkesztette hírlap azonban 1927. december 18-i számában nem leplezett örömmel adta
hírül: Két új egyesület Becsén – Az alsóvárosiak két kör alakítottak, azok a lelki vezetők, akik
a szívükön viselték a nép kulturális felemelésének az ügyét. „Régi kultúrszükségletet elégítettek
ki az alsóvárosi magyarok azáltal, hogy az utóbbi napokban két egyesületet is alakítottak – ol-
vasható a tudósításban. – Az egyik egyesület a Staribečeji Alsóvárosi Keresztény Polgári Ol-
vasókör címmel december hó 4-én alakult meg a Balzam-féle vendéglőben.” A másik új
egyesület, a Staribečeji Alsóvárosi Katholikus Népkör december 11-én alakult, és mindkét
 szervezet élén elnökként Csizofszky István plébános, titkárként pedig (Cziráky) Fetter Imre
állt. „Örömmel üdvözöljük az alsóvárosi magyarság nemes mozgalmát, amely két új kultúr-
egyesülettel gazdagította városunkat, és ezáltal könnyebbé tette az alsóvárosiak kultúrigénye-
inek a kielégítését” – fogalmazta meg a Tiszavidék újságírója.41 Ekkor intézményesült tehát az
alsóvárosi magyarság régen megálmodott terve: saját fórumot teremtett a műkedvelői
 tevékenységének. Megalakulásuktól egészen 1935-ig az egyik „közeli vendéglőben” –
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 feltételezhetően a Weinhardt-nál vagy a Balzam-féle vendéglőben – egy szobában működtek,
ekkor történt a számukra kedvező fordulat. Dupák András emlékei szerint:  „A nagy létszámú
alsóvárosi elemi iskola tanulói 1929–1930-ig hat osztályt töltöttek be, ám akkor a hirtelen lét-
számcsökkenés miatt két tanterem üresen maradt. (Mivel 1920-ban az egyházi iskolákat álla-
mosították, a diákok száma rohamosan csökkent.) Az akkori plébános [Csizofszky István – M.
F.] közbenjárására ezt a két – a főépülettől különálló termet – az egyházközség visszakapta.
Ezt a két tantermet alakították át részben kántori lakássá, részben pedig Olvasókörré. Az Ol-
vasókör négy helyiségből állt: az előszobából, az olvasóteremből, a söntésből és a színházte-
remből. Az utóbbi kellően nagy volt, legalább négyszáz férőhelyes. Az alsóvárosiak ezt mind
közösségi munkával hozták létre.”42

Itt folytatta – lényegesen jobb körülmények között – korábban megkezdett népnevelői
munkáját Csizofszky István plébános mellett Cziráky Imre kántortanító is. E munka tartal-
mának és lényegének egyetlen forrása Dupák András emlékirata: „Cziráky 1928-tól 1940-ig
minden télen két tanfolyamot szervezett – olvasható a gépiratban. – Úgy emlékezem, keddi
és csütör-töki napokon este hatkor kezdődtek az oktató előadások. Egyik tantárgy minden
télen az ének volt, ami természetes is, hiszen általában a kántor, de Cziráky különösen mu-
zikális ember volt. A műsoron fél óra templomi ének, fél óra népdal szerepelt, s ezen nem
egy esetben 300-400 ember is részt vett. Öregek, fiatalok, egyaránt. A kántor úr a népdalokat
Bartók és Kodály szellemében tanította. A többi »tantárgy« közül a következőkre emlékezem:
szerb nyelv egy évig (novembertől március végéig), a rá következő évben magyar nyelv –
ugyancsak egy évig. Emellett számtan, történelem és jogelmélet, noha ő maga nem volt jo-
gász. Az egyik ügyvéd barátjával azonban hetente megbeszélte a fölmerült kérdéseket, este
aztán továbbadta a lelkes hallgatóinak. Egy évben írástudatlanokat is oktatott a betűvetésre,
akiknek – úgy emlékezem – hetente három órát adott. A harmincas évek második felében
azután a szerb nyelvoktatást megismételte.” Mindemellett 1935-től a téli hónapokban, dec-
ember és március között minden hét végén kulturális délutánt vagy estet rendezett. A talál-
kozó minden alkalommal egy jelentős tudományos kérdés megvitatásával kezdődött, melyen
 tanítók, tanárok, újságírók, lapszerkesztők, orvosok vagy ügyvédek tartottak előadást. Ezt
azután énekszámok, színpadi jelenetek, szavalatok, népi táncok és  tornamutatványok követ-
tek, melyeket az Alsóváros ifjúsága adott elő. „Ezeken a találkozókon Cziráky mindig sze-
repelt – írta Dupák András –, volt, hogy a saját novelláját olvasta föl, volt, hogy szavalt, s
nem egyszer énekelt is. Amit csinált, azt kivétel nélkül mindig gyönyörűen csinálta. Nem
volt hivatásos színész, de színészeket megszégyenítő módon szerepelt a pódiumon. Arcjáté-
kával, remek baritonjával kitűnően tudott bánni. Szuggesztív ereje elbűvölte a hallgatóit, föl-
lépése varázslatos erővel hatott.” Cziráky Imre gyakran olvasott föl Móricz Zsigmond, Móra
Ferenc vagy Tömörkény István elbeszéléseiből, „máskor pedig vajdasági írók műveit is elő-
adta – így ismertette meg az Alsóváros magyarjait a klasszikus nagy írók, és az itteni tollfor-
gatók munkáival”. Gyakran szavalta Fekete Lajos és Csuka Zoltán verseit is, és nagy
előszeretettel mutatta be Buzás Ede óbecsei, valamint Vitkai Gyula és a többi vajdasági ze-
neszerző dalait is. „Bevallott szándéka volt, hogy ismerjük meg mindazt, ami a miénk.” Czi-
ráky kultúrmozgalommá terebélyesedő tevékenysége során Alsóvároson – egyedülálló
módon – hatvan tagú parasztdalárdát is szervezett. „Az emberek mindig szerettek szórakozni
– olvasható a kortárs visszaemlékezésében –, és Cziráky nemesen szórakoztatta az Alsóvá-
rost. Szórakoztatásával azonban egyúttal szociális munkát is végzett”, hiszen a zsellérnek, a
napszámosnak, a nincstelen parasztembernek a kocsma helyett a kultúrdélután csodáit kínálta
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föl. „1926–1930 között kis elemista diákként én magam is részt vettem a délután egy és két
óra között Cziráky vezette énekórákon” – írta Dupák András, s hosszan kifejtette, mit jelen-
tettek az akkori kisdiáknak a közösen előadott énekszámok, és az utána Cziráky előadásában
hallható mesék, amivel a kántortanító a gyermeki fantáziát csigázta föl, úgy, hogy közben
közösséget épített. Az óbecsei alsóvárosi népiskolának hamarosan híre ment, követendő pél-
dát szolgált a bácskai művelődési egyesületeknek. „Mint írót így tudom legképszerűbben
vázolni: a tanító a napi kenyérharc után írni, olvasni, számolni és a magyar nótafára tanítja
kérgeskezű véreit, vagy színdarabot ír, s abban arra int, hogy szeressük egymást” – írta róla
a Bácskai kalászok című kötete kapcsán Dudás Kálmán.

Dupák András visszaemlékezésének még egy különösen jelentős mozzanata van: írása lezáró
részében fájlalja, hogy Cziráky Imre verseit a maga korában nem adták ki, így a kántortanító
költeményei időközben – feltételezhetően – elvesztek. Mint ahogyan elvesztek a templomi éne-
kei is. „Nagy kár, hogy verseit nem adták ki – írta. – Mert azt is írt, én magam 1939-ben olvas-
tam azokat. Legalább negyven volt összegyűjtve egy füzetbe. Hogy hány templomi éneket
költött, azt viszont már senki sem tudja. De hogy írt ilyeneket, arról szintén tanúskodom. Én
ugyanis gyakran vettem részt a tíz órási szent misén, amikor a prédikáció alatt megírta a verset,
zenét is komponált hozzá, és úrfelmutatás után szólóban már el is énekelte. Ezt mind azért
tudom, mert vele együtt ültem az orgona padján, s mindezt alkalmam volt látni. Három éneké-
nek a címére is emlékezem: Hódolat Jézuskához, Ó emberek, ó jöjjetek, imádjátok őt és Ó
Szent Antal, templomunk védszentje. A Miatyánkot pedig megzenésítette. Óbecsén ezt a három
éneket éneklik még ma is. Nagyon nagy kár, hogy a többi templomi énekét nem ismerjük, va-
lószínű, hogy közülük több már el is veszett.” Versei közül néhányat azért talán megőriztek a
lapok. A Sztáribecseji Járás 1930. évi karácsonyi számában közölte Fetter Imre Karácsonyi
mese43 című költeményét. A vers letagadhatatlanul Cziráky-mű: az égben egy angyal arra kéri
Jézust, karácsonykor hadd látogassa meg ő az embereket. Amit azonban az emberek otthona-
iban és a szívek mélyén talált, az mélységesen elszomorította őt: 

Karácsony este a nagy mennyországban
egy angyalka járult a kis Jézus elé. (…)
Kerülve a gőgös, úri palotákat
nádtetős kunyhók ajtaján kopog.
Két angyalszeme égő könnybe lábad,
döbbenve lát ott száz kínt, bajt, nyomort.
A szív üregébe is kíváncsin benéz…:
a szív helyén sárga, irigy, hideg… penész.44

Nemes, semmivel sem pótolható népnevelői munkájáról egy alkalommal maga Cziráky Imre
is szólt. 1934. február 25-én a Tiszavidék közölte az alsóvárosi Katholikus Kör közgyűlésén
elmondott éves beszámolóját, kiemelve annak központi gondolatát: „A kultúrmunka sohasem
értéktelen, még akkor sem, ha a rendelkezésre álló anyag és az eszközök egyszerűek. Ne higy-
gyük hát, hogy csupán azért, mert a mi kultúránk egyszerű, kérgestenyerű földmívesek lelki
talajának megműveléséből állott, ezzel értéktelenebb volt, mint teszem az urak kiművelt magas
fokon álló kultúrmunkássága! Ez a munka nehezebb, mert nehezebb az ugart feltörni, mint a
porhanyó földben való szántás!” – fogalmazta meg Cziráky Imre saját, népművelői hitvallá-
sát.45
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„Én voltam a Szenteleky Társaság titkára” – Cziráky és a közélet

Az alsóvárosi kántortanító irodalmi munkásságával és népnevelői tevékenységével Bácska-
és Bánság-szerte óriási népszerűségre tett szert. A reá emlékező növendéke tudni vélte, hogy
évente négy-öt irodalmi szereplést vállalt, ilyenkor a legeldugottabb falvak magyarságát is föl-
kereste, hogy sokat emlegetett derűjével mosolyt lopjon az arcokra. Ezt a pályatársak közül
sokan nehezményezték is – gazdag irodalma van az ellene fölhozott vádaknak. Óbecsén azon-
ban feltétel nélküli tisztelet övezte őt. 1928. november 17-én és 18-án részt vett a Magyar Nép-
kör fennállásának 60. évfordulóján rendezett nagyszabású rendezvényen, az Óbecsei
Helikonon. 1931-ben a Tiszavidék arról tudósított, hogy a Magyar Népkör kultúrestjén Dras-
kóczy Ede, Csizofszky István, Darvas Gábor és F. Galambos Margit mellett Cziráky (Fetter)
Imre is részt vett, továbbá részletek hangzottak el Szulik József és Szászy István műveiből is.46

Ugyanaz év márciusában a Magyar Népkör kultúrestjén „szépszámú válogatott közönség je-
lenlétében” Draskóczy Ede felolvasást tartott a legutóbbi párisi útjáról Párisi benyomások cím-
mel. „Kitűnő egyéni meglátással vonultatta el a jelenségek és ismeretek nagy légióját a
hallgatóság lelki szemei előtt, és a vele való átélés érzetét váltotta ki belőlük” – tudósított az
estről a Tiszavidék. Az előadás előtt (Cziráky) Fetter Imre Ady Endre Párisi levél című prózai
írását olvasta fel, azt követően pedig a Párisba beszökött az ősz és Szabolcska Mihály Grand
Caffe című párisi vonatkozású költeményét adta elő, „tökéletes átérzéssel”.47
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1938-ban ugyanez a Magyar Népkör ezüstkoszorúval tüntette ki Cziráky Imrét, akinek mun-
kásságát a február 12-én megtartott ünnepségen Draskóczy Ede méltatta. Hangsúlyozta: Cziráky
Imre íróként a mikszáthi hagyományok útján jár. „Csakhogy mikor ő mesél, nem a nemesi ud-
varházak ámbitusán és kastélyok tornácán üldögél gomolygó pipafüst mellett, hanem egyszerűen
csak a pitvarban. A pipaszó, kandalló, agár, kényelmes karosszék; az elgondozottság és gondtalan
úri jólét szimbóluma. Ő az egyszerű kis fapadon leli kényelmét és a kékellő füstöt nem az epikai
lélegzetű pipa, hanem a gyorsan égő cigaretta bodorítja. Hja, itt a pitvarban idegesebb és gond-
terhesebb az élet, mint volt akkorában, mikor házunk egyúttal várunk is volt. Az élet azonban
gazdag, ha nem is sújtásos. Az élet dús, ha talán néha meztelen is. Az élet gazdag, dús és aján-
dékozó mindenütt, ahol csak élet van. Tehát itt ezekben a kis fehér házakban is. A hátsó szobában,
a konyhában, a tisztaszobában vagy a pitvarban, az utcán, a kispadon vagy bent a búbos mellett.
Élet van kint a mezőkön vagy bent a köri helyiségben, a mákos guba mellett otthon, vagy mind-
nyájunk legszentebb otthonában, Isten házában. Élnek ezek a fehér házikók néha örömben, bol-
dogságban, de jaj, sokszor bajban, fájdalomban és megpróbáltatások súlya alatt. Ennek az életnek
ajándékait gyűjti össze Cziráky Imre, hogy istenadta érzékével beállítsa történeteinek tengelyébe.
Ilyen az élet mifelénk.”48

Szenteleky Kornél végig figyelemmel kísérte elbeszélői munkásságát, 1932. április 29-én a
hozzá intézett levelében arra kérte őt: „legyen híve és munkása mindkét lapnak ezentúl is”.49

(A Mi Irodalmunkról és a Kalangyáról esett szó közöttük.) Még ugyanazon esztendő novem-
ber 2-án kelt, és Kende Ferenchez intézett levelében Cziráky Mihál bácsi leveleinek új kiadását
javasolta: „Véleményem szerint nagyon ízes, derű kötet lenne, ha 25-30 Mihál bácsi levelet
gyűjtenénk össze megfelelő illusztrációkkal. E levelek irodalmi értékéről nem igen lehet be-
szélni, de bevallom, hogy magam is örömmel, olykor hangos hahotával olvastam őket.”50 Egy
évvel később, 1933-ban a Jugoszláviai Magyar Könyvtár VII. köteteként mégsem a levelek
második könyve, hanem a novellákat és rajzokat tartalmazó …mosoly…könny… című kötete
jelent meg. Igaz, az előszó megírására vonatkozó kérést megtagadta, mondván: novelláskötet-
hez nem szokás bevezetőt írni.

A Délvidék Kazinczyjának halálakor az Alsóvárosi Katholikus Kör 1934 tavaszán – Szent
József, a munkás ünnepén – életművének méltatásával, illő módon fejet hajtott az emléke előtt,
majd arcképét elhelyezték a kultúrotthon falán. Szenteleky Kornél Az anyám című versének
elhangzását követően Cziráky a következőket mondta a megjelenteknek: „Követendő példakép
gyanánt elhelyeztük képét egyesületünkben, mély tisztelettel hajolok meg mindannyiunk ne-
vében az előtt az anya előtt, aki ezt az embert nekünk felnevelte, és ilyennek nevelte fel. (…)
Legyen az emléke áldott!”51

Amikor Szenteleky Kornél halálát követően a pályatársak megalakították a Szenteleky Iro-
dalmi Társaságot, annak elnökévé Draskóczy Edét, titkárává pedig Cziráky (Fetter) Imrét vá-
lasztották.52 Az írói társaság azonban soha nem kezdhette meg a munkáját, a délszláv állam
hatósága elutasította annak hivatalos bejegyzését. Cziráky Imre évekkel később a Kalangya
körkérdésére adott válaszában erre így emlékezett: „Én voltam a Szenteleky Társaság titkára.
Még büszke sem lehetek rá, hiszen semmit sem csináltam. Egy gyűlésen sem vehettem részt,
tehát azt mondhatnám, sem a koraszülésnek, sem a korai halálnak oka nem vagyok. De morti-
bus nil, nisi bene! Csak könnyes szemmel nézek Szenteleky arcképére, és magam előtt látom,
hallom, amint halk, de meggyőződéssel telt hangon magyarázgatta nekünk: irodalmi társaság
nélkül elalszik a láng! Nagyon reális volt az elgondolása, most látom, amikor a Vitkovics Tár-
saság megalakítását javasolta! Ma ott tartunk, hogy egymásról s közös ügyeinkről csak
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 hébehóba hallunk egy-két szót. Még nagyobb baj, hogy megszűnt az írók egymás közötti le-
velezése, ami, ha nehézkesen, ha primitíven is, mégis pótolta az irodalmi társaságot. Legalább
is irodalmi társalgás volt! Van vagy száz féltve őrzött levelem. De ki ír, és ki válaszol manap-
ság? Itt adódik a Kalangya számára a második ankét terve: mit kellene, mit lehetne tenni a vaj-
dasági irodalmi társaság megvalósítása ügyében?”53 Cziráky Imre ekkor már a Mifelénk és a
Bácskai kalászok című köteteibe gyűjtött, politikailag, társadalmilag és szociálisan erőteljesen
elkötelezett elbeszéléseit írta, és a Lábujjhegyen tanúsága szerint, határozottan rettegett. 

De még ezzel együtt sem található Cziráky Imre írásai között egyetlen egy sem, amelyből
politikai meggyőződése expresis verbis kiolvasható lenne – ő a mindennapi munkájával vallott
az elhivatottságáról és bizonyította az elkötelezettségét. Herceg János a Magyar Szóban 1972.
március 19-én közölt Sziromáék szegénysége című írásában az írói szolgálat lényegét boncol-
gatva egyik mondatában régi, harminc évvel korábbi emlékeiből idézte fel: „Ez a Cz. megöl
engem! – panaszolta a Kalangya szerkesztője. – Már megint olyan novellát írt, melyből csak
úgy csöpög az erőszakolt lojalitás!” Írásnak e mondatára Dupák András a Közös íróasztalunk
rovathoz intézett 1972. április 14-én kelt levelében válaszolt, kétségbe vonva, hogy Cz.-nek
bármikor is szüksége lett volna a lármás lojalitás mankójára. Levelét azonban a Magyar Szó
nem közölte. 

A mi „belső emberünk”

A Bácska 1941-ben az anyaországhoz való visszacsatolását követően Cziráky Imre 1942-
ben Zomborban a vármegyei hivatalban népművelésügyi titkár volt, kulturális munkája során
a feladatai közé tartozott a magyar művelődési élet újbóli megszervezése. Ő maga, egy vele
készült, kései interjúban úgy emlékezett: ekkoriban nagyon sok irodalmi estet, színielőadást,
sőt bábjátékot is szervezett. 1944. október 10-én azután ő is elhagyta a vármegye központját.
„Zomborból Bajára kerültem – mondta. – De nem volt még ennivalóm sem. A kalocsaiak na-
gyon kedvesek voltak hozzám, kocsit küldtek értünk. Kalocsán azelőtt is volt már szereplé-
sem, ismertek. Hívtak, hogy jöjjek fel tanárnak. Aztán itt maradtam. Akkor a tanítóképzőben
lettem tanár, 1948 januárjától pedig a Kalocsai I. István Gimnázium történelem szakosaként
dolgoztam nyugdíjba vonulásomig.”54 (Tanári diplomát 1950-ben szerzett.) Gimnáziumi ta-
nársága idején még írt néhány színdarabot. A kalocsaiak emlékezetében elsősorban az Én hi-
szek neked, az Egy tyúkalja csibe, a Refrén és az Ezüstfenyő él. Már súlyos betegen felajánlotta
az újvidéki Forum Kiadónak korábbi köteteinek újrakiadását, de nagy szomorúságára, levelére
még választ sem kapott. Cziráky Imre 1973. július 10-én, forró nyári cséplőzúgásban halt meg
Kalocsán. „Éles szemű és igazat látó író” volt – írta róla 1933-ban a Napló kritikusa. Tudott
sírni és tudott mosolyogni. „Együtt sír és mosolyog azokkal az emberekkel, akiket elevenen,
élethíven, szinte kézzel tapinthatóan, és olyan jólesően, megérthetően és természetesen rajzol
elénk. Jól esik ezt a könyvet végigolvasni, mert valami öröm van abban, ha rátalálunk egy
olyan íróra, aki nem akar semmi mást, csak azt írni, amit lát, amit érez, ami az igazság, és ami
az élet. Komoly érték Cziráky Imre a jugoszláviai magyar irodalomban, és egészen bizonyos,
hogy nagyobb kompozíció is kitelik tőle. Tud mesélni. A meseszövő készsége szinte tökéletes,
és egészen különös értéket ad írásainak az a természetesen egyszerű, népies és tiszta magyar
nyelv, amelyet ír.”55

Cziráky Imre alakja az óbecsei Alsóvároson – Tiszaréven, ahogyan a Matyi című elbeszélé-
sében e vidéket emlegette – az élő legenda részévé vált. A Mifelénk egyik anekdotikus
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  történetében, a Csofanting Kong! című írásában az óbecsei zsilipcsoda látogatóinak történetét
írta meg. A japán kormány európai tanulmányi körúton lévő küldöttségének tagjai látni akarták
a hatalmas építményt, ezért bejelentkeztek a főszolgabírói hivatalban. A lázas előkészületek
során azonban fölmerült: ki legyen a tolmács? Ki tud Óbercsén japánul? A gondot az alsóvárosi
pap, Huszka Ferkó „a botrai apát” oldotta meg, aki mindvégig hevesen, látható beavatottsággal
részletezte a műszaki csoda jelentőségét. Csak a végén derült ki, hogy a beszédéből sem a ja-
pánok, sem a magyar vendéglátóik nem értettek egy szót sem. Évtizedek múltán a történet mó-
dosult, és az Alsóvároson még ma is úgy tudják, hogy a tolmács maga Cziráky volt. Anekdoták,
tréfás történetek, góbéságok hőse lett ő, aki szellemesen válaszolt a vele tréfát űző papnak,
helyt állt a disznótoros mulatságokon, és imponálóan szerepelt a báli rendezvényeken. Tisza-
réven ő volt az álruhás királyfi, aki gondját viselte az elesett zselléreknek, aki szépre tanította
a földtúró parasztjait, és aki derűt lopott a szomorú szívekbe. Az apák és a fiaik nemzedékének
kellett eltűnnie az időben ahhoz, hogy Cziráky Imre alakját is belepje az emlékeket kirostáló
közöny. 

Cziráky Imre művei

Cziráky Imre: Mihál bácsi levelei. A rajzokat Kröll Antal rajzolóművész készítette; Noviszád – Uránia
Nyomdai műintézet és kiadóhivatal, Komlós Márton, 1932. 143 p.

Cziráky Imre: Mihál bácsi levelei. Második könyv. A rajzokat Kröll Antal rajzolóművész készítette;
Stari Bečej – Nyomatott Lux János könyvnyomdájában, é. n. [1934] 164 p.

Lapokban: [Cziráky Imre]: Mihál bácsi levelei; Sztáribecseji Járás, 1926. január 17. 3.; január 24. 3..;
január 31. 3. p.; február 7. 3.; január 14. 3.; […] május 23. 4-5.; május 30. 3.; június 6. 3.; június 13.
3.; június 20. 3.; június 27. 4-5.; július 4. 3.; július 11. 3. p.; július 18. 3.; július 25. 3-4.; augusztus
1. 3.; augusztus 8. 2-3.; augusztus 15. 4.; augusztus 22. 3.; augusztus 29. 3.; szeptember 5. 2-3.;
szeptember 12. 3.  

Mihál bácsi levelei; Sztáribecseji Járás, 1927. január 23. 3.; január 30. 3.; február 6. 3.; február 13. 3.;
február 20. 3.; március 6. 4.; március 13. 3-4.; március 20. 3-4.; március 27. 3.; április 3. 3.; április
10. 3.; április 27. 3.; május 1. 3.; május 8. 3.; május 15. 3.; augusztus 21. 3.; szeptember 4. 3.; szep-
tember 18. 3.; szeptember 25. 3.; október 2. 2-3.; október 9. 2. 

Mihál bácsi levelei; Sztáribecseji Járás, 1928. február 26. 2-3.; március 4. 3.; március 11. 3.
Mihál bácsi levelei; Sztáribecseji Járás, 1929. március 9. 2-3.; március 23. 3., március 30. 4.; augusztus

24. 4.; szeptember 8. 3.; szeptember 14. 3.; szeptember 28. 3.; október 19. 3.; november 9. 3.; no-
vember 23. 3.; december 7. 3-4. 

Mihál bácsi levelei; Sztáribecseji Járás, 1930. január 4. 3.; január 11. 3.; január 25. 3.; február 8. 3.;
február 15. 3-4.; március 1. 3-4.; április 5. 3-4.; április 12. 3-4.; április 26. 3.; május 3. 3.; május 24.
3-4.; […] augusztus 9. 3-4.; szeptember 12. 3-4.; október 3. 3.; november 7. 3-4.; december 19. 3. 

Mihál bácsi levelei; Sztáribecseji Járás, 1931. január 9. 3.; február 13. 4.; február 20. 4.; február 27.
3-4.; márci-us 20. 4.; április 3. 3-4. 

Cziráky Imre: Mihál bácsi levelei I–II.; Becse, 1997. 
Cziráky Imre: …mosoly… könny… – Novellák, rajzok; Noviszád – Uránia Nyomdai Műintézet, é. n.

[1933] 157 p. – Jugoszláviai Magyar Könyvtár VII. kötet
Cziráky Imre: Mifelénk; Sztári Becsej – Nyomatott Szubakov Iszidor könyvnyomdájában, 1938. 160

p.
Cziráky Imre: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író kiadása; Stari Becsejen – Nyomatott
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Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 193 p. 
Móra István – Novoszel Andor – Kristály István – Cziráky Imre: Föld és mag. Válogatott írások; Új-

vidék – Forum Könyvkiadó, 1971. 399 p. – Benne: Bori Imre: Népiességünk természetrajzához,
371-391. 

Műhelyünkből – Cziráky Imre levele; Kalangya, 1936. június–július (6-7. szám), 434-436. 

Irodalom

(k. k.): Cziráky Imre könyve […mosoly… könny…]; Napló, 1933. szeptember 9. 11.
t. e.: …mosoly… könny… (Cziráky Imre könyvéről); Tiszavidék, 1933. szeptember 17. 2.
-r. o.-: Két új jugoszláviai magyar könyv – Cziráky Imre: Mihál bácsi levelei; Napló, 1933. november

30. 11.
Szirmai Károly: Cziráky Imre novellái; Kalangya, 1933. 11. szám, 722-726. – Ua.: Szirmai Károly:

Szavak estején – Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek; St. Gallen–Stutt-
gart–Sydney – A Szirmai Társaság és Archívum kiadása, 1978. 388-392. 

Könyvek, folyóiratok, amiről beszélünk (Blazsek Ferenc: Panoptikum; Cziráky Imre: Mihál bácsi le-
velei); Tiszavidék, 1934. január 21. 2.

Szirmai Károly: Cziráky Imre novellái: Mifelénk; Kalangya, 1938. 1. szám, 45-46. – Ua.: Szirmai Ká-
roly: Szavak estején – Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek; St. Gallen–
Stuttgart–Sydney – A Szirmai Társaság és Archívum kiadása, 1978. 393-395. 

Draskóczy Ede: Üdvözlőbeszéd Cziráky Imre ezüstkoszorús ünnepségén; Kalangya, 1938. március–
április (3-4. szám), 97-101. 

Herceg János: Mifelénk – Cziráky Imre novellái; Nyugat, 1938. I. (5. szám), 386.
Kass László: Muskátli. Cziráky Imre színjátéka; Kalangya, 1940. január (1. szám), 1-5.
Dudás Kálmán: Cziráky Imre: Bácskai kalászok; Kalangya, 1941. március (3. szám), 190-191.
Herceg János: A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei; Kelet Népe, 1941. június 15. (11. szám),

1-3. – Ua.: Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. Összegyűjtötte, az utószót és a jegy-
zeteket írta Pastyik László mgr.; Beograd – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I. kötet 1999.
796 p.; II. kötet 2001. 912 p.; III. kötet 2003. 811 p. (idézet I. kötet 166.)

Csordás Mihály: „Becsén éltem életem fénykorát…” – Látogatóban Cziráky Imrénél, akinek régi köny-
veit még mindig sokan olvassák Vajdaságban; Hét Nap, 1971. február 19. 13.

Herceg János: Egy vajdasági író nosztalgiája; 7 Nap, 1971. február 26. 16. – Előzménye: Csordás Mi-
hály „Becsén éltem életem fénykorát…” I. m.; ua.: Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok.
Összegyűjtötte, az utószót és a jegyzeteket írta Pastyik László mgr.; Beograd – Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva, II. kötet 2001. 791-792.

Két új egyesület Becsén – Az alsóvárosiak két kör alakítottak (Keresztény Olvasókör és Kato-likus
Népkör – a vezetőség névsora); Tiszavidék, 1927. december 18. 1-2.

Dupák András: A népnevelő – Megemlékezés Cziráky Imréről; Magyar Szó, 1974. szeptember 3. –
Hosszabb változata gépiratban: Cziráky Imre rövid életrajza és bácskai írói, népnevelői munkássága.
8 p.   

Herceg János: Keresztül-kasul; Üzenet, 1978. (2. szám) 130-132.; ua.: Herceg János:  Összegyűjtött
esszék, tanulmányok. Összegyűjtötte, az utószót és a jegyzeteket írta Pastyik László mgr.; Beograd
– Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, III. kötet 2003. 738-744.

Virág Gábor dr.: A megkerült Muskátli és annak két bemutatója; Bácsország, 2014. IV–VI. (29. szám),
52-55. 
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Bokréta, a jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja 1919–1940. Szerkesztette és kiadja Farkas
Frigyesné Lichtneckert Margit; Szubotica – Készült a Fischer testvérek nyomdai klisé-intézetében,
é. n. [1940] 259 p. 

Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933; Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bisztray Gyula
és Csuka Zoltán, Zombor – Budapest, kiadja a Szenteleky Társaság, 1943. 403 p.

Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen. A Népkör amatőr színjátszó társulatának története; Élet-
jel, Szabadka, 2012. 292 p. 

Jegyzetek

1 Csordás Mihály így fogalmazott: „A Mihál bácsi-történetek kivétel nélkül mindig sikert arattak. A
falusiakhoz ma is változatlanul közel áll ez a világ, amely Cziráky figyelmének középpontjában állt.
Abból az ízből, hangulatból nagyon sok az olyan elem, amely eleme magának a falunak, a falusi
népléleknek. A Mihál bácsi leveleit sok vád érte már, mégis igaz, hogy mindig képes szívből kacag-
tatni, és kacagtatni is fog naiv világával mindaddig, amíg nem felejtettük el a lényegében és jelle-
gében alig változó falut, a töredékeiben élő tanyavilágot, amihez Csépe Imre és Németh István nyúlt
később újra biztos kézzel (…). Cziráky ábrázolása, emberismerete sok vonatkozásban pótolja, adat-
tárrészlete lehet egy ilyen szociográfiának.” – Csordás Mihály: „Becsén éltem életem fénykorát…
” – Látogatóban Cziráky Imrénél, akinek régi könyveit még mindig sokan olvassák Vajdaságban; 7
Nap, 1971. február 19. 13.

2 (k. k.): Cziráky Imre könyve; Napló, 1933. szeptember 9. 11.
3 Szirmai Károly: Cziráky Imre novellái: Mifelénk; Kalangya, 1938. 1. szám, 46. 
4 Herceg János: Egy vajdasági író nosztalgiája; 7 Nap, 1971. február 26. 16.
5 Bori Imre: Népiességünk természetrajzához; In: Móra István – Novoszel Andor – Kristály István –

Cziráky Imre: Föld és mag. Válogatott írások; Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1971. 390.
6 Cziráky Imre: Hatnapos megyegyűlés; in: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író kiadása;

Stari Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 115.
7 Cziráky Imre: Kavargás félpapucs körül; uo. 29.  
8 „Legélménydúsabb impresszióim Kishegyeshez fűznek – vallotta egyik vele készített interjúban. –

Nagyon keserves gyermekkorom volt, és ennek érzelemköre elbeszéléseim jelentős élményanyagát
jelentette. Nagyapám hegyesi, apám pedig becsei jegyző volt, de korán elbúcsúztak tőlünk. Már
apró gyermekként árva maradtam. Nagybátyám a Cziráky Zsiga plébános volt. Ő és a másik nagy-
bátyám neveltek fel.” – Csordás Mihály: „Becsén éltem életem fénykorát…” – Látogatóban Cziráky
Imrénél, akinek régi könyveit még mindig sokan olvassák Vajdaságban; 7 Nap, 1971. február 19.
13.

9 Cziráky Imre: Öregapám rózsafája; In: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író kiadása; Stari
Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 108-109., 112.

10 Cziráky Imre: Illatos kis rongyfoszlányok; in: Mifelénk; Sztári Becsej – Nyomatott Szubakov Iszidor
könyvnyomdájában, 1938. 32-36.

11 Cziráky Imre: Emeltetett Isten dicsőségire; in: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író
 kiadása; Stari Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 92-96.

12 Cziráky Imre: Két korhadó koporsó; in: Mifelénk; Sztári Becsej – Nyomatott Szubakov Iszidor
könyv-nyomdájában, 1938. 56-57.  

13 Cziráky Imre: Hogy is volt csak…?; in: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író kiadása;
Stari Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 104 p.
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14 Cziráky Imre: Én is hazakerültem; in: …mosoly… könny… – Novellák, rajzok; Noviszád – Uránia
Nyomdai Műintézet, é. n. [1933] 20-21., 24-25.

15 Cziráky Imre: Lábujjhegyen; in: Mifelénk; Sztári Becsej – Nyomatott Szubakov Iszidor könyv-
nyomdájában, 1938. 141-142.

16 Csordás Mihály: „Becsén éltem életem fénykorát…” – Látogatóban Cziráky Imrénél, akinek régi
könyveit még mindig sokan olvassák Vajdaságban; 7 Nap, 1971. február 19. 13.

17 Cziráky Imre: Fékvadrák főd; in: Bácskai kalászok; Stari Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyv-
nyomdájában, 1940 karácsony, 45. „Nagy segítség volt aztán ez a féllánc. Igaz, az asszony is hozott
félláncot, aztán két ízben is vettek fél-félláncot.”

18 Cziráky Imre: Matyi; in: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író kiadása; Stari Becsejen –
Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 150 p.

19 Cziráky Imre: Hát hogy is állunk azzal a terméssel?; in: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok.
Az író kiadása; Stari Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 140.

20 - r. o. -: Két új jugoszláviai magyar könyv – Cziráky Imre: Mihál bácsi levelei; Napló, 1933. no-
vember 30. 11.

21 Könyvek, folyóiratok, amiről beszélünk (Blazsek Ferenc: Panoptikum; Cziráky Imre: Mihál bácsi
levelei); Tiszavidék, 1934. január 21. 2.

22 Herceg János: A délvidéki magyar irodalom kisebbségi évei; Kelet Népe, 1941. június 15. (11.
szám), 1-3. – Ua. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. Összegyűjtötte, az utószót és a
jegyzeteket írta Pastyik László mgr.; Beograd – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I. kötet
1999. 166.

23 Cziráky Imre: A Lapos mostohagyereke; in: Bácskai kalászok. Elbeszélések, rajzok. Az író kiadása;
Stari Becsejen – Nyomatott Szubakov I. könyvnyomdájában, 1940 karácsony, 10.  

24 Dudás Kálmán: Cziráky Imre: Bácskai kalászok; Kalangya, 1941. március (3. szám), 190.
25 Cziráky Imre: Vagyogatunk; uo. 55-56.
26 Dudás Kálmán: Cziráky Imre: Bácskai kalászok; Kalangya, 1941. március (3. szám), 191. – „Húsz

bácskai kalász, tömött és magyar. Bácskai szemmel: termés. Becsülnünk kell Czirákyt és szeretni,
mert melldöngetés nélkül is magyar és a miénk. S mert tárgykörével itt egyedülálló” – fejezte be a
méltatását.

27 Cziráky Imre: Garas Illés feltámadása; uo. 43.  
28 Szirmai Károly: Cziráky Imre novellái; Kalangya, 1933. 11. szám, 724.
29 Cziráky Imre: Aranyszőrű kis bárányka; in: Mifelénk; Sztári Becsej – Nyomatott Szubakov Iszidor

könyv-nyomdájában, 1938. 17.
30 Cziráky Imre: Lábujjhegyen; uo. 143.
31 Virág Gábor dr.: A megkerült Muskátli és annak két bemutatója; Bácsország, 2014. IV–VI. (29.

szám), 55.  
32 Kass László: Muskátli. Cziráky Imre színjátéka; Kalangya, 1940. január (1. szám), 1.
33 Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen. A Népkör amatőr színjátszó társulatának története;

Szabadka – Életjel, 2012. 98-99.  
34 Színdarabja a Muskátli százegynéhány előadást ért meg – írta az irodalomtörténész. – Lásd: Csordás

Mihály: „Becsén éltem életem fénykorát…” – Látogatóban Cziráky Imrénél, akinek régi könyveit
még mindig sokan olvassák Vajdaságban; 7 Nap, 1971. február 19. 13.

35 Bokréta, a jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja 1919–1940. Szerkesztette és kiadja Farkas
Frigyesné Lichtneckert Margit; Szubotica – Készült a Fischer testvérek nyomdai kliséintézetében,
é. n. [1940] 100.
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36 Száraz ágon hallgató ajakkal; Sztáribecseji Járás, 1931. február 6. 1.
37 [Cziráky Imre]: „A kultúrmunka sohasem értéktelen, még akkor sem, ha a rendelkezésre álló anyag

és az eszközök egyszerűek” – Cziráky (Fetter) Imre beszámolója az Alsóvárosi Katholikus Kör köz-
gyűlésén; Tiszavidék, 1934. február 25. 2.

38 Bokréta, i. m. 100.
39 Dupák András: A népnevelő – Megemlékezés Cziráky Imréről; Magyar Szó, 1974. szeptember 3.
40 A gépirat egy másolatát 1985 őszén kaptam a szerzőtől, amikor óbecsei otthonában több alkalommal

is Cziráky Imréhez fűződő emlékeiről beszélt nekem. A tanítványának vallotta magát, ami az írásából
világos kitűnik.

41 Két új egyesület Becsén – Az alsóvárosiak két kör alakítottak; Tiszavidék, 1927. december 18., 1-
2. – A két egyesület működésének története nehezen választható el egymástól, és bár külön-külön
megválasztott „tiszti kar” vezetésével működtek, együttesen vettek részt egy-egy nagyobb, jelentő-
sebb rendezvényen.

42 Dupák András: Cziráky Imre rövid életrajza és bácskai írói, népnevelői munkássága. Becse, 1982.
január 15-én; Gépirat 8 p.

43 Fetter Imre [Cziráky Imre]: Karácsonyi mese (vers); Sztáribecseji Járás, 1930. december 26. 2.
44 Fetter Imre: Karácsonyi mese; Sztáribecseji Járás, 1930. december 26. 2.
45 [Cziráky Imre]: „A kultúrmunka sohasem értéktelen, még akkor sem, ha a rendelkezésre álló anyag

és az eszközök egyszerűek” – Cziráky (Fetter) Imre beszámolója az Alsóvárosi Katholikus Kör köz-
gyűlésén; Tiszavidék, 1934. február 25. 2.

46 A Magyar Népkör kultúrestje; Tiszavidék, 1931. április 26. 2.
47 A Népkör első kultúrestje – Dr. Draskóczy Ede felolvasása Párisról; Tiszavidék, 1931. március 22.

2.
48 Draskóczy Ede: Üdvözlőbeszéd Cziráky Imre ezüstkoszorús ünnepségén; Kalangya, 1938. már-

cius–április (3-4. szám), 99-100.  
49 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927–1933; Sajtó alá rendezte, és bevezetéssel ellátta Bisztray

Gyula és Csuka Zoltán, Zombor – Budapest, kiadja a Szenteleky Társaság, 1943. 257.
50 Uo. 288.
51 Szent József munkás élete – Szenteleky Kornél, mint hívő keresztény. Csizofszky István plébános és

Cziráky (Fetter) Imre előadása az Alsóvárosi Katholikus Kör Szent József ünnepén; Tiszavidék,
1934. március 25. 2., április 1. 2.

52 Megalakult a Szenteleky Irodalmi Társaság; Tiszavidék, 1933. november 19. 2.
53 Műhelyünkből – Cziráky Imre levele; Kalangya, 1936. június–július (6-7. szám), 434-435.
54 Csordás Mihály: „Becsén éltem életem fénykorát…” – Látogatóban Cziráky Imrénél, akinek régi

könyveit még mindig sokan olvassák Vajdaságban; 7 Nap, 1971. február 19. 13.  
55 (k. k.): Cziráky Imre könyve. […mosoly… könny…]; Napló, 1933. szeptember 9. 11.
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PRÉCZ ISTVÁN (NAGYBECSKEREK-MUZSLA)

PATAKI GLICA K. (GYÖNGYÖS) 

Muzsla első beiktatott plébánosa

Muzslát 1890-ben szegény emberekkel telepítették be. Kincstári adományból gróf Ronay
Jenő, a falu alapítója már a telepítés alatt gondoskodott róla, hogy a náddal fedett lakóházak
minél nagyobb biztonságban legyenek. Három év sem telt el és megalakult a nagybecskereki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyi kirendeltsége. Öt évre rá, 1895-ben már azzal a gondolattal
foglalkozott – s meg is tette a szükséges lépéseket –, hogy a faluban templomot és plébániát
építtessen. Dessewffy Sándor,1 a Csanád megyei püspök – abban az időben Torontál várme-
gye ehhez a püspökséghez tartozott – elfogadta Ronay javaslatát. A püspök 2000, a győri káp-
talan 10, Karátsonyi Andor beodrai nagybirtokos 10, Kejser Lajos törökbecsei birtokos 64
forinttal járult hozzá a templom építéséhez – olvasható a Torontál2 napilapban. A pénz nem
gyűlt össze, miként azt Ronay gróf tervezte, 1898-ban a falu lakossága mégis először megün-
nepelte a falubúcsút. A falu bejáratánál, a jelenlegi Magyar kommuna és a Szabadkai utcánál
felállították az első keresztet. Mivel templom nem volt, iskolaépület pedig igen – fent a parton,
a Kun Béla utcában – itt tartották meg az ünnepi istentiszteletet.

A muzslai Önkéntes Tűzoltó Egyesület történetének megírásakor különös gondot fordítottam
a falu első plébánosára is, akinek a sírja a helybeli temetőben van. Nem csak a templom fel-
építésén szorgoskodott, ő volt a falu mindenese: plébánosa, tanító, műkedvelő, nagy lelkese-
déssel, szorgalommal tartotta fent a tűzoltó egyesületet.

Sóka Ignátz plébános, pápai kamarás a szlovákiai Újvárosban (Nyitra megye) született 1861.
január 31-én. Temesvárott 1888. március 23-án szentelték pappá. Működését káplánként Pécs-
kán kezdte meg. 1893-ban Nagybecskerekre került. További állomásai: Szeged-Rókus és a
Csillagbörtön3, ahol lelki pásztori teendőket végzett. Dessewffy Sándor Csanád megyei püs-
pök később kinevezte a muzslai telep plébánosának. Muzslára 1899. szeptember 10-én, a búcsú
napján érkezett. A nagybecskereki vasúti pályaudvaron dr. Grandjean polgármester, Ronay
Jenő ispán, Szabó Ferencz nagybecskereki esperes és Takács József muzslai bíró fogadták,
majd bandériummal4 Muzslára kísérték. Harangszó helyett ágyúdörgéssel fogadták, Joó Pál
vezényletével pedig a tűzoltóság tagjai üdvözölték.

Még abban az évben, november 7-én Ferencz Ferdinánd5 trónörökös Écskára érkezett három-
napos vadászatra. Az écskai gróf ez alkalomból népünnepélyt rendezett, felvonult a környező
falvak lakossága. Ott voltak a szlovákok, a bolgárok, a románok. A magyarokat a muzslai nép
képviselte, Sóka Ignátz plébános vezetésével. Valamennyien bemutatták népviseletüket, tán-
caikat. Amikor a trónörökös meglátta Sóka Ignátz plébánost, akinek mellén ott volt az emlék-
érem, magához kérette és megkérdezte tőle:

– Főtisztelendősége hová való? 
– A muzslai plébános vagyok, körülbelül másfél hónapja. Azelőtt börtönlelkész voltam Sze-

geden.
– Az ön népe volt a magyarság? 
– Igen, Fenség! 
– Nagyon szépen táncoltak.
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A trónörökös rámutatott az érdemrendre, s megkérdette:
– Ön katona? 
A plébános büszkén válaszolt:
– Hadnagy voltam a 19. gyalogezredben. Most pedig ez az én ezredem – mutatott a megjelent

emberekre –, aminek nagyon örülök.
Sóka Ignátz, a falu első papja, szolgálatának 44. esztendejében, 1943. január 1-jén, életének

82. évében hunyt. Sírját a falu lakossága gondozza, ápolja. Friss virágot visznek, gyertyát gyúj-
tanak, imádkoznak.

Emlékeznek rá!

Jegyzetek

1 Pozsonyban született 1834. január 3-án, meghalt Budapesten 1907. december 5-én. A hittudományt
Egerben és a pesti egyetemen végezte. 1857-ben szentelték pappá, 1868-ban a kassai püspök titkára
lett, majd sárospataki plébános, később kanonok. 1890-ben csanádi püspökké nevezték ki. Nagy
hírre tett szert, amikor a kereszténység és a magyar királyság kilenc évszázados ünnepén Velencébe
Szent Gellért (980 körül–1046) sírjához zarándoklatot szervezett, és vezetett és ez alkalommal az
első csanádi püspök tetemeit új díszes koporsóba helyezte el. 1902-ben pápai trónálló és gróf lett.
Sokat tett a tanügy érdekében, számos egyházi és politikai értekezést írt. –  Révai Nagy Lexikona
nyomán (V. köt. Csata–Duc). Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest 1912.
475.

2 Vegyes tartalmú hetilapként indult 1872-ben Nagybecskereken, majd tíz évvel később átalakult na-
pilappá.

3 Magyarország egyik legszigorúbb börtöne. II. József (1741–1790) császár a szenci fegyőrházat 1785-
ben költöztette át a Tisza-parti város várának kazamatáiba, itt 1874-ig működött. A börtön létreho-
zásáról 1883-ban döntöttek és építését még abban az évben megkezdték. 1885. január 1-jén adták
át rendeltetésének. Nevét onnan kapta, hogy az épületek csillagalakzatban állnak.

4 Ünnepélyes alkalmakkor felvonuló magyaros díszöltözetű lovas csapat.
5 Osztrák főherceg (1863–1914), Ferenc József (1830–1916) unokaöccse. Rudolf (1858–1889) trón-

örökös halála után az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse lett. Szarajevóban 1914. június 28-
án feleségével együtt meggyilkolták.
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DR. BALLA FERENC–DR. BALLA ISTVÁN

Kétszáz évvel ezelőtt született  

Moravek János bezdáni kötelesmester, napló- és egyházi énekíró 

2011 tavaszán örömmel állapítottuk meg, hogy a 19. században, Bezdánban élő Moravek
János (1812–1892) iparosmester fél századon át írt naplója több fontos, érdekes helytörténeti
adatot tartalmaz. Korábban csak annyit tudtunk személyéről, amennyit a Bezdán művelődési
életének krónikája c., 2007-ben megjelent munkánkban feljegyeztünk róla: „A mezővárosban
megjelent Moravek János kiadványa, amely a következő címet viselte: Huszonhat igen szép
Hymnust foglal magában ezen könyvecske, egész éven által mondandó ünnepi vecsernyék után
szokott énekeltetni, iratott Bezdánba Moravek János által, 1880-ik évben. A szerzőről nem
tudni semmit. Neve nem szerepel a korabeli egyházi személyek és tanítók nevei között.”

A napló részleteivel Moravek János ükunokája, a 74 éves, dr. Mátrai (Moravek) Tibor által
sikerült megismerkednünk. A családtörténet-kutató a magyarországi Dunakeszin (Nagy Sándor
u. 26/b) él. Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet mikrobiológusaként vonult
nyugállományba. Feleségét Scheibler Hildának hívják. Van négy gyermekük és 11 unokájuk.

Dr. Mátrai (Moravek) Tibor, a 2011. április 4-i keltezésű levelében elmondta, hogy felmenőit
milyen kapcsolatok fűzik az egykori Bezdán mezővároshoz. A Moravek elődök kézművesek,
takács- vagy köteles mesterek voltak. Moravek Jánostól kezdődően, a következő nemzedékek
egyes tagjai bizonyos íráskészséggel is  rendelkeztek. Elsősorban ezzel magyarázható, hogy a
mezőváros társadalmában sikerült felemelkedniük az úgynevezett nadrágos polgárok közé és
megírniuk elődeik élettörténetét. Moravek János köteles mester – mint ahogy azt a későbbiek-
ben látni fogjuk–, nemcsak naplót vezetett a családi és a Bezdánban történt eseményekről,
hanem egyházi énekeskönyveket is írt.

Moravek János magyarországi leszármazottai az 1950-es években a házkutatásoktól való fé-
lelmükben elégették a köteles mester naplóját, más családi iratokkal együtt. Szerencsére a napló
nem veszett el teljes egészében. Ugyanis az történt, hogy Moravek János unokája Mátrai (Mo-
ravek) Imre (1879–1973), aki kitanulta a pékmesterséget, majd iskolai tanulmányai elvégzése
után, különböző beosztású hivatalnokként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1944 körül kivo-
natokat készített a naplóból. Később az így kapott szöveget, ami naplótöredéknek is tekinthető,
beleszőtte a Moravek Jánosról írt terjedelmes életrajzába. A kivonatokat vagy idézve, vagy át-
mesélve közölte. Kutatásai nyomán megírta az ősők és az oldalági Moravek leszármazottak
történetét is. Dr. Mátrai (Moravek) Tibor véleménye szerint, a Bezdánban élő Moravekek va-
lószínűen még az első világháború előtt költöztek el a helységből, s többségük Baranyában,
Tolnában telepedett le.

Moravek János és unokája, Mátrai Imre gépelt írásait olvasva érdekes, dicséretre méltó igé-
nyességgel megírt családtörténet bontakozik ki előttünk. 

E dolgozat szerzői az írások egyes adataival, történéseivel kapcsolatos levéltári kutatási ered-
ményeiket megjegyzések formájában közlik. Dolgozatuk megírásához lényegében két forrás-
munkát használtak fel: Moravek János naplótöredékét és Mátrai Imre családtörténeti
feljegyzéseit, amelyek nagyapja, Moravek János életrajzát, valamint az ősök és az oldalági
Moravekek történetét tartalmazzák. (1. kép) 
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Mátrai Imre kutatása és ismeretei szerint, a Moravek család legidősebb, ismert tagja Moravek
György Pozsony vármegyében született, 1771-ben. Öt leánytestvére volt. Mikor felnőttek, szét-
széledtek az országban. György kitanulta a köteles mes-
terséget. 1805-ben a Bács-Bodrog vármegyében lévő
Bezdánban telepedett le. A következő évben már felesé-
gül vette Kohlammer Annát, aki Monostorszegen szüle-
tett, 1783-ban, de anyjával, Nigrini Teréziával Bezdánban
élt. Házasságukból kilenc gyermek született, közülük
csak kettő, János (Bezdán, 1812–Bezdán, 1892) és István
érte meg a felnőtt kort. A Moravek család lakóháza a
Puszta u. 45. alatt volt. Moravek György 1835-ben, fele-
sége pedig 1849-ben hunyt el Bezdánban. A Felső-teme-
tőbe temették el őket.1

A Moravek fiúk folytatták Bezdánban apjuk köteles
mesterségét. János 1828-ban szabadult fel, 1834-ben
mesterré avatták és felvették a céhbe.2 1838-ban feleségül
vette Peer Annát (szül. 1821-ben), Peer Péter és Szabó
Katalin leányát. Házasságukból 11 gyermek született:
János (1839), Erzsébet (1841), Veronika Matild (1844)
Péter Leó (1846), Emerencia Gertrúd (1848), Brigitta Ro-
zália (1851), Gábor József (1853), Magdolna Rozina
(1856), Fábián Sebestyén (1858), Mária Anna (1860) és
Simon Imre (1863). Emerencia, Magdolna és Brigitta
még gyermekkorukban meghaltak. Moravek György nagyszámú leszármazottjai közül egyesek
(például Jolán és Lajos) 1898-ban vagy 1899-ben belügyminiszteri engedéllyel a Moravek csa-
ládnevüket Mátraira változtatták.

A továbbiakban idéznénk Moravek János naplótöredékéből:
„Én Moravek János, születtem 1812. évben, Bezdán Mezővárosában, Karácsony havában,

vagyis december hó 11-dik napján, hajnali üdőben, pénteken 5 órakkor, a Nap plánéta, Halak
jegyében…

Az 1814. évben felállították a Sz. Flórián és az Szt. János szobrait…
1819. évben nálunk igen nagy tűz volt. Junius hó 6. ikán éppen Szt. Háromság vasárnapja

volt. Délután 2 órakkor ütött ki a tűz, felgyujtotta a házát maga az istentelen zsidó Spitzer Ber-
nát. A templom háta mögött lakott, igen sokkal adós volt a gazember és ő miatta igen sokan
megégtek, mert igen nagy szél fújt, sok szép házak porrá égtek. Az öreg anyámnak is, anyámnak
az anyja Nigrén Terézia is leégett, akkor már másodszor, mert azelőtt, még amikor én a világon
sem voltam 1797. évben akkor égett meg először. Akkor leégett a fél város. Augusztus hó 28.-
án volt a zombori vásár és oda voltak sokan Bezdánból a vásárra. Kivált a mesteremberek és
egy Baros nevű gaz ispán volt akkor itten és annak a tajték pipájából kiesett egy parázs a szal-
mába és meggyulladt és a szél fujt és igen nagy szárazság volt és igaz a tűz hatalmasan repült,
a paraszt népek meg kint dolgoztak akkor a szállásokon, ott nyomtattak azon üdőbe. Ugy volt
a szokás kinn nyomtatni, így nem volt aki oltotta volna a tüzet. Ezeket beszélte édesanyám,
mert ő a szemével látta, már akkor 14 volt az éve a kit élt és ők is akkor megégtek és több része
mind a Mester emberek égtek akkor meg…3

Az 1821 év nyarán jártam oskolába egy Árpási nevű igen jó tanitóhoz.4 Ez nagyon szépen
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tanitott bennünket, a templomban hogyan kell ministrálni…
Az 1823. esztendőben kezdődött nálunk Bezdánban az első hetivásár csütörtökön…
Az 1828. évben bérmáltak meg engem május hónak 21. napján Pünkösd előtt való szerdán,

aki megbérmált engem és a többit is Klobusitzky Péter kalocsai érsek volt…
Az 1829. évben készitették a Sz. Háromság szobrát, aki a piacon áll. Négy czéhbeli mesterek

öszve gyüjtött pénzükből csináltatták, de a csizmadia czéhbeli mesterek kezdték el, azok gon-
dolták azt ki, hogy jó lesz a Szt. Háromság dicsőségére egy szobrot emelni és szándékukat
végre is hajtották, mert ők maguk adtak rája egy ezer forintot, a többi czéhek csak segitségek
voltak és Pétsi kőfaragó készitette azt. Én segitettem két napon Isten nevében amit kellett a
mesternek kézhez adni. Augusztus hó 20.- án, Szt. István király ünnepén volt a fölszentelés,
mivel a Szt. István pátronusa a csizmadiáknak, azért arra a napra rendelték a fölszentelést,
mivel az övék volt az elsőség és nagy czeremóniával ment az végbe. Kint a kép egyik oldalán
volt a levélszin fölállitva zöld ágakból és az alatt prédikált a segéd lelkész, igen szépen kifejtette
annak érdemit, hogy mely jót cselekszik, aki az Isten dücsőségére ilyen épittet, megdicsérte a
czéheket. A prédikáció után következett a felszentelés czeremoniával taratzkok durrogása mel-
lett és a mikor a felszentelés bevégzödött, akkor megkezdödött a Szt. Mise ott a kép előtt, le-
vélszin alatt muzsikaszó mellett, lövöldözéssel…

Az 1833. évben kezdtem el nagyböjtben a Szt. Háromság kápolnájában az éneklést…
Az 1833. évben történt. A hét fájdalmu Mária szobra, amelyet fogadtak 1831. évben a kolera

eltávoltatásáért és a Koluthi utzán felállitották ahol most is áll és fogadták, hogyha a boldog-
ságos Szűz esedezése által a kolera megszünik, hát képet fognak emelni azon a tájon, ahol az
első halál történt. A kép elkészült az 1833. év szeptember 4.-én Szt. Rozália napján, mivel azon
szent is ott vagyon a Rokussal együtt, és felszentelték szeptember hó 8.-án Kisasszony ünnepén
vasárnap és minden évben, ha az üdő engedi, Mária hétfájdamu napján Virág pénteken a kör-
menet Szt. Mise után megy a hétfájdalmú képhez énekszóval, vissza is énekszóval a templomig
és ott antifona és orátzio mondatik és így vége az ájtatosságnak…5 (2. kép)

Az 1837. évben mindjárt tavasszal nálunk elkezdték a szép Kálváriát épiteni a Vámháznak
átellenében a szép mezős helyen, ott ahol most a csatorna, a kanális folyik. Tavasztól őszig
folyton csinálták és két sorba a stácziókat. A kápolna mögött magossan fölépitették a keresztet
stb. Ott állt egynéhány esztendőkig a szép Kálvária, de sajnos és fájdalmas, mikor a kanálist
kezdték csinálni, akkor pusztitották azt…6

1846. évében még a nagyböjtben elkezdték a templomot elpusztitani, mivel az igen kicsiny
volt már akkor, mert a nép igen megszaporodott, hát már nem fértek bele és így kénytelenek
voltak a bezdáni népek egy ujat és nagyot fölépiteni. Az építés folyt az egész nyáron és őszön,
míg el nem készült…Még ezt a templomot a kincstár építette, ez volt az utolsó, amit a kincstár
épitetett, azóta többé nem csináltat, hanem ha akarnak templomot épiteni, hát a községnek
öszve kell pénzt szedni, a maga költségén épiteni és noha ezt nem magunk épitettük, mégis
sokat füzettünk, a kit az épitésnél kellett mint robot helyet szolgálni, hát ugy fogadtak helyet-
tünk, akik dolgoztak és minden házas zsellér füzetett 8 pengő forintot. Én is szinte annyit fü-
zettem, igy aztán a földesek meg nem füzettek, azok csak a téglát a határba, ahol égették, onnan
hordták, meg a homokot, azt is közelről, így ezeknek nem volt semmi költségük, csak az a
kevés szolgálat, amit kocsival tettek. A templom készült, de az 1846. évben be nem fejezhették
és átment az 1847.-dikre…

Tovább az 1847. évben folytatódott a templom épitése és pünkösd ünnepére a torony már
készen volt és pünkösd hétfőn a vecsernye után a toronyra föltették a keresztet, sok taratzk
104



 lövöldözések mellett. Vitték a férfiak letakarva fekete posztóval a városházától a vállukon a
toronyig és a csigára tették és ugy felhúzták a tororny tetejéig és ott lesték többen és az apatini
ácsmesternek a fia, mert az az ácsmester elvégezte a templom tetején az egész ácsi munkát, a
neve volt Rétlpauer József, az ő felesége az én anyámmal egytestvér. Mondom annak fia Antal,
szinte itt volt az apjával és amikor a keresztet föl akarták tenni május hó 24.-én Pünkösd hétfőn,
ő fölment ez a gyermek, lehetett 11, vagy 12 esztendős és ő az elkészitett lyukba beleigazitotta
a keresztet. Aztán volt vivát, akik fönt voltak az emberek, bort ittak és a poharakat mind eldo-
bálták és olyan találkozott, aki nem törött el, a gyerekek szaladtak utána és aki megkapta, nagy
örömmel hazavitte, mert azt mondják, hogy az olyan pohárnak nagy a haszna, azt mondják,
hogy jó orvosságnak és igy vége a czeremóniának sok lövöldözések között. De a templomnak
a belseje és a sok tisztogatás egész nyáron és őszön eltartott.

A felszentelés szinte karácsony felé történt. Az történt decembere hónak 19. napján, advent
4-ik vasárnapján 1847-ben. A felszentelés oly módon történt, hogy a templomot be kellett
csukni, senkinek nem volt szabad bent lenni, csak egyedül én magam voltam bent, bezártam
az ajtót belülről és azt mondták, hogy ki ne nyissam addig, míg a papság a néppel háromszor
körül nem megy és meg nem szenteli a falakat mindenütt. Bátsi főesperes és prépost7 és szen-
telte fel, azt rendelte el a kalocsai érsek és midőn felszentelték, izsótoppal8 hintették rá a szentelt
vizet. Amikor háromszor körül mentek a templom körül, akkor az ajtóhoz értek és akkor
 mondták, hogy nyissam ki az ajtót és akkor bejött a népség és fölállt a szent Mise czeremóniával
és igy ért véget a szentelés…” (3. kép)
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Mátrai Imre nagyapja életrajzában közli, hogy 1831-ben kolerajárvány pusztított Bezdán
mezővárosában is. Mintegy 600-an estek a járvány áldozatául.9 Elmondja, hogy Moravek János

naplójában hosszabb visszapillantást vett az 1848/49-es magyar szabadságharcra. Ismerteti az
1848 előtti állapotokat, a jobbágyságnak a nemességhez való viszonyát, a robotot, a dézsmát.
Leírja azt az örömet, amelyet a szabadság híre Bezdánban s általában országszerte keltett. Sze-
rinte az 1848-as márciusi események híre csak április 7-én jutott el Bezdánba.10 A napló meg-
emlékezik arról a szomorú kiábrándulásról is, amely az örömmámort csakhamar követte.

1949. január 22-én kétszáz lovas fogaton 800 nemzetőr indult Bezdánból Kúlára, hogy ott
csatlakozzon a reguláris magyar hadsereghez. A nemzetőrök között volt Moravek János köteles
mester is. Meglepetésükre ott egyetlen katonát sem találtak. Az Új-Verbászról visszaérkezett
felderítők arról számoltak be, hogy a helységben minden ház üres, a lakosság elköltözött, hát-
rahagyva minden élelmiszerét. A nemzetőrök lovas fogataikon nyomban odahajtottak, és mu-
latozni kezdtek. Egy cservenkai hajósgazda gyanúsnak találta a helyzetet, lóra ült, hogy körül
nézzen Ó-Verbászon. Odaérve meglepetten látta, hogy a helység tele van szerb fegyveresekkel,
akik két ágyúval is rendelkeznek. A hajósgazdának az a sejtése támadt, hogy a szerb fegyvere-
sek csak az estét várják, hogy lerohanhassák a mulatozó nemzetőröket. Mikor visszatért a ma-
gyar táborba és elmondta a látottakat, nagy zűrzavar, fejetlenség támadt a nemzetőrök körében,
s mindenki igyekezett menekülni a helyszínről. Látva ezt a szerbek, lövöldözni kezdtek, hogy
fokozzák a riadalmat.

Erről ezt olvashatjuk Moravek János naplójában: 
„Azon a kocsin, amelyiken én ültem, még nem értünk Verbászra, mert én hátul voltunk a

kocsival, utánunk még négy kocsi jött és még lehettünk száz ölnyire Verbásztól, amikor
 kiáltották, hogy csak vissza, szaladj, mert jön a rác és akkor visszafordultunk, mink lettünk az
elsők, mint a Szt. Evangélium mondja, hogy az elsők lesznek utolsók, az utolsók pedig
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 elsőkké…”
Mátrai Imre leírja, hogy a nemzetőrök üldözésére indult szerb sereg ágyúit is megszólaltatta

és sokáig nyomult utánuk. A golyók azonban – szerencsére – sem emberben, sem állatban nem
tettek kárt. 

Mikor a menekülők elérték a Ferenc-csatornát, annak jegén folytatták nagy robajjal a me-
nekülést, egészen Cservenkáig. A gondviselés szinte csodával határos módon óvta meg őket
egy nagyobb veszedelemtől. Ugyanis a jégréteg, mely akkor nagy tömeg embernek és sok ko-
csinak országút gyanánt szolgált Új-Verbásztól Cservenkáig – mintegy 20 km hosszúságban – ,
két nappal később állítólag már egy embert sem birt meg.

A menekülő nemzetőröket Cservenkánál, a helybéli lakosság feltartóztatta és éjszakát ott
kellett tölteniük. Akkor Moravek János megbetegedett. Miután igazolást kapott a táborból való
elbocsátásáról, a Ferenc-csatorna mellett gyalog, hazafelé indult. Két nap múlva érkezett Bez-
dánba.

A még a táborban lévő bezdáni nemzetőröket január 26-án újra Kúla irányába vezényelték,
de addigra már botokkal látták el magukat. Másnap Sztejin Demeter és Nenadovics Proto 3000
főnyi szerb serege könnyűszerrel szétverte a nemzetőrök csapatát, és elfoglalta Kúlát. A szét-
szóródott nemzetőrök csak 2-3 napi bolyongás után érkeztek haza.

Akkor általános zűrzavar uralkodott Bács-Bodrog vármegyében. Gróf Vécsey Károly tábor-
nok honvédseregével kivonult a Bácskából. Minden helységnek, saját magának kellett meg-
szerveznie védelmét. A lakosságon valóságos rémület lett úrrá. A vagyonosabb emberek
Szegedre, Szabadkára, Bajára menekültek. A parasztok sok helyen nyíltan árulásról beszéltek.
A szerb fegyveresek, ahol megjelentek fosztogattak, de gyilkoltak is. 

A Szerémségből jött szerb fegyveresek február 11-én elfoglalták Zombort. Olyan hírek keltek
szárnyra Bezdánban, hogy a szerbek február 13-án  „meglátogatni” szándékozzák a mezővárost. 

Bezdánnak abban az időben egy szerb származású, görög keleti vallású jegyzője volt, Turják
János. Amint a jegyző értesült a szerbek fegyveresek szándékáról, rögtön Zomborba utazott,
hogy megegyezést kössön velük. Az utóbbiak hajlandóak mutatkoztak erre, de kérték, hogy a
bezdáni elöljáróság tagjai (bíró, esküdtek) és a plébános11 másnap jelenjenek meg Zomborban.

Míg a jegyző Zomborban tárgyalt, Bezdánban elterjedt a hír, hogy jönnek a szerbek. A nép
megrémült, aki tehette csomagolt és menekült Deutovára (ma Dávod). Február 12-e reggelére
csaknem teljesen kiürült a helység.

Moravek János a bezdáni lakosság meneküléséről így számol be: 
„Mi is elmentünk azon a napon, vagyis február 12-én, de mink nem kocsin. Gyalog kellett

menni: elvittük magunkkal az első fiunkat Jánost, az volt tizedfél éves és a legkisebbet Eme-
rencia leánykát, akkor volt az 16-ik hetes, azt mindig karon kellett vinni, mert igen kicsiny
volt. A három gyermekünket – a 2-ikat Lizát, a 3-ikat Veronikát és a 4-iket Pétert idehaza hagy-
tuk az öreg Annyok gondviselésére, mert nem birtak volna gyalogolni… mink azon a nap el-
mentünk Béreg faluig, ott lakott egy hugom, unokatestvérem is azon az éjtszakán ott
megháltunk és reggel midön felkeltünk, a feleségem a két gyermekkel hazajött mert hire jött,
hogy a rácok megegyeztek.”

Mátrai Imre elmondja, hogy a szerb fegyveresekkel való egyezkedésre a plébánosnak is be
kellett mennie Zomborba. Mivel ő ezt nem kívánta megtenni, a szerbek bementek a szobájába,
megfogták és kihúzták onnan. Hátulról puskatussal lökdösték. A megegyezés alapján
 Bezdánnak több ezer forint hadisarcot kellett fizetnie és 12 szép lovat kellett átadnia a szer-
beknek. Hasonló módon sarcolták meg a többi községet is, a szerint, hogy milyen gazdag volt.
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Bajmokot február 14-én „hódoltatták” meg a szerb Vajdaság számára. Patricsevich horvát cs.
kir. őrnagy megszállta Baját és  óriási hadisarc megfizetésére kényszerítette a várost. Rajacsics,
a szerb lázadás lelke a győzelmi hírek hallatán rendkívül boldog volt. Örömében nagyhangú
szózatában hirdette, hogy „Bács-Bánság rónáin ezentúl szerb az úr.” Ekkor már, Szabadka és
Pétervárad kivételével, úgyszólván az egész vármegye a szerbek birtokában volt.

Moravek János családját Béregről hazaküldte, de ő még maradt, mert azt hallotta, hogy a
szerbek a fiatalabb férfiakat elviszik katonának. A Béregen tartózkodó hat bezdáni iparos –
köztük Moravek János is –, úgy határozott, hogy „világgá” megy. Előbb Szántovára (ma Her-
cegszántó), onnan Dávodra, majd Bátmonostorra gyalogoltak. Útközben felkeresték a szentkúti
kápolnát. Ötnapi bolyongás után visszatértek Bezdánba.

Mátrai Imre közli, hogy miután nagyapja naplójában megemlékezik a szenttamási diadalmas
csatáról, az orosz invázióról és a szomorú, világosi fegyverletételről, a következőket írja: „Az
1851. esztendőben megkaptam a várostól a magántanitást, de nem egészen nyiltan, csak titok-
ban, mert nem volt megengedve, de azért folytattam 3 évig és 3 hónapig, azután eltiltotta a ha-
tóság.12

Idézünk  Mátrai Imrének, a nagyapjáról szóló életrajzából:
„… 1849. év tavaszán édes anyja kivánságának is eleget tett, ki halála előtt meghagyta, hogy

egy keresztet csináltasson, mert ő azt fogadta. Ezt fiui kegyelettel fel is állitatta s 1849. május
5-én felszentelték. Ez a kereszt a Zomborból Bezdánba vezető országuton, a bezdáni csárdán
tul az uttestől jobbra. 41 év mulva az elkorhadt régi kereszt helyébe az alapitvány kamataiból
uj kereszt készült, melyet 1890. évi junius 15-én szenteltek fel. E felszentelésen e sorok irója,
mint gyermek szintén jelen volt.” 

Mátrai Imre megjegyzi: a keresztállítás történetét azért írta le részletesen, hogy „… megvi-
lágitsam azt a mély és vallásos lelkiismereteséget és kegyeletet, amellyel nagyatyánk elhalt
szülei emlékének adózott.” A továbbiakban a következőket mondja el nagyapjáról, felhasználva
annak naplóját:

„Az 1852. évben, mint feljegyzésre méltó eseményt emliti meg, hogy Nagy Boldogasszony
ünnepén [aug. 15.] 22-ed magával elzarándokolt az andócsi bucsura Somogy megyébe. Ezt
boldogult atyja iránti kegyeletből tette, ki betegsége alatt ilynemű fogadalmat tett, időközben
bekövetkezett halála azonban annak telejsitésében meggátolta. Az utat részben kocsin, de job-
bára gyalog tette meg…”

Az 1853. évnek március hava szintén emlékezetes maradt Moravek János életében. E hó 13.
napján ugyanis meghalt Emerencia nevű leánya; 5 napra reá [március 18-án] született Gábor
nevű fia és ezt követőleg ugyanazon hó 30. napján halt meg Brigitta Rozália nevű leánygyer-
meke …

1854. április hó 27-én családostól együtt Máriagyűdre [Baranya m.] költözött. E lépésre
főleg az indította, hogy ott a „kalmárságot” megtanulhassa, mert mesterségével járó kenderport
nem birta tovább tűrni.13 Mindazonáltal mesterségét folytatta, amig birta. Ez a „kalmárság” az
imakönyvek, olvasóknak, képeknek, naptároknak, vásárok és bucsuk alkalmával való elárusi-
tásából állott. Máriagyűdön azonban csupán félévig laktak, mert ugyanazon év október havában
Bezdánba visszaköltöztek…”

Ezután Mátrai Imre a következőket idézi nagyapja naplójából:
„Az 1856. évben a Ferencz csatorna felszentelése, július hónak 27.-én vasárnap. A csatorna

már több évek folytán készült, de igen lassan ment ott a dolog, hogy tovább tarson és többe
kerüljön. Bele is került oly sokba, hogy nem ezreket, hanem milliókat lehet számlálni. Egy
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külföldi müvész vállalta el az elkészitését, de hogy többet kapjon hasznot, nagyon lassan csi-
nálta, hanem azután már a Ferencz József császár látta, hogy ily régóta nem készül meg a rop-
pant költségbe kerül, hát azt rendelte, hogyha be nem végzi rövid idő alatt, hát csináloját, aki
elvállalta, felakasztatja. Bezzeg, mikor ezt meghallotta, akkor pár hét alatt megkészült a kanális,
azelőtt meg évekig dolgoztak rajta és mégis kevés látszatja volt. És mikor elkészült összejöttek
igen sok és nagy urak minden felül és köznépek is sok ezer. Julius hónak 27.-én 1856, nagy
czeremóniával fölszentelték, sok papok is jelen voltak és ott a főpap misét szolgált a slászhoz
közel zöld levélszin sátor alatt igen sok taratzk lövöldözések mellett.” (4. kép)

Mátrai Imre így folytatja nagyapjáról szóló életrajzát:
„1861. évben mesterségével végleg szakitott. A nehéz kenderpor egészségét veszélyeztette…

Ezen időtől kezdve kizárólag a már emlitett nyomtatványokkal, könyvekkel és más apróságok-
kal kereskedett.

1866. szeptember 26.-án egy tűzvész alkalmával sok mindenük elpusztult, bár csak kamrájuk
és félszerük égett le, mégis mintegy 300 forintnyi kárt szenvedtek. Ugyanakkor 13 ház lett a
lángok martaléka és 2 emberélet esett áldozatul. Az egyik Ruff Ferenc volt, gyermektelen, jó-
módu ember, a másik Szabadi Katalin kovácsné 9 gyermek anyja, ki teljesen összeégett.”14

Moravek Imre megemlékezik az 1867-es évről is annyiban, hogy az alkotmány kihirdetésének
örömére november 28-án Bezdánban nagy ünnepély volt. Dörögtek a mozsarak. Az egyik mo-
zsár szét is repedt. Egyik darabja a sütögetőt úgy vágta mellen, hogy hanyatt esett. Sokáig be-
tegeskedett emiatt.

1873. augusztus 11-én Bezdánban megjelent a kolera. Az elhalálozás rövid idő alatt oly mé-
reteket öltött, hogy például augusztus 31-én 18 halottat temettek el.15 (5. kép)

Moravek János 1879. augusztus 8-án Kolluth (ma Küllőd) községből hazafelé jövet botja
leesett a lovas kocsiról, ő utána ugrott, hogy felvegye, de olyan szerencsétlenül elvágódott a
rögös úton, hogy csontrepedést szenvedett, amely miatt egy évig sehová sem mehetett. A baleset
következménye egész életében kínozta.

Naplóját még 1884 tavaszán is vezette. Április 5-én bejegyezte, hogy tíz hónapi súlyos
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 betegség után elhunyt Simon Imre nevű, 21 éves fia.
A dolgozat szerzői Moravek János egyházi énekírásával kapcsolatban a következőket mond

s önképzéssel szerzett tudásával magyarázható. Énekírói tevékenységére csak a könyvtárából
a mai napig fennmaradt kiadványok alapján következtethetünk.

1880-ban Wajdits József gyorssajtóján Nagy-Kanizsán kinyomtatott egy 10 oldalas énekes-
könyvecskét. Eredeti példányát Bezdánban a néhai Bilmájer Károly általános iskolai tanár
őrizte meg.16 A könyvecske meglehetősen hosszú címe lényegében mindent elmond annak tar-
talmáról: Huszonhat igen szép/ HYMNUST/ foglal magában ezen kis könyvecske,/ egész éven
által mondandó/ ünnepi vecsernyék/ után szokott énekeltetni,/ iratott Bezdánba./ Moravek János
által,/ 1880-ik évben. (6. kép)

A könyvecskéből idézzük az első éneket:

„UJ ÉV NAPJÁN IS
ezen Hymnus kell
Nota: a Pünkösdnek.

VIZKERESZTRE VALÓ HYMNUS

1. Született fiu Istennek, az angyalok
énekelnek, a pásztorok örvendenek dicsőség
Istennek.
2. Napkeleti tartományból, királyok jön-
nek Száhából, sietnek ő országokból kedves
hazájokból.
3. Csillag vezérlése után, mennek Jeru-
zsálem utján, honnan Betlehembe jutván,
lelki buzgóságban.
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4. Ajándékot megnyitván, aranyat töm-
jént és mirhát, jelentvén isteni titkát, és
emberi sorsát.
5. A kisded Jézust imádták, magokat
földig alazták, szent anyát is magasztal-
ták. Áldottnak mondották.
6. Mi is templomodba jöttünk, mert ró-
lad megemlékeztünk, ajándékul vegyed szi-
vünk, szerelmes Istenünk. Ámen.”

Dr. Mátrai (Moravek) Tibor ennek az írásnak a szerzőinek ajándékozta ükapja, Moravek
János 1885-ben írt, 32 oldalas, kéziratos énekes füzetét, amelynek első oldalán a következő ol-
vasható:
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„Egyházi 
énekek
Moravek János
tulajdona
Bezdán, 885.
17 Éneket foglal magában
ezen kis könyvetske.” (7. kép)

A füzetből idézzük a 3. éneket:

„Notája, Oh Mária drága sziv.
ESŐÉRT ÉNEK, MÁRIÁHOZ

1. Urunk Jézus – Szülője, Kegyes
föl nevelője, Mária, Te hozzád
folyamodunk, Buzgó Szivvel
kiáltunk, Mária, Hald kéré-
sünk, esdeklésünk, Hallgasd
Könyörgésünket, Nyerj alkal-
mas esőket, Mária…
2. Az ur Jézus – Szülötted,
Meg halgat Szent Szűz,
téged Mária,
Meg nem veti Kérésed
A te – esedezésed Mária,
Szent nevedért, érdemedért,
Meg nyitja – az egeket Ád
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alkalmas esőket Mária…
3. Fiad minket híveit, Szent
neved tisztelőit Mária, Meg-
szán Szoszolásodért, Kegyes
pártfogásodért, Mária, Kegyel-
méből, Szerelméből, Meg
ásztatja földünket, Ad harmatot
esőket Mária…
4. Tekintsd az éhezőket, Nézd
a sok – könnyezőket Mária,
Mennyei szép virág szál,
Érettünk imádkozzál Mária,
Úr Jézusnál, meg váltonknál,
Alkalmas, szép esőkért, Földeink
gyümöltségéért Mária. Amen.”

Moravek János könyvtárából fennmaradt legrégebb kiadású könyv 1793-ból való. Németből
fordított szentbeszédeket tartalmaz. Nincs benne bejegyzés. A könyvet valószínűleg valakitől
örökölte vagy kapta.

A Három szakaszokra osztatott szent beszédek c., 1800-ban megjelent könyvben a következő
bejegyzés olvasható: „Ezen Könyvetske, Moravek János. Bezdán, 1844-ik Évben vette ezen
Könyvet. (8. kép)

Tulajdonában volt egy bibliai történeteket feldolgozó tankönyv, amelyet a „magyar nemzeti
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oskolák” tanulói számára adtak ki, 1837-ben. Nincs benne bejegyzés, de feltételezhető, hogy
segédtanítói működéséhez használta, az 1850-es évek első felében. (9. kép)

Egy 1839-ben megjelent, latinból fordított, Szűz Máriát dicsőítő könyvecskét – bejegyzése
szerint – 1840-ben szerezte be.

1844-ben kiadták a pécsi egyházmegyében leg-
többször elhangzott imádságok gyűjteményét.
Könyvben lévő bejegyzés szövege: „Moravek
János. Könyve. 1848-id Bezdán.”

Befejezésül Mátrai Imre írásából közlünk né-
hány részletet, amelyek elsősorban nagyapja em-
beri természetére vonatkoznak:

„… Nagyatyám… Csontsérülésén kívül egész-
ségi állapotára nem panaszkodhatott. Nagy emlé-
kező tehetséggel bírt s azt meg is őrizte
mindvégig. 1892. évi január hó 4-én [79 éves ko-
rában] elköltözött az élők sorából. Halálának oka:
végelgyengülés.

Fényképet sem önmagáról, sem családtagjai-
ról soha nem készitett. Fölösleges fényüzésnek
tartotta. Utánjárást is igényelt volna, amennyiben
Zomborba kellett volna e végből beutaznia…A
nép mestersége után csak „Köteles János” néven
ismerte. Bezdánban egyébiránt majd mindenki-
nek van valami mellékneve. Gyermekeit és uno-
káit is csak mint a „Köteles fia” illetve „unokája”
ismerték…

Életmódja a lehető legegyszerübb volt. Szeszes
italt nem ivott. A dohányzás iránt különös ellen-
szenvvel viseltetett, a füszeres, paprikás eledelek-

től tartózkodott… közlékeny és barátságos volt mindenkivel szemben, csak a gyermekeivel
szemben volt szigorú és kevésbé közlékeny. Minden legkisebb hibát, vagy vigyáztalanságot
hirtelen haraggal és kézzel megtorolt… Gyermekeitől feltétlen engedelmességet követelt…
Unokái azonban már csak a kedves nagyapát ismerték benne, ki bizonyos alkalmakkor megle-
petéseket tartogatott számukra és ajándékokkal kedveskedett…

Egyoldalu és szigorú nevelési rendszernek voltak a maga káros kinövései… [leánya] Mária
Anna…a vallási fanatizmusban annyira ment, hogy nazarénussá lett. E lépésével nagyatyánk-
nak utolsó éveiben nagyon sok lelki fájdalmat és szomorúságot okozott… Nazarénus hittársait
mindenkinél előbbre helyezte, még tulajdon atyjánál is többre becsülte…

… különösebb vállalkozó szellemet hiába kerestünk volna benne. Egész életét csak Bezdán-
ban töltötte, nem érezte szükségét annak, hogy külföldön ismeretek és tapasztalatok utján lá-
tókörét szélesbitse… Gyermekei, hozzá hasonlóan, szintén iparosok lettek. Mégis amikor 7-ik
gyermekét, Gábort, ki észbeli tehetségével testvérei között leginkább kivált, szintén ipari pá-
lyára adta, nem tudta könnyeit eltitkolni.

Az iparágak megválasztásánál nem igen vette figyelembe, hogy képességeiknek,
 hajlamaiknak mi felel meg legjobban: elég szük látókörrel és kevés előrelátással oly iparágakat
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választott fiai számára, mely mellett a boldogulásra kevés kilátás nyilt. Igy pl. két fiát is ta-
kácsmesterségre tanitatta, abban a naiv felfogásban, hogy a takács mindig szobában dolgozik
és helyébe hozzák a munkát… ez a mesterség annak idején még nem volt annyira megnyomo-
ritva, mint később, amikor a gyárakkal versenyre kelni lehetetlenség volt…

Jóságos hitvesét csupán annyiban jellemezhetem, hogy maga volt a szelidség és béketürés…
Hirtelen haragos férjével szemben sokszor volt gyermekeinek védő angyala, ki békitő szavával
és közbelépésével lecsillapitotta a háborgó indulatokat…”

Írásunkban a 19. századi Bezdán mezőváros egy ismert iparosmesterének élettörténetét is-
mertettük. Szóltunk korának társadalmi és politikai viszonyairól. A társadalmi felemelkedésére
irányuló törekvéseiről. Önművelődéséről. Íráskészségének megnyilvánulásairól. Hozzájárulá-
sáról a művelődés terjesztéséhez szülőhelyén. Mély vallásosságáról. Családcentrikus nevelé-
séről. Mindennapjainak öröméről és bánatáról. Megvalósított és megvalósítatlan vágyairól.

Moravek János naplótöredéke, amely alap-forrásmunkánként szolgált munkánk megírásához,
fontos helytörténeti, néprajzi adatokat is nyújthat a kutatóknak. 

Irodalom

Dr. Balla Ferenc–dr. Balla István: Bezdán művelődési életének krónikája. Logos-print Kft.
Tóthfalu, 2007

Jegyzetek

1 A szerzők megjegyzése (rövidítés – Sz. m.): Moravek György lakóháza telkén ma három kisebb csa-
ládi ház áll. Mivel a Felső-temetőt az 1840-es években nyitották meg, az említett személyek való-
színűleg első halottai között voltak. Sírhelyük már nem található meg.

2 Sz. m.: 1851-ben a 298 bezdáni illetőségű mesterember közül, 294 tagja volt a mezővárosban mű-
ködő öt céh egyikének. A céhek a következők voltak: a csizmadiák céhe, a szabók, szűcsök és szíj-
gyártók egyesült céhe, a bognárok, kovácsok, lakatosok és kötelesek egyesült céhe, a takácsok céhe,
a fazekasok, asztalosok, tímárok, festők, ácsok, vargák, esztergályosok, bádogosok, pékek, szappa-
nosok, bocskorkészítők, kalaposok, üvegesek, harisnyakötők, fésűsök, szitakészítők és molnárok
egyesült céhe. Az első és az utolsó céhlevelet, amelyet Bécsben adtak ki, 1815-ből, illetve 1830-ból
származik. Ezek az oklevelek biztosították a céh kiváltságait, szabályozták szervezetét, belső életét.

3 Sz. m.: A tűzvész 1794. augusztus 28-án, a zombori vásár napján volt. Összesen leégett 56 épület. A
városháza, a templom és az iskolaépület is részben károsodott.

4 Eddigi kutatásaink szerint ilyen nevű tanító nem dolgozott Bezdánban.
5 Szt. Rozália szobrának létezéséről nincs sem szóbeli, sem írásbeli adatunk. Braidigán Ferenc Szt.

Rókus-szobrot állítatott a Kolut u. és az Új u. kereszteződésénél. Állításának évét nem tudjuk. 1948-
ban az ifjúkommunisták ledöntötték. Ma már erre az emlékműre nagyon kevesen emlékeznek a hely-
ségben.

6 A Kálváriát 1847 őszén bontották le.
7 Polesetzky Bálint adonyi prépost és bácsi plébános.
8 Sötétkék virágú félcserje.
9 Az áldozatok száma 350-re tehető.
10 A mezőváros lakossága ezekről az eseményekről az országos hírlapokból már március 21-én

 értesült.
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11 Volvátz György (Bezdán, 1798–1880) esperes-plébános.
12 A mezővárosban még abban az időben is az elismertebb, értelmesebb személyiségek valamiféle

segédtanítói állást kaphattak. 1851-ben a 7230 lakosú mezőváros egyházi, négyosztályos elemi nép-
iskolájának 510 tanulója volt. A tanítás két nádfedeles iskolaépület egy-egy tantermében folyt. A
belvárosi iskolában Szántó Ignác, a városszéli iskolában pedig Bogyó József tanított. A gyerekek
tanultak írni, olvasni, számolni, földleírást, természettant és katekizmust. A tanulók rendszertelenül
jártak iskolába, ami ingyenes volt. A nyári hónapokban sok szülő szegénységére hivatkozva otthon
tartotta gyerekét ház-, liba- és disznóőrzés végett.

13 Irataiban egy helyütt megemlíti, hogy 1834. május 5-én elkezdett a melle fájni és fáj is folyton.
14 Ezt a tűzvészt más forrás nem említi.
15 A kolerajárvány július 17-től szeptember 8-ig tartott. Abban az évben a helységben minden 8. lakos

meghalt, összesen 672-en. Az elhalálozottak közül mintegy 400-an kolerában hunytak el, de a halotti
anyakönyvben csak 149 esetben van a kolera a halál okául feltüntetve.

16 A szerzők ennek fénymásolatával rendelkeznek.
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SZIKORA ISTVÁN

Családnevek a helytörténeti kutatásban

A délvidéki helytörténészek eddigi kutatásaik során a családnevek (vezetéknevek) nem ke-
rültek előtérbe. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 2010-es és a 2011-es évkönyveiben
mindössze négy írás foglalkozik érintőlegesen e kérdéssel.1, 2, 3, 4 Ezen írások közül csak egy
vajdasági helytörténész írása, a másik három szerző munkája egy magyarországi település név-
anyagával kapcsolatos. Az egyik írás szerzői igyekeztek a tárgyilagosság látszatát kelteni, rá-
mutatva a magyar pap magyarosítására a német és szláv családnevek esetében.3 Kár, hogy ebből
az időből a szláv és német papok anyakönyvezéséről nem írnak, de a hatósági összeírók tevé-
kenységéről sem tesznek említést.

A török dúlást követően Bács-Bodrog vármegye benépesítése nagyon kevert nemzetiségű
lakosságot eredményezett. A vármegye hivatalnokai több nyelven beszéltek és írtak, ez látszik
a lakosság hivatalos hatósági összeírásokban. Ha martirologiai nevekből képezték a családne-
vet, akkor több esetben latinul írták és ezek után nehéz megállapítani, milyen nemzetiségű volt
az egyén. A kereszneveket is különböző nyelveken jegyezték le a hatósági összeírók, ezért be-
szélhetünk magyarosításról, németésítésről, de szlávosításról is. 

Kupuszina újratelepítését 1751. május hó 14-én kelt alapítólevélben rögzítették. Ebben hang-
súlyozták:

Mivel a fentieket nagyon fontosnak tartották, ezért az alapító oklevél első pontjában ugyanezt
megismételték:

A telepítés annyira sikeres volt, hogy Kupuszinán már 1754-ben plébániai hivatal müködött,
és ez év novemberében elkezdték vezetni az anyakönyveket. Még ebben az évben megindult
az iskolai tanítás is.5
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A mellékelt összeírásokból (lásd a tanulmány végén) a faluközösségben zajló társadalmi
mozgások észrevehetők, és e mozgások két irányúak. Hogy mindez szemléltetőbb legyen, ezért
azok a személyek, akiket érint a változás, külön táblázatban következnek:

1. táblázat: A társadalmi változásban érintett személyek

A táblázatban feltüntetett beálló gyors társadalmi változások csak abban az esetben voltak
lehetségesek, ha a településen a telkeket még nem osztották ki végérvényesen. 1762-ben az
összeírt 157 családfő közül 17 zsellér volt, vagyis 10,82%-a az összeírtaknak. Három évvel
később, 1765-ben a 160-ból 19 zsellért jegyeztek, ami 11,87%, a növekedés 1,05%. A harmadik
hivatalos összeírás 1766-ban volt. A 201 összeírt személy közül 56-ot zsellérként írtak be, ez
27,86%-a az összeírtaknak. Egy év alatt a zsellérek száma drasztikusan növekedett, meghá-
romszorozódott. Okát nem tudjuk. 1762-ben az első hivatalos hatósági összeíráskor az összeírt
157 személynél 129 különböző családnevet jegyeztek, de 19 ugyanazon családnevet 47
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Sor-
szám

Vezetéknév Keresztnév
Teleknagyság

1762
1765 1766 1777

1. Dumantsil Márton gazda zsellér

2. Farkas Ferencz gazda gazda zsellér

3. Gernya János gazda zsellér

4. Gusván Istók 1/4 gazda zsellér gazda

5. Hodován Pál 1/1 zsellér gazda

6. Horváth György gazda gazda zsellér

7. Horváth János 1/4 gazda zsellér gazda

8. Karlitsek László gazda gazda zsellér

9. Király András 1/4 zsellér zsellér gazda

10. Lőre Dávid 1/4 zsellér zsellér gazda

11. Magyar Márton gazda zsellér

12. Matani Máto gazda zsellér

13. Matani Mihály gazda zsellér

14. Molnár György 1/2 gazda zsellér gazda

15. Országh Joseff gazda zsellér

16. Petér Mihály 1/2 gazda zsellér gazda

17. Szilaj János gazda zsellér

18. Tabák György 1/2 gazda zsellér gazda

19. Tótth János gazda zsellér

20. Tótth Ádám 1/4 zsellér gazda

21. Varga Gáspár zsellér gazda zsellér



 egyénnél. 1765-ben a 160 összeírt személy 131 különböző családnéven osztozott, 22 vezeték-
nevet több személynél jegyeztek fel, és ezek száma 54 volt. A harmadik hivatalos hatósági ösz-
szeírás során, 1766-ban 201 személyt jegyeztek 141 különböző családnévvel, 34 családnév
több egyén vezetékneve volt, ezek együtesen 93-an voltak. Ezekről az összeírásokról tudni
kell, hogy nem ösznépi összeírások voltak, hanem csak az adózók és az ágyútölteléknek való-
akat írták össze (felnőtt férfiakat és fiúgyermekeket 1762-ben), az asszonyokat és a leánygyer-
mekeket nem írták össze.

2. táblázat: Több személynél jelentkező ugyanazon családnevek
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Sor-
szám

1762 
Családnév

Gyako-
risága

Sor-
szám

1765 
Családnév

Gyako-
risága

Sor-
szám

1766 
Családnév

Gyako-
risága

1. Balogh 2 1. Balogh 4 1. Antalovits 3

2. Csera  -e 2 2. Banovák 2 2. Balog 6

3. Gusván 2 3. Bognár 2 3. Banovak 2

4. Horváth 6 4. Csere 2 4. Buják 3

5. Hudák 2 5. Fejes 2 5. Csere 2

6. Király 2 6. Gusván 2 6. Deák 2

7. Kiss 2 7. Hypki 2 7. Dora 2

8. Klucsovszki 2 8. Horváth 4 8. Fejess 2

9. Kovács 2 9. Hudák 2 9. Gusván 5

10. Magyar 2 10. Janovits 2 10. Hipky 3

11. Marus 3 11. Kiral 2 11. Horváth 5

12. Matany 3 12. Kiss 2 12. Hudák 2

13. Molnár 4 13. Klajo 2 13. Janovits 2

14. Nagy 2 14. Klutsoszky 3 14. Kartaly 2

15. Pravda 2 15. Lőre 3 15. Kazimiti 2

16. Sugár 2 16. Maruss 3 16. Kyrall 3

17. Sulcz 2 17. Mattyanyi 3 17. Kiss 2



Az újratelepítéstől eltelt 15 évben még nincs kirívóan nagy gyakorisággal jelentkező csa-
ládnév a helységben.

A három első hivatalos hatósági összeírásnál 1762-ben, 1765-ben és 1766-ban minden al-
kalommal jegyzett vezetzéknevek száma 78, a későbiek folyamán e vezetéknevet viselők adták
a helység törzslakosságát. Az említett családnevek:

Anisits Koleszár
Asztalos Kovács
Balogh Krivda
Banovák Leskoczky
Bernád Lőre
Bódis Lukáts később Lukátsovits majd Lukátsevits
Borsos Marus
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18. Szurop 2 18. Molnár 4 18. Klajo 2

19. Varga 3 19. Podolszky 2 19. Klutsovszky 3

20. Pravda 2 20. Koleszár 3

21. Sulcz 2 21. Lukatsevits 2

22. Takáts 2 22. Maruss 5

23. Mitak 2

24. Molnár 6

25. Pejsits 2

26. Pravda 2

27. Solta 2

28. Sugár 2

29 Sulcz 2

30. Szurop 4

31. Tabak 2

32. Takáts 2

33. Tóth 2

34. Varga 2

Összesen 47 54 93



Buják Marusits
Bukta Matani
Csere Mezey
Dániel később Danielkovits Misak
Deák Mojzes
Dobos Molnár
Dobrik Nádasdy
Dora Nagy
Dubetz később Dubatz Novius ebből lett Novits
Erdős Ocska − Ocskó
Fajtth Petér, Pétér és lett Péter
Farkas Poppé
Fejes Pravda
Fülöp Raptsányi
Gábor Siska
Gusván Sivo − Sívó
Haik Smoleniczky
Harnos Solta
Hipky Sugár
Hodován Sulcz
Horváth Süts
Hudák Szarvas
Jagicza Szurop
Janovits Tabak
Karlitsek Takáts
Kartala később Kartaly Tóth
Kerczy Turja – Turay
Király Uherka – Uherko
Kiss Ujlakos
Klajo Valkaj − Valkó
Klutsovszky Varga

A 18. század magyar helyesírásról tudni kell, hogy ekkor a c betűt írták tz és cz-vel is, a cs
betűt pedig ts-sel és az s betűvel írták a zs betűt is. Az i betűt írták y-nal is.

Szólni kell a hatósági hivatalos összeírókról, akik több nyelven írtak és beszéltek, ami ter-
mészetes volt a  több nemzetiségi megyében, amilyen Bács−Bodrog vármegye volt. Magyarul,
németül, latinul írtak és beszéltek, de a szerb és horvát nyelvet is ismerték, következetesen egy
nyelvet sem alkalmaztak és egyik nyelv helyesírás  szabályaitt a vezeték és keresztnevek sor-
rendjében az összeírások során nem tartottak be. 1766-ban a kereszneveket igyekezett az össze-
író latinul bejegyezni, ekkor viszont a latin nyelv helyesírása szerint elöl van a keresznév és
utána a vezetéknév, de a fordítottját is elég sűrűn alkalmazta. A keresztnevek bejegyzése is
rendszertelen, jegyezték, magyarul, németül, szerbül, horvátul és latinul is nagyon sokszor nem
várt alkalmakkal. A keresztnevek beírásánál beszélhetünk magyarosításról, de ugyanúgy né-
metesítésről, vagy szerbesítésről, horvátosításról és szlovákosításról is. Természetesen ez össze-
függ az összeíró többnyelvűségével, ami úgy tűnik konyhanyelvi szinten volt, legalábis a
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keresztnevek bejegyzése ezt sugalja.

3. táblázat: Vezetéknevek, melyek csak az összeírás évében voltak a helységben
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Sor-
szám

1762 
Vezetéknév

Sor-
szám

1765 
Vezetéknév

Sor-
szám

1766 
Vezetéknév

1. Antál 1. Dudás 1. Blaskovits

2. Augusim 2. Fieck 2. Chritian

3. Banyitsek 3. Gutty 3. Ditsérd

4. Chrisian 4. Gyarmathy 4. Guláss

5. Császár 5. Kisszutsanyi 5. Hegedűs

6. Cservik 6. Kokonyetsky 6. Hőregy

7. Hádátskáj 7. Kubanis 7. Karoline

8. Hőregine 8. Lévák 8. Kulay

9. Kazemi 9. Milleram 9. Kutser

10. Kazunik 10. Panyik 10. Dora

11. Kernya 11. Polevka 11. Nadattskay

12. Lepa 12. Sinkó 12. Nemtzky

13. Milerach 13. Somogyi 13. Safár

14. Minka 14. Stephanovszky 14. Saffárik

15. Parfis 15. Szekeres 15. Sinkovits

16. Petratsik 16. Seleczky 16. Seregényi

17. Podoszky 17. Sokacz

18. Polesko 18. Sóta

19. Seregély 19. Szikora

20. Sorii

21. Stephin

22. Szabatkaj

23. Tetina

24. Ujvári

25. Vehoczky

26. Zsadányi

27. Klutsezki



4. táblázat: Családnevek, melyek a három összeírás során kétszer előfordunak a településen

5. táblázat: Földrajzi névből képzett családnév -i képző nélkül, 1972-ben
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Sor-
szám

Családnév 
1762/1765

Sor-
szám

Családnév 
1762/1766

Sor-
szám

Családnév 
1765/1766

1. Boxikov–its 1. Balom 1. Antalits

2. Nemédy 2. Dékány 2. Augusim

3. Galambos 3. Bennarik

4. Kolár 4. Bognár

5. Nagy 5. Ciszmadia

6. Strikin – Strikinacz 6. Csernák

7. Szabó 7. Földváry

8. Szilaj 8. Gernya

9. Szurop 9. Javorszky

10. Tóth 10. Kaláts

11. Varga 11. Kazimiti

12. Kazuniti

13. Országh

14. Panyitsek

15. Petrasik

16. Podolszky

17. Polevka – Polesko

18. Studenszky

19. Szurovek

20. Zsory

Sor-
szám

Családnév
Személyek

száma
Sor-
szám

Családnév
Személyek

száma

1. Balog 127 8. Pilin 13

2. Bocsa 10 9. Polgár 13

3. Buják 197 10. Sóta 77

4. Csere 6 11. Szarvas 4

5. Gyöngyös 1 12. Tompa 3

6. Lovász 22 13. Újlakos 23

7. Maros 76 14. Varga 2

Összesen 439 135



Származásra (helységre) utaló nevek: a) Az ide tartozó nevek nagyon csekély része képzet-
lenül puszta falu nevet mutat, írja Kálmán Béla.1 Az l971-es népszámlálás során az ilyen csa-
ládnevek száma l4, de az ezekhez tartozó személyek 574, és az 1971-es lakosság 18,75%-át
adják.

6. táblázat: Földrajzi nevekből képzett családnevek –i képzővel 
az 1971-es kupuszinai lakosok körében

Az -i képzővel ellátott származásra utaló kupuszinai családnevek száma 1971-ben 33. A hoz-
zájuk tartozó személyek száma 257, azaz a lakosság 8,39%-a.

7. táblázat: A kupuszinai családnevek alakulása a hatósági lakosság összeírások során
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Sor-
szám

Családnév
Személyek

száma
Sor-
szám

Családnév
Személyek

száma
1. Almási 5 18. Mélykúti 11

2. Berényi 4 19. Ódri 1

3. Bodonyi 7 20. Pécsi 37

4. Brunyai 11 21. Potánci 6

5. Csomofai 4 22. Sári 2

6. Diósi 1 23. Sárközi 6

7. Erdélyi 15 24. Somogyi 1

8. Erdősi 1  25. Szalai 22 

9. Fábri 4 26. Táborosi 3

10. Faddi 1 27. Tallósi 1

11. Fontányi 22 28. Tamási 3

12. Hegybéli 5 29. Toldi 23

13. Kajári 2 30. Tordi 1

14. Kapornyai 4 31. Túri 13

15. Klucsovszki 11 32. Újhelyi 1

16. Ladányi 18 33. Váci 6

17. Lonkai 5
Összesen 120 137

1762 1765 1766 1770

Antal Tamás

Antalovits Antulovits Antal Antolovits Antal Antalovits Antonius

Augusim János Augustin János Augustin János Augustin Joannes

BalasovitsJános Balasovits János Balasovits Joannes

Daniel Mathias Daniel Mátyás Danielkovits Mathias Danielkovits Matija

Kazemi János Kazemiti Pál Kazemiti Paulus

Kazisi Mart

Kazunik Pál Kazuniti Márton Kazuniti Márton

Kernya János Gernya János Gernya János

Lukáts Ivan Lukatsevits Ivan Lukatsevits Joannes



Annak bizonyságául, hogy a kupuszinai magyar papok a családneveket az anyakönyekbe
való bejegyzéskor nem magyarosították, következzék az alábbi táblázat:

8. áblázat: Az 1763-as, 1828-as és 1843-as bérmálási anyakönyvbe jegyzett családnevek, 
valamint Milenko Beljanski szerinti lejegyzés, 1972

Az első három hivatalos hatósági összeírásnál Kupuszinán a házakat sorszám szerint írták
össze 1-től 157-ig, de az 1762-es sorszámozás nem egyezik az 1765-össel és 1766-ossal, el-
lenben az 1765-ös és az 1766-os sorszámozás azonos.

9. táblázat: Az első három hivatalos hatósági lakossági összeírás Kupuszinán
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Novius Jakob Novits Jakab Novits Jakobus Novits Jakobus

Sivo Istók Sivo István Sivo Stphenus Sivo v. Živo Stephanus

Tabak György Tabak György Tabak Georgius Tabak Georgius

1763 1828 1843 1972

Antalovits Mária Antalovits Antalovics

Augustin Joannes Augusztinovics

Balazsovits Joannes

Danielkovits Maria Danielkovits

Gernya Joannes

Kazemiti Martinus Kazimity Kazimity Kazimity

Lukatsevits Lukatsevits Lukatsevits Lukácsevics

Maros Maros Maros Maros

Marosevits

Novits Elisabetha Novits Novics Novics

Takáts Juditha Takacsevits Takáts

1762 1765 1766

Sor-
szám

Vezetéknév Keresznév
Sor-
szám

Vezetéknév Keresztnév
Sor-
szám

Keresztnév Vezetéknév

1. Nagy András 1. 1. Blasius Polyák

2. Szabó György 2. Hudák János 2. Joannes Hudák

3. Csernák Lőrincz 3. 3. Joannes Balásovits

4. Balom András 4. Kiss János 4. Catharina Kiss

Právda András Andreas Pravda

5. Bernád Gáspár 5. Smoleniczky György 5. Georgius Smoleniczky

6. Podoszky Andra 6. Pravda Márton 6. Martinus Pravda

7. Inql Horváth György 7. Hudak Jacab 7. Jacobus Hudak

8. Gábor Ferenc 8. Borsoss János 8. Joannes Borsoss

9. Hádatskay György 9. Hipky János zsellér 9. Georgius Nemeczky
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Joannes Hipky zsellér

10. Haik Jakab 10. 10. Joannes Ottsko

11. Strkin Ilija 11. Vörös Máttyás 11. Mathias Vörös

Josephus Vörös zsellér

12. Lukáts Ivan 12. Marus György 12. Georgius Maruss

13. Szurop Joseph 13. Molnár György 13. Georgius
Molnár 
zsellér

Josephus Safár

14. Király András 14. Deák Márton 14. Martnus Deák

Franciscus Deák zsellér

15. Újvári György 15. Klajo Márton 15. Martinus Klajo

Adamus
Sinkovits

zsellér

Georgius
Smoleniczky

zsellér

16. Molnár István 16. Gusván István 16. Stephanus
Gusván 
zsellér

Anna Gusván

Anna Guláss zsellér

16. Sóta

17. Csera János 17. Pétér Mihál 17. Michael Pétér zselér

18. Fejes Gergely 18. Klajo István 18. Stephanus Klajo

19. Horváth Gergely 19. Balogh István 19. Stephanus Balogh

20. Zsadányi György 20. Jagitza Pál 20. Paulus Jagitza

21. Valkai János 21. Maruss Miska 21. Michael Maruss

22. Kiss Miklos 22. Hodován György 22. Hodován György

22. Paulus
Hodován

zsellér
23. Chrisian Tamás 23. Augustin János 23. Augustin János

24. Uherka Tamás 24. Sulcz Tamás 24. Sulcz Tamás

25. Banovák János 25. Sulcz János 25. Sulcz János

26. Inql. Farkas Ferenc 26. Leszkoczky Jakab 26. Jacobus Leszkoczky

27. Molnár Jakob 27. Antulovits Antal 27. Antonius Antulovits

Mathias
Antulovits

zsellér

Andreas
Antulovits

zsellér

Petrus 
Antulovits

zsellér
28. Prim Tobias 28. 28. Joannes Dékány

29. Nagy Jakob 29. Josephus Solta bíró 29. Josephus Solta

Joannes Solta zsellér
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30. Klucsezky Jano 30. Doboss György 30. Georgius Doboss

Bennarik
Tamás 
zsellér

Thomas
Bennarik

zsellér
31. Dora János 31. Dániel Mátyás 31. Mathias Danielkovits

31. Fejes Joseff 31. Josephus Fejes

32. Inql Varga Gáspár 32. 32.

33. Inql. Fülöp György 33. Buják György 33. Georgius Buják

34. Minka Boriss 34. 34. Michael Kulay

35.
Inql. Sere-

gély
Mart 35. Kerczy János 35. Kérczy János

36. Novius Jacob 36. Lőre Dávid zsellér 36. Lőre Dávid zsellér

Lőre István Polevka Joannes

Lőre János zsellér

37. Fajt Joseph 37. 37. Thomas Saffarik

38. Tóth Ádám 38. Királl Mihál 38. Michael Királl 

Kiral
András 
zsellér

38. Andreas Királl zsellér

39. Szabatkai Miklós 39. Bukta György 39. Georgius Bukta

Joannes Bukta zsellér

40. Nádasdy György 40. 40. Antonius Buják

Stephanus Buják zsellér

41. Sorii Sándor 41. 41. Anna Tabak

42. Sztudenski János 42. Turray György 42. Turray György

43. Bonovak Miklós 43. 43. Lipa Dora

44. Balogh Béczi 44. 44. Casparus
Pejsitts 
zsellér

Michael
Pejsitts 
zsellér

45. Molnár András 45. Marusits Iván 45. Joannes Marusits

46. Klucsoviviky Jakob 46. Johán Javorek 46. Joannes Javorek

47. Ujlakos János 47. Guttay Mihál 47. Michael Guttay

48. Dozskots Pál 48. 48. Thomas Vargaa

49. Hőregine Vidna 49. Kaláts Ferenc 49. Franciscus Kaláts

50. Forgáts György 50. Dubatz János 50. Joannes Dubacz

51. Horváth János 51. Anisits Mathé 51. Mathias Anisits

52. Stephan Jacob 52. Koleszár Mathé 52. Gregorius Koleszár

Gregorius
Koleszár
zsellér

Stephanus
Koleszár
zsellér

Adamus Kólár

Andreas
Nagy 

köszörüs
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53. Horváth Imre 53. 53. Catharina Molnár

54. Dobrik János 54. Sivo István 54. Stephanus Sivó

Podolszky
András 
zsellér

Andreas
Podolszky

zsellér
55. Takáts György 55. Farkas Ferenc 55. Franciscus Farkas

Balogh Páll Paulus Balogh

56. Sugár Mihály 56. 56. Stephanus Szurop

57. Bódis János 57. Gusván Albert 57. Adalbertus Gusván

Joannes
Gusván 
zsellér

Mathias
Gusván 
zsellér

58. Erdős István 58. Kazuniti Márton 58. Kazuniti Márton

Gábor Ferenc Franciscus Gábor

59. Sugár Páll 59. Horváth Nikola 59. Nicolaus Horváth

Molnár 
Marcus 
zsellér

Antonisu
Horváth
zsellér

Simon
Horváth
zsellér

Marcus
Molnár 
zsellér

60. Parfis Joseph 60. Dumantsik Marton 60. Martinus
Dumantsil

zsellér

61.
Inql. Kazu-

nik
Pál 61. 61. Paulus

Galambos 
takács

62. Kerczy János 62. 62.

63. Inql. Kernya János 63. 63. Georgius Szabó

64. Asztalos János 64. Csernák János 64. Laurentius Csernák

Martinus
Sokacz 
zsellér

65. Mattany György 65. 65. Andreas Balom

66. Kazisi Márt 66. 66.

67. Bannyitsek 67. Horváth György 67. Georgius Horváth

68. Inql. Misak János 68. 68.

69. Ruska György 69. Bernád Gáspár 69. Casparus Bernád

Adamus Tóth zsellér

70.
Inql. Karlit-

sek
László 70. 70. Georgius Nadattskay

71. Inql. Kováts István 71. Adamus Suravek 71. Adamus Suravek

72. Inql.Szilaj János 72. 72. Elias Strkinac

73. Horváth Vikia 73. Lukátsevits Ivan 73. Joannes Lukátsevits

Joannes
Lukátsevits

zsellér
74. Mezei Hásló 74. Szurop Joseff 74. Josephus Szurop

Andreas Szurop 
zsellér
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Franciscus
Szurop 
zsellér

75. Kazemi János 75. 75. Andreas Királl

76. Süts András 76. 76. Franciscus Kutser

77. Kovats Mihály 77. Molnár István 77. Stephanus Molnár

Stephanus
Molnár 
zsellér

78. Kartala Joseph 78. Cserey János 78. Joannes Csere

79. Csere Istók 79. Fejess Gergell 78. Gregorius Fejes

80. Raptsáni Mathias 80. 80. Catharina Balogh

Grego
Balogh 
zsellér

Catharina Karoline

81. Ingl. Matani Mátó 81. 81.

82. Inql. Matani Mihály 82. Kiss Miklós 82. Nikolaus Kiss

83.
Inql. Ve-
hoczky

Andra 83. 83. Eva Chritin

84. Inql. Cservik Adam 84. Uherko Tamás 84. Thomas Uherko

85. Magyar Márton 85. Bánovák János 85. Joannes Banovak

86. Varga Mihal 86. 86. Joannes Hegedűs

87. Harnos Stanisko 87. 87. Jacobus Molnár

88. Boxikov Vidak 88. 88. Tobias Prim

89. Kovatsovits Mih 89. 89. Paulus Zsivner

90. Hipky János 90. Janovits Imre kovács 90. Emericus
Janovits 
kovács

Emericus
Janovits
zsellér

91. Mojzes Márton 91. Dora János 91. Joannes Dora

92. Siska János 92. Varga
Gáspár 
zsellér

92. Casparus Varga zsellér

Klutsovszky János Joannes Klutsovszky

93. Poppé Stefo 93. Csizmadia Tamás 93. Csizmadia
Tamás

köszörűs

Antalits János zsellér Joannes
Antalkits

zsellér
94. Krivd Vidna 94. 94. Martinus Seregényi

95. Petrocsik János 95. Novits Jakab 95. Jacobus Novits

96. Kiss János 96. Fajtt Josef 96. Josephus Fajtt

97. Marus Istók 97. Haik Jakab 97. Jacobus Haik

98. Polák Blasko 98. Nádasdy György 98. Georgius Nádasdy

99. Hudák János 99. Zsory Sándor 99. Alexander Zsory

100. Balasovits János 100. Bognár András 100.  Andreas Bognár

101. Pravda Andr 101. Banovak Mihal 101. Michael Banovak
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102.
Szmole-
niczky

György 102. Takács Mátyás 102. Mathias Takáts takács

103. Pravda Marczi 103. Studenszky Josef 103. Josephus Studenszky

104. Hudák Jakob 104. 104. Michael
Klutsovszky

zsellér
105. Borsoss János 105. Ujlakoss János 105. Joannes Ujlakos

106. Nemédy György 106. Forgáts György 106. Georgius Forgáts

107. Ocsk Ferencz 107. 107. Susana Hőregy

108.
Inql. Mille-

racb
János 108. Horváth János 108. Joannes Horváth

109. Vörös Matyi 109. Országh Joseff 109. Josephus Országh

110. Marus György 110. Dobrik János 110. Joannes Dobrik

111. Peter Mihály 111. Takács
György 
takács

111. Georgius
Takács 
takács

112. Császár Mihály 112. Sugár Mihály 112. Michael Sugár

Miták János zsellér Joannes Miták zsellér

Georgius Miták zsellér

113. Deák Márton 113. Joannes Bodiss 113. Joannes Bodiss

114. Majsai György 114. Erdős István 114. Stephanus Erdőss

115. Gusván Istók 115. 115. Maria Sugár

116. Klaja Istók 116. Lehotzky András 116. Andreas Lehotzky

117. Aantál Thamás 117. Kazimiti Pál 117. Paulus Kazimiti

118. Magyar Istók 118. 118. Franciscus Ditsérd

119. Jagicza Páll 119. Balogh Tamás 119. Thomas Balogh

Gernya János Joannes
Gernya 
zsellér

120. Marus Miska 120. Javorszky Mihál takács 120. Michael
Javortsik 

takács

121. Hodován Pál 121. Asztalos János 121. Joannes Asztalos

122. Augusim János 122. Mattanyi György 122. Georgius Mattanyi

123. Sulcz Sebest 123. Panyitsek György 123. Georgius Panyitsek

124. Sulcz János 124. Szarvas Marcus 124. Marcus Szarvas

125. Leskoczky Jakab 125. 125. Joannes Szikora

126. Antulovits Stanko 126. Karlitsek László 126. Ladislaus Karlitsek

127. Dékány János 127. Totth János 127. Joannes Szylaj

Joannes Tótth zsellér

128. Solta Joseph 128. Földváry Pál 128. Paulus Földváry

129. Dobos György 129. Mezzey Lászlő 129. Ladislaus Mezey

Michael
Mezey 
zsellér
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130. Daniel Mathas 130. 130. Georgius Blaskovitts

131. Kolár Ádám 131. 131. Joannes Kazimiti

132. Buják Antal 132. Sütts András 132. Andreas Sütts

133. Tetina György 133. 133.

134. Sulcz János 134. Kartaly Josef 134. Josephus Kartaly

Joannes
Kartaly 
zsellér

135. Löre Dávid 135. Kováts Mihál 135. Michael Kováts

136. Király Mihály 136. Csere István 136. Stephanus Csere

137. Bukta György 137. Raptsányi Máttyás 137. Mathias Raptsányi

138. Janovits 138. Harnos Stanisko 138. Stanislaus Harnos

139. Tabak György 139. Hipky János 139. Joannes Hipky

Martinus Hipky zsellér

140. Turja György 140. Mojzess György 140. Georgius Mójzess

141. Lepa Jano 141. Siska János 141. Joannes Siska

Tabak György Georgius Tabak

142. Pessits Miklós 142. Poppe István 142. Stephanus Poppe

143. Marusits Ivan 143. 143.

144. Varga Thámás 144. 144.

145. Katásts Ferenc 145. 145.

146. Dubetz János 146. Petrasik János 146. Joannes Petrasik

147. Anisits Mathe 147. Valkó János 147. Joannes Valkó

148. Koleszár Georg 148. Marus István 148. Stephanus Maruss

Stephanus
Marus 
zsellér

149. Molnár György 149. 149.

150. Sivo Istók 150. 150.

151. Balogh Pál 151. 151.

152. Szurop Istók 152. 152.

153. Gusván Albert 153. 153.

154. Szarvas Istók 154. 154.

155. Horváth Nekola 155. 155.

156. Dumantsil And 156. 156.

157. Galambos Pál 157. 157.
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MOJZES ANTAL

Bajmokon méltóképpen emlékeznek Mátyás királyra

„Legyünk végtére igazságosak.
Az emberi nemre és mindinkább rávirrad
a mennynek azon napja, midőn egyedül 
az gazságosok hazája fog gyarapulhatni.”1

Földrajzi helyzet és lakosság 

Bajmok Észak-Bácska legnagyobb települései közé tartozik. A szerb-magyar országhatártól
délre, mintegy kilenc, Szabadkától 23, Zombortól 33, Topolyától északra 28 kilométerre terül
el. Északon van a Bajmok-Bácsalmás határátkelőhely, s Bácsalmás Bajmokhoz 18 kilométerre
van. A kataszteri község területe 24 278, ebből megművelhető 22 597, illetve 13 005 hektár. A
legalacsonyabb tengerszint feletti magassága a Gáton van, 117 m. Egyetlen csörgedező patakja
a Bácsér (Krivaja). Kitűnő a vasúti összeköttetése Szabadkával és Zomborral, ezen keresztül
az ország minden településével, ahol vasút van. A régmúltban is fontos közlekedési csomópont
volt. Bajmokon kereszteződtek a Kiskunhalas (Bácsalmás)-Bajmok-Topolya, Baja-Szekszárd-
Bajmok-Topolya-Óbecse, valamint Szabadka-Zombor utak. 

Népességet illetően a bánsági Muzsla után Délvidék legnagyobb külterületi települése. A
2003. évi népszámlálás adatai:

Háztartások: 33 228 Lakosok: 9992
Szerb: 2900 Horvát: 700
Bunyevác 1288 Montenegrói: 102
Jugoszláv: 454 Albán: 13
Német: 31 Magyar: 2455
Nem nyilatkozott 529.

A vallás szerinti megoszlás: iszlám 22, róm. kat. 4731, pravoszláv 2971, protestáns 99, más
41, nem nyilatkozott 653, ismertetlen 120 és felekezet nélküli 672.2

Az első értesülés Mátyás király adományleveléről és a fogadtatás 

Hunyadi Mátyás, Mátyás király Bajmok falut a környező pusztákkal együtt édesanyjának,
Hunyadi Jánosné született Szilágyi Erzsébetnek adományozta, 1462. február 17-én.3 Hogy ez
az értesülés mikor jutott el Bajmokra és a lakosság körében ki terjesztette, nem tudni. Tény,
hogy a bajmokiak az iskolában már tanultak és tudtak törökverő Hunyadi Jánosról, hallottak
Mátyás királyról, a vele kapcso1atos mondákról és szállóigékről (Meghalt Mátyás, oda az igaz-
ság!) Az adománylevé1rő1 szóló ismeretek minden bizonnyal Kókay-Kökény Károlytól (1881–
1955) erednek. Kókay a községi képviselő-testület hivatalában volt aljegyző. Nagy érdeklődést
mutatott a helytörténet iránt. Ő volt az első, aki település történetével behatóan foglalkozott.4A
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második világháború előtt Szabadkán megjelenő Híd irodalmi, művészeti és társadalmi folyó-
irat Falu című rovatnak írt Bajmokról, 1935-ben. Ebben említi Mátyás király adománylevelét.5

A helybeli tanítóknak Bajmok történetéről, ennek kapcsán az adománylevélről is tartott elő-
adást. Nagy népszerűsítője volt ennek Kókay barátja, Lukács Jenő cipész is, aki maga is írt, a
szabadkai Napló6 bajmoki tudósítója volt. A határban talált pénzérmeket és más, muzeális ér-
tékű tárgyakat a Szabadkai Városi Múzeumba továbbította.

Hunyadi Mátyás (Mátyás király) adománylevelének másolata a Szabadkai Történelmi Le-
véltárba (SZTL) Ulmer Gáspár levéltáros útján jutott el, 1972-ben. Magyar fordítását dr. Szől-
lősy Vágó László, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség főtitkára hozta el, 2003-ban,
amikor a történelmi tábor vezetője volt a Dózsában.

A magyar közigazgatás (1941–1944) idején az elemi iskolában (Antall Gabriella és Szabó
Janka tanítónő), a felnőtt képző tanfolyamokon és civil szervezetekben sok szó esett Mátyás
királyról, és arról, hogy Bajmok egykor Szilágyi Erzsébet birtoka volt. Szakács István, a sza-
badkai gimnázium tanulója Ulmer Gáspár levéltáros rábeszélésére gimnáziumi diplomadolgo-
zatául Bajmok, mint jobbágyfalu7 témát választotta. Ebben megkerülhetetlenül foglalkozott
Mátyás király korával és adománylevelével.

A Vuk Karadžić Általános Iskolában 1978-ban először tettek említést a település történeté-
ről.

Mojzes a harmadik osztályában említette ezt először, s módszerét átvette néhány tanító is.
Az órákon megmutatták Mátyás király latin szövegű adománylevelét is. Amikor 1984-ben meg-
írta és kiadta Munkásmozgalom Bajmokon8 című könyvét, ebben így ír az adománylevélről:
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„A Bajmokra vonatkozó első írásos emlék a XV. századból származik. Ekkor említik a telepü-
lést először hivatalosan, mint falut. Ugyanis Mátyás király 1462. február 16-án kelt adomány-
levelében erősítette meg, hogy Bajmokot, mint falut, mási falvakkal és pusztákkal
édesanyjának, özvegy Hunyadi Jánosné született Szilágyi Erzsébetnek adományozta. A megyét
már Hunyadi János is birtokolta. A falu gazdasági helyzete már abban az időben igen jelentős
volt. Emellett szól az adománylevél is. A fényesebb udvartartás költségeire adja Mátyás Baj-
mokot édesanyjának. A fényűzést kitűnően ismerő Mátyás a falut és környékét találta érde-
mesnek arra, hogy édesanyját megjutalmazza. Abban az időben kitüntetés volt, ha egy falu
vagy puszta az uralkodóház egyik tagját vallhatta magáénak. Bajmok ezen falvak egyike közé
tartozott.”

Azt követően, hogy 1993. május 8-án megalakult a Dózsa György Magyar Művelődési Köz-
pont, több előadás is elhangzott Mátyás királyról, s adományleveléről, a többi között a szabad-
kai Aracs társadalmi szervezet bajmoki kihelyezett tagozatának ülésén is. Az előadások
eredményeként a hallgatóságnak az volt a véleménye, hogy minden évben meg kell emlékezni
február 16-áról, az adománylevél napjáról

Bajmok Hunyadi-birtok volt 

A népvándorlás idején is volt itt település, ami azonban elsősorban a törökverő Hunyadi
János (1407 körül–1456) idejétől kelteződik és kísérhető figyelemmel. Hunyadi János többször
járt Bácskában, feltehetően Bajmokon is megfordult. E vidékről is feltölthette csapatait. Hu-
nyadi János emlékére elődeink a bajmoki Ráta-földeken, a Katymári úton, a völgyben állítottak
emléktáblát. Rajta ez állt: Itt járt Hunyadi János a törökverő vitéz. Arra vonatkozóan nincs
adat, hogy az emléktáblát ki emeltette és mikor, arról viszont igen, hogy az emléklapot egy
bajmoki hazavitte és pincelejárata egyik lépcsőjének használta fel, a szöveget – lefelé fordítva.

Szilágyi Erzsébet birtokainak egy részét 1482. november 11-én Corvin Jánosra (1473–l504)
hagyta. Erről tudomása volt a királynak is, aki az új adománylevelet megerősítette. Corvin
János l504-ben meghalt és birtokait Frangepán Beatrix (1472–1510) örökölte. Beatrix 1506-
ban nőül ment Hohenzollern (Brandenburgi) György (1484–1543) őrgrófhoz, de hamarosan
Beatrix is meghalt és birtokait az őrgróf örökölte, aki a törökök előrenyomulása elől menekülve,
1525-ben elhagyta az országot és Bajmok földesúr nélkül maradt.

Településre vonatkozó adatok a török időből 

A mohácsi vész (1526) és Buda bevétele (1541), valamint Szeged eleste (1542) után a Duna-
Tisza köze török fennhatóság alá került. A török közigazgatás idején Bajmok egy ideig a sza-
badkai, majd a zombori nahijéhoz, ez által a szegedi szandzsákhoz tartozott. Mégis kétszeresen
adózott. A törököknek és a kalocsai érsekségnek. A török adókönyvekben (defterekben) 1580-
ban és 1582-ben két Bajmokot emlegetnek: Bajmokot és Novi Bajmokot, éspedig Bajmokot
16, Novi Bajmokot 21 adófizető házzal. A későbbiek során már csak Bajmokról van szó. A két
Bajmok lakossága vonatkozóan csak következethetünk. Ehhez Káldy-Nagy Gyula, Ilia Bálint
és M. Mirković által kidolgozott számtani tételt vehetjük alapul. Az adózó háztartások számát
30 százalékos hibakiigazítással egészítjük ki, a családfők számát pedig öttel megszorozzuk.
Ennek alapján l590-ben Novi Bajmoknak 21 adózó házzal 135, Bajmoknak 16 adófizető házzal
100 lakosa lehetett.
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A Mátyás király korabeli Bajmok

Bajmok gazdasági jelentősége abban az időben, más településekhez viszonyítva irigylésre
méltó lehetett. Gazdasági jelentősége mellett szól, hogy földje mindenkor kitűnő termőföld.
Az évszakok kedvezőek voltak a terméshozamokat illetően. A Bácsér vizenyős terület volt.
Környékén buja és gazdag a növény- és állatvilág. Ez kedvezett az állattenyésztésnek. A lakosok
szorgalmas jobbágyok voltak. Nem volt véletlen, hogy Mátyás király édesanyját Bajmok föld-
területével ajándékozta meg.

A Mátyás király korabeli Bajmok helyét a szerzők más-más helyen jelölik meg
A település múltjával Kókay Kökény Károly bajmoki aljegyző is foglalkozott. Dudás Gyu-

lára (1861–1911), Bács-Bodrog vármegye történetírójára hivatkozva szól Mátyás király 
korabeli Bajmok település meghatározásáról. Dudás Gyulára hivatkozva a mai rátai település

északi részén tünteti fel Bajmok helyét. Dudás ugyanis egy mohácsi vész (1526) előtti térképen
ezen a területen jelöli meg a falut. Kókay ezt elfogadta és a Mátyás király korabeli Bajmokot
a Ráta északi részére helyezi, pontosabban, a Bácsér (Krivaja) forrása (a Nagyréten), a régi
Postavölgy és a mostani bajmok-bácsalmási országút elágazásának vonalán határolva be. Más
szerzők arról tudósítanak, hogy Bajmokon volt egy templom. Iványi István (1845–1917) Sza-
badka szabad királyi város története című munkájának második kötetében fel is sorolja Sza-
badka község területén azokat a településeket, ahol a török hódoltság előtt volt állt. Bajmokról
is ír az említett kötet 259. oldalán. Iványi nem határozza meg pontosan a templom helyét. Egy
régi térkép szerint a Mátyás király korabeli templomot a Kálvária-domb táján kell keresni.
Ezek szerint a településnek is itt kellett lennie. Vagy több kisebb településnek is itt volt az ima-
háza. Kókay 

Kökény Károly és a már említett Lukács Jenő azt is tudni vélték, hogy a Kálvária-domb lej-
tőjénél állt a templom és a Gát felé eső részén volt egy vasajtó, amely alagútba vezetett. Egy
másik térkép, amely szintén az említett időre vonatkozik, egy keresztet tüntet fel a mai iskola
kapujával szembeni térségen. Pontosabban: azon a helyen, ahol ma a pravoszláv templom ha-
ranglába van

Hogy akkoriban milyen volt a falu, hány lakosa lehetett, azt csak feltételezhetjük. Pontos
behatárolt adatunk nincs tehát. hogy hol terült el a falu. Annyi biztos, hogy a mai Bajmok ka-
taszteri község területén. 

Van azonban szájhagyomány. Cindel Júlia szerint elődei, a Cindelek itt voltak már Bajmok
újratelepítése (l77l) előtt. A Cindel név megtalálható az eddig ismert első, 1785-ös névjegy-
zékben. Elődei mesélték, az udvarukban (ma: Moša Pijade u. 26.) volt egy épület, ami a közel-
múltig megvolt. Kezdetben lakásnak, később istállónak használták. A jelzett időben már állt.
Mátyás király korából való volt. A király erre jártakor istállónak használta. Juca néni e sorok
írójának állítását 1988-ban mondta el. A téglák mind mezei vörös téglák voltak. Az épületet
unokái bontották le, mert felesleges volt az udvarban. 

Cindel József elődeitől tudni vélte, hogy a Mátyás király korabeli templom a Kálvária-
 dombon volt. Lehetett is ott, mert régi térképeken azon a helyen templomrom van feltüntetve.
Ennek alapján Cindel József úgy tudja, hogy a török dúláskor a templomot lerombolták, ha-
rangját pedig elásták, mintegy 500 méterre, keletre az egykori templomtól, a Gát bal oldalán,
az ún. szőlőkben. Bajmok újratelepítése után (1771) szántás közben megtalálták a harangot,
amit később átadtak a plébániának. Állítólag ez a szép csengésű lélekharang.

Mátyás király idejében, és az azt követő időszakban Bajmok lakosai magyarok és római
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 katolikus vallásúak voltak. 
Bács-Bodrog vármegyében a nemesség nem a török elleni harcra készült, hanem egymás

között viaskodtak. A megye két nagybirtokos családja, az enyingi Török és a lekcsei Sulyok
család között magánháború folyt. Ebben részt vettek jobbágyaik is. A Török család tagjai Bács
megyei uradalmuk alattvalóit, jobbágyaikat is mozgósították 1525 márciusában. Három napig
ostromolták Sulyok István és Balázs várnagyait. Török jobbágyai végül elfoglalták Szabadka
várát. Az ütközetben 1420 jobbágy vett részt, többek között Pachyr (Pacsér) 104, Baymok (Baj-
mok) 59, Bwdakwth (Budakut) 26, Napffen (Nagyfény) 65, Chonthaffeyer (Csantavér) 64 job-
bágyot adott. Név szerint azok a bajmoki jobbágyok, akik részt vettek a szabadkai vár
bevételében: Alexius Hendley, Michael Dobos, Nicolaus Nagh, Emericus Sebesthyen, Blasius
Sebesthyen, Paulus Herdely, Johannes Pap, Pertus Tharros, Andreas Tharros, Gallus Elek, Mi-
chael Elek, Stephanus Weres, Benedictus Weres, Franciscus Ihos, Bartholomeus Thanchos,
Andreas Sary, Emericus Bakay, Gregorius Nagh, Stephanus Myko, Martinus Mathe, Albertus
Makos, Demetrius Hegedws, Blasius Paph, Urbanus Makos, Valentinus Kaythor, Georgius
Thorkos, Albertus Thewser, Valentinus Ermenyes, Andreas Domby, Johannes Katho, Franciscus
Nagh, Blasius Nagh, Blasius Ispan, Gregorius Arany, Jacobus Arany, Barabas Zywos, Matheus
Fonagh, Markus Kys, Paulus Thoth, Ambrozius Thoth, Demetrius Makos, Michael Chybay,
Petrus Nagh, Bartholomeus Hwzar, Stephanus Chwadar, Barholomeus Chwadar, Valentinus
Proda, Paulus Chyakan, Paulus Dobos, Augustinus Chwthor, Anthonius Ermenyes, Gregorius
Zenthemrey, Fabianus Kowach, Laurentius Zabo, Stepanus Chegze, Gregorius Themeswary,
Michael Byro, Michael Thoth, Gallus Zondy.  

Bajmok lakosság a következő időszakban is magyarok voltak. Ibrasimovics Marius belgrádi
katolikus püspök 49 személyt bérmált meg Bajmokon 1649. október 11-én. Mind magyarok
voltak. A szabadkai ferencrendiek a bunyevácokat (dalmatákat) ugyanis csak 1686-ban és 1687-
ben telepítették.

Az adománylevél 540 éves évfordulójáról való megemlékezés

A szabadkai székhelyű Aracs Társadalmi Szervezetnek Bajmokon létre jött a tagszervezete,
amely a Dózsa György Magyar Művelődési Központban tevékenykedett. A tagszervezet veze-
tősége úgy határozott, hogy Mátyás király adománylevelének 540 éves évfordulójáról (1462–
2002) méltóképpen megemlékezik. Bajmokon ez volt az első ünnepi megemlékezés és
tanácskozás 

Mátyás király l462. február l7-én kiadott adományleveléről. A tanácskozást 2002. február
17-én tartották meg. Nagyszámban jelentek meg érdeklődők, a bajmokiakon kívül szabadkaiak,
palicsiak és pacsériak. Mojzes Antal nyugalmazott pedagógus bemutatta Mátyás király ado-
mánylevelét, dr. Hegedűs Antal történész pedig előadást tartott a Hunyadiak e vidékre vonat-
kozó történelmi szerepéről. Ezt követően ismét Mojzes Antal beszélt a Mátyás király korabeli
Bajmokról. A jelenlevők közül többen szóltak a témával kapcsolatban. Megemlítették, hogy a
jövőben miként kellene gondoskodni e jeles napról. Elhangzott a javaslat, hogy február 17-e
legyen Bajmok napja. Az alkalmi műsorban szóló énekszámmal Szakács Timea, szavalattal
Lakó Hajnalka lépett fel, alkalmi írását Kollár Jenő olvasta fel. A Szent Péter és Pál római ka-
tolikus plébániatemplom Szép Ferenc ifjúsági énekkara is hozzájárult a megemlékezéshez mű-
sorával. Ebből az alkalomból megnyílt a szabadkai Bucka-Gányó Magánművésztelep tárlata
is. A tanácskozás jelentős lépés volt annak irányába, hogy az okmányon feltüntetett dátum
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 Bajmok település napja legyen. Erre most már megvoltak a politikai feltételek. Hiszen megszűnt
az egypártrendszer, a politikai vezető szerepet az országban, így Bajmokon is átvette a De-
mokrata Párt helyi szervezete és a demokratikus erők. Bajmokon a Demokrata Pártnak komoly
politikai társa lett a Vajdasági Magyar Szövetség helyi alapszervezete. A településen ők vették
át a vezető szerepet. Élvezték a lakosság bizalmát és minden jó javaslatot meg tudtak valósí-
tani... Így volt ez  az adománylevéllel kapcsolatban is...

Hunyadi-emlékek ápolása vidékünkön 

Említettük, hogy Hunyadi János tiszteletére emlékoszlopot állítottak Katymári úton. A bá-
csalmási gimnázium Hunyadi János nevét viseli. Bácsbokod (Bikity) magyarországi faluban
minden második évben, farsang idején, Hunyadi napokat szerveznek. Erre meghívják a kör-
nyékbeli horvát és bunyevác nemzetiségű művelődési egyesületek is. így Bajmokról, Szabad-
káról, Zomborból. Szerbiából és Boszniából is érkeznek vendégek. Bácsbokod lakói horvátok,
magyarok és németek voltak. Nemrégen a csantavéri Néphősök Általános Iskola nevét változ-
tatták meg Hunyadi János Általános Iskolának. Szabadkán újabban van Hunyadi János, Corvin
Mátyás és Erzsébet királynő utca.

Február 17: Mátyás király adománylevelének a napja – Bajmok napja
Bajmok napja korábban október 19-e volt, az a nap, amikor a második világháború idején a

településre bevonultak a Vörös Hadsereg katonái, azt követően pedig a partizán egységek.
Miután megfelelő szinten a döntés megszületett, hogy Mátyás király adománylevele napját

teszik meg a település napjának, 2004. október 11-ére meghívták a szabadkai városi vezetőket,
a magyarországi testvértelepüléseket és a szabadkai magyar főkonzulátus képviselőit arra a
megbeszélésre, amelyen Mojzes Antal, a bajmoki helyi közösség tanácsának elnöke és dr. Bed-
nárné Kiss Ildikó Bácsalmás Város Képviselő-testületének tanácsnoka a két település kapcso-
latfelvételéről tárgyalt. A kapcsolat ugyanis évszázados múltra tekint vissza. A trianoni
békeszerződés előtt Bácsalmás járási székhely volt – Bajmok közigazgatásilag odatartozott –,
s még a trianoni határ megvonásával sem szűntek meg egészen, csak éppen a kettős birtoktu-
lajdonra és a rokoni látogatásra szorítkozott. Mojzes Antal és dr. Bedárné Kiss Ildikó megálla-
podtak, hogy megteszik az ezzel kapcsolatos szükséges teendőket, s a kezdeményező Mojzes
Antal lesz. 

A bajmoki helyi közösség tanácsának ülésén Mojzes beszámolt dr. Bedárné Kiss Ildikó ta-
nácsnokaszonnyal folytatott megbeszéléséről és megindokolta a két település között szüksé-
gesnek tartott kapcsolat írásos megerősítését. A tanács a javaslatot elfogadta, majd a helyi
közösség közgyűlése is jóváhagyta.

Közben a bajmokiak a település címerének bevezetésében is megállapodtak, bizottságot ne-
vezve ki tennivalók elvégzésére. A bizottság tagjai voltak: Stojan Ivošević, a helyi közösség
közgyűlésének elnöke, Mojzes Antal, a tanács elnöke, Vladan Jakovljević, Marko Ružemberski
és Stipan Tomašković tanácstagok. A címer tervezésébe és elkészítésébe szabadkai
 szakembereket is bevontak.

A bajmoki helyi közösség közgyűlése 2004. november 26-án a címert elfogadta, hasonló-
képpen járt el Szabadka község képviselő-testülete is. Ugyanekkor adta beleegyezését a Bá-
csalmással való kapcsolatfelvételre is.

Bácsalmáson a javaslatot, hogy Bajmok és Bácsalmás partnertelepülés legyen, Bácsalmás
Város Önkormányzata a 2004. december 28-án megtartott ülésén fogadta el. Ezt követően
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 összehangolták a szerződés aláírásának idejét, amire Bácsalmáson került sor, 2005. január 18-
án. A dokumentum bajmoki véglegesítésére a település napját, február 17-ét jelölték ki. Ezen
Bácsalmás önkormányzati küldöttégét, Szabadka község képviselőit, Bajmok testvértelepülé-
seinek és a környékbeli falvak küldöttségét fogadták. Bajmok címerének a bemutatására és
végleges elfogadására szintén ekkor került sor.

Bácsalmás népes önkormányzati küldöttséggel volt jelen, Zalántai Endre polgármester ve-
zetésével. Szabadkáról itt volt Saša Vučinić, Szabadka képviselő-testületének elnöke, Edit Ste-
vanović alelnök, dr. Alföldi Albert, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésének alelnöke és dr. Huszár
János, a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja. Az üdvözlések és be-
szédek után Stojan Ivošević és Zalántai Endre hitelesítették a partnertelepülési megállapodást. 

Emléktábla Hunyadi Mátyás királlyá avatásának 550. évfordulójára 

Minthogy Bajmok Hunyadi birtok volt, a település vezetősége úgy határozott, hogy Hunyadi
Mátyás királlyá avatásának 550. évfordulójáról méltóképpen megemlékeznek, ugyanakkor tisz-
teletére emléklapot helyeznek el. A javasolt elképzelés a Vajdasági Magyar Szövetség bajmoki
helyi szervezete elnökségének ülésén fogalmazodott meg 2008. december 28-án. Az indítványt
Mojzes Antal, a helyi közösség tanácsának elnökhelyettese tolmácsoltra a tanácsülésen. A ta-
nács két alkalommal foglalkozott a kérdéssel s végül Mojzes Antalt bízta meg az előkészüle-
tekkel.

A helyi közösség szerveinek az ajánlást dr. Mészáros Zoltán történész, a Szabadkai Törté-
nelmi Levéltár főmunkatársa készítette el. ,,Ajánlás a Corvin Mátyás emlékének szentelt em-
léktábla felállítására, uralomra kerülésének 550. évfordulója alkalmából. Corvin Mátyás
[Mátyás király, latinul Matthias Corvinus, románul Matei Corvin, szlovákul Matej Korvin] tér-
ségünk egyik 

legismertebb történelmi személye 1458-tól 1490-ig Magyarország királya, 1469-tól cseh ki-
rály, 1486-tól Ausztria hercege, de a szerb, román és szlovák nép is őrzi emlékeit. A népha-
gyomány bölcs és igazságos királyként emlegeti, bár a történelemírás ezt nem igazolja teljes
mértékben. Viszont annyi bizonyos, hogy erőskezű uralkodó volt. Kormányzása alatt a térség-
ben béke uralkodott az oszmán birodalom betörése előtt. Támogatta a Balkán-félszigetről a
Kárpát-medence irányába terjeszkedő török seregek elleni védelmet, és ehhez Nyugat-Euró-
pából várt segítséget. Feljegyezték róla, hogy befogadta a Balkánról menekülő szerbeket. Az
ő idejében nem volt nemzeti türelmetlenség, mivel még nem is gondolkodtak nemzetekben.
Szerintem indokolt, hogy e térségben is megemlékezzünk e történelmi személyiségről. Ő maga,
apja és anyja, Bajmok egykori birtokosa jó példaként szolgálhatnak arra, hogyan élhetünk bé-
késen egymás mellett és küzdhetünk közös célokért, bár különbözünk.” – áll a történész aján-
lásában, amit a közgyűlés egyhangúan elfogadott. Ezt felterjesztették Szabadkai községi
képviselő-testülete utcák, terek, intézmények, köztéri emlékszobrok és emléklapok felállítását
jóváhagyó bizottságának. A bizottság elfogadta a beterjesztést. A bajmokiak az emléktáblát a
központban, a helyi hivatal Jugoszláv néphadsereg utcai homlokzatán levő épület vakablakába
irányozták elő.

Az emléktábla szövegére vonatkozó javaslatot magyar nyelven dr. Mészáros Zoltán történész
adta meg, az adománylevél l462. február 17-ei keltezésének figyelembe vételével, az alábbi
sorrendben: latin, magyar, szerb (cirill betűs), bunyevác, horvát és német. Az emléktábla jobb
felső sarkában Mátyás király arcképe. A szöveg: 
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Nos, Matthias Baymok, Dedimus,
donavimus, etlargimus.
Annak emlékére, hogy Mátyás király
Szilágyi Erzsébetnek adományozta Bajmokot,
Ránk hagyva ezzel a településünk nevét 
Először említő írásos emlékét. 

Az emléklapot a szabadkai EVPRO Építési, Kereskedelmi, Szolgáltató, Export és Import
Vállalat mérnöke, Fábián Pál tervezte és ez a vállalat kivitelezte. Összesen 94 378 dinárba ke-
rült. 

A Mátyás királlyá szentelésének évfordulóját, az emléklap leleplezésével 2008. február 16-
án, szombaton, egy nappal előbb tartották, mint Bajmok falunapja. A bajmokiakon kívül itt
voltak a meghívott vendégek: Zalántai Endre, Bácsalmás polgármestere, Varga Sándor Lakitele
polgármestere. Koltai László, Fulókércs polgármestere, a Magyar Köztársaság szabadkai Fő-
konzulátusának főkonzulja, dr. Nagy Ferenc, a Horvát Köztársaság szabadkai Főkonzulátusá-
nak főkonzulja, Ljerka Alajbeg, Pásztor Bálint köztársasági képviselő, a Vajdasági Magyar
Szövetség Intézőbizottságának elnöke, Kucsera Géza, Szabadka polgármestere, Pásztor István,
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Lovas Ildikó, Szabadka község művelődési tanácsosa,
a bajmoki helyi közösség vezetői és mások.

A megjelenteket a helyi hivatal esketési termébe várták, ahol megnyílt a bajmoki származású
Gál József festő önálló tárlata. A szervezők nevében Branko Pokornić tanácselnök, majd Mojzes
Antal mondott beszédet. Ezután a helyi hivatal homlokzati vakablakában elhelyezett emléklapot
Kucsera Géza leleplezte. Koszorút helyezett el Maglai Jenő, a bajmoki helyi közösség köz-
gyűlésének elnöke és Nikola Ivošević alelnök. Az emléklapot Bende Zsolt káplán beszentelte.
Elhangzott néhány alkalmi vers is.

Az ünnepi műsor a Dózsa György Magyar Művelődési Központban folytatódott.
Vajdaságban Bajmok volt az első település, ahol méltóképpen megemlékeztek Mátyás király

trónra lépésének 550. évfordulójáról és ebből az alkalomból emléktáblát állítottak. 

Hunyadi Mátyás, Mátyás király idejében Magyarország politikai, tudományos és kulturális
nagyhatalom volt. Miként Galeotto írta: ,,Ha valaki látni akarta Európát, elég volt eljönnie Bu-
dára.” A nép Mátyásban ismerte el, fogadta el a nemzet nagy vezérét. Mátyás király és Szilágyi
Erzsébet úrnő egykori birtoka, Bajmok, legyen olyan „paradicsomkert”, miként Mátyás ural-
kodása idején volt.

Jegyzetek

1 Gr. Széchenyi István: Az Akadémiában (1842). Dr. Wildner Ödön: Léleküdítő, azaz Szellemi Kincstár.
Kiadja a Kir.  Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, VIII. Múzeum Körút 6. Gólyavár.

2 Subotičke novine, 2008. március 14. 22. szám.
3 Az eredeti adománylevélen nehezen kivehető 16 vagy l7. Ulmer Gáspár (1915–2002), a Szabadkai

Történelmi Levéltár fő levéltárosa fordításában 16-át ír, Trostovszky Gabriella, a Budapesti Országos
Levéltár szakmunkatársa 17-ét tünteti fel. A továbbiakban az utóbbinál maradunk. A település nevét,
Bajmokot, az okmány y-nal írja: Baymok.

4 Híd. 1935. 5., 6., 7. és 8. szám.
5 Kókay Kökény Károly: Bajmok története. Kézirat (1920–1940)
140



6 1930 márciusától napilapként jelent meg Szabadkán, 1941-ben megszüntették.
7 Szakács István: Bajmok, mint jobbágyfalu. 1972. Diplomadolgozat.
8 Szabadkai Történelmi Levéltár: Mátyás király adománylevele. Mojzes Antal: Munkásmozgalom Baj-

mokon. Kiadja a Subotičke novine Lapkiadó Munkaszervezet, Szabadka, 1984. 6. – A könyv külön-
külön magyar és szerb nyelven jelent meg 1500-1500 példányban. A könyvbemutatóval
párhuzamosan dokumentum-kiállítás is nyílt, s ezen bemutatták a latin szövegű adománylevél má-
solatát. Ez volt az első eset, hogy az ajándékozásról szóló dokumentumot a bajmokiak láthatták. A
szerb Drežnicáról idetelepített néhány személy részéről volt rá szóbeli megjegyzés. ,,Bajmok nem
akkor keletkezett, és említették először, amikor írtad és miként a levél mutatja, hanem akkor, amikor
mi idejöttünk, 1945-ben és 1946-ban.” Néhány évvel később már más véleményen voltak.
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Mátyás király adománylevele

Buda, 1462. február 17.
Mi, Mátyás, Isten kegyelméből, Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb. királya em-

lékezetül adjuk jelen oklevél által tudatván mindenkivel, akit illet, hogy egyfelől a tekintetes
Erzsébet úrnő, drága anyánk felségünk elé terjesztett sürgető kérésére, másfelől pedig csa-
ládjának tisztesebb és előkelőbb helyzete és fenntartása érdekében mindazon összes királyi
jogunkat, melyek a Csongrád megyei Gywrge, Baymok, Napfen, Chontafeyer, Bwdakwtha,
Pathyr birtokban és a Kewlestharlo, Paly, Kethfylew, Lukaseghhaz és Thereth nevű puszták-
ban, valamint a Bács megyei Okor, Kerekeghhaz, Naghbayth, Fybayth, Hymeseghhaz, Kew-
kewr és Wyzethwrol birtokban és hasonlóképpen a Hegyesthwrol, Akos thwrol és
Feyefakathwrol nevű pusztákban vannak és találhatók, és jelenleg is háborítatlanul anyánk
kezén vannak, bármilyen formában birtokoljuk is azokat, és bármilyen ügyből kifolyólag,
bármilyen módon és bármilyen okból illetnék is meg felségünket, minden haszonvételükkel
és összes tartozékukkal, tudniillik megművelt és műveletlenül hagyott szántókkal, termőföl-
dekkel, rétekkel, mezőkkel, legelőkkel, kaszálókkal, bokrosokkal, cserjésekkel, hegyekkel,
völgyekkel, szőlőkkel, szőlőhegyekkel, vizekkel, folyókkal, halászhelyekkel, halászati jo-
gokkal és vízfolyásokkal, malmokkal és malomhelyekkel, vagyis általában valódi és régi ha-
táraik között található valamennyi haszonvételükkel és összes, bármi néven nevezendő
tartozékukkal egyetemben az említett Erzsébet úrnőnek, anyánknak adtuk, adományoztuk és
juttattuk, sőt adjuk, adományozzuk és juttatjuk, hogy örök jogon és visszavonhatatlanul meg-
tartsa és birtokolja, és hasonlóképpen bírja azokat az idegen jog sérelme nélkül, jelen okle-
velünk ereje és tanúbizonysága által. Ezt az oklevelet pedig akkor, amikor ismét bemutatják
nekünk, privilégiumunk formájában fogjuk kiadni.

Kelt Budán, a Szent Bálint vértanú ünnepét követő szerdán, február 17., az Úr 1462. évé-
ben.

MOL Dl. 15703. Latin eredetiből fordította Trostovszky Gabriella



PECZE RÓZSA

Újabb jelentés egy szerémségi 

középkori magyar történelmi műemlék állapotáról

A XIII. (vagy XII.?) századi ledinci templomrom

2002-ben egy kirándulás szervezése kapcsán bukkantam Nagy Sándor1 Középkori magyar
történelmi műemlékek jelenlegi állapota a Vajdaság déli részén c. írására.2

A tervezett kirándulás egyik célpontja az egykori dombói bencés apátság helyszíne volt. Ne-
véhez fűződik, többek között, ennek a mesés szépségű templomromnak a feltárása (egyes kő-
faragványai a tarsolylemezeinken található mintákra emlékeztetnek). Ezzel kapcsolatban
kerestem anyagot. Így találtam rá, mintegy mellékesen, a ledinci templomromról szóló néhány
mondatra is. Tekintettel a különféle kiadványokban és a tájékoztatási eszközökben hemzsegő
téves információkra, szóról szóra idemásolom a szöveget:

,,Szerémségben, a második világháborúban felégetett, lerombolt  Ledinci falu felett a dom-
bon van egy templomrom és egy torony, eléggé megőrzött állapotban. Gót stílusban épült, fel-
tevésünk szerint a XIII. században. A templom körüli földeken a felszíni régészeti leletek
alapján a település a XII-XIII. századra datálható. Itt a középkorban bányásztelepülés lehetett.
E feltevés mellett szól az a körülmény, hogy nemrégen a Rakovac-kőbánya Srebro nevű kőfej-
tőjében a felső omladékkőzet lehordásakor egy tárnára akadtak.3 Ugyanottatíz évvel ezelőtt le-
fényképeztem az ezüstbánya bejáratát, de ez mára már megsemmisült. A Srebro bánya felett,
az út mentén, a hegyen egy olvasztókemencét tártam fel. A templom állami védnökség alatt
van, de csak adminisztratíve, mert gyakorlatilag semmi sem történt megóvásáért. Nincs felku-
tatva, sem konzerválva, de még a bozóttól, a cserjétől, fáktól sincs megtisztítva. A XVI. századi
térképeken ez a hely Kamenica mellett Serlek névvel van jelölve.”

A templomromról szóló téves információknak lényegében két változata van. 
Az egyik szerint a templomrom egy valamikori Szent György nevezetű templom, a mesét

pedig olykor még megtoldják azzal, hogy nemrégiben még freskómaradványok is látszottak, a
legmesszebb pedig azok mennek, akik a templom mellett feltárt pravoszláv szerzetesek sírjait
emlegetik. Azonban, ha azt is hozzáteszik, hogy a középkorban valószínűleg itt volt egy Dombó
(szerbül: Dumbovo) nevű falu, akkor mindjárt világos, hogy honnan a többi értesülés. A dombói
apátsági templomot csakugyan Szent Györgyről nevezték el, és középkori temetőt is tártak föl
mellette. Tehát a dombói apátság történetét némi fantáziaelemekkel vegyítve mintegy ,,rávetí-
tik” a ledinci templomromra.

A másik változat is eléggé mendemonda-szerű, miszerint a templom egy, a varadini náhi-
jében lévő Szent Száva kolostor maradványa, amit (a török defterek?) utoljára 1588/89-ben
említenek.

Ha lett is volna a varadini náhijében, a XVI. században egy Szent Száva nevű kolostor, annak
XIII. századi meglétére ez nem bizonyíték, továbbá, a török defterekben, ha említettek volna
ilyen nevű kolostort, akkor abban az is szerepelne, hogy melyik falu határában volt.
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Egyébként, Ledinci a török korban még Serlek néven szerepel a térképeken.
Kutatásaim szerint a templomrom az egykori középkori vár (vagy várak egyikének) része

volt. A vár helyét sáncok, árkok maradványai és a házak aljába beépített kövek bizonyítják.
Ezenkívül meg kell említenem a téves információk többszörösen torzított (és sajnos magyar

nyelvű) harmadik változatát is, miszerint a templomot ,,Jeges toronyként” említik a ,,Ledinačka
kula” fordításaként. A Ledinci elnevezés ugyanis nem a szerb led, vagyis jég szóból ered, hanem
a ledine szóból, ami rétet, tisztást jelen.

A templomrom alatti völgyben található az 1866-ban, egy tűzvész után épült Szent Miklós
nevű pravoszláv templom. Ennek fekvése egy középkori váralja-templomnak felelne meg.
Tehát elképzelhető, hogy ez a hely is ,,templomhely” már évszázadok óta. Amennyiben a török
időkben volt mecset a faluban, akkor az is ennek a völgyben lévő patak-parti templomnak a
helyén lehetett. Ezt valószínűsítik a templom két oldalán lévő török kutak is. A mellékelt 1664-
es térképrészleten a település szimbólumán már (?) nincs félhold-jelzés.

Feltevésem szerint egy felső vár is lehetett, mégpedig (részben?) a templomrom fölötti ,,ki-
látón”. (Ezt a lehetőséget most vizsgálom.) A hozzá vezető utat Ledinci felől egy önkényesen
foglalt magántelek zárja el, illetve nehezíti a hozzáférést.4 Szerencsére a kilátót többfelől is
meg lehet közelíteni. A másik oldalról, Popovica felől, jelzett út vezet hozzá.

A templom mai állapotát legjobban a 2011. április 3-án készült felvételeim szemléltetik. Míg
az előző évi látogatásomkor az döbbentett meg, hogy mennyire közel építkezett egy újabb va-
laki a templomhoz, 2011-ben a szentélyben felállított kereszt és a templom elejére vörös fes-
tékkel odafestett szerb címerelem volt a negatív szenzáció számomra.

A kereszt állításáról még nincs elegendő információm, de állítólag a pravoszláv egyház kez-
dett megemlékezéseket tartani a templomnál.

A keresztalakot egyre inkább ,,pravoszláv” keresztként emlegetik a magyarok is, pedig csak
szét kell néznünk, rengeteg ilyen alakú útmenti keresztünk van, katolikus templomainkban is
gyakori, templomaink tornyán, temetőinkben is ott van.

Műemlék-templomunkat tehát leginkább a beépítés és a szerb pravoszláv egyház általi ki-
sajátítás veszélyezteti. A (még) felismerhető várelemeknek is a minden ellenőrzést nélkülöző
építkezés a legnagyobb ellensége. Érdekvédő szervezeteink valószínűleg nem is sejtik, hogy
magyar műemlékről van szó.

Az egykori ezüstbányáról csak a XIX. század végéről és a XX. századból van információm.
Ekkor már kőbányaként működött. A XX. század kilencvenes éveiben Ledinci azzal várt is-
mertté, hogy a kőbányában feltört a víz és helyén tisztavizű, tengerszemre emlékeztető tó ke-
letkezett. Időnként fellángolt a vita arról, hogy turistaparadicsomként, vagy újra kőbányaként
hasznosítsák-e a helyszínt. Győzött a bánya-opció, valaki privatizálta a területet, lecsapolták a
tó vizét, viszont a kövek kitermelése nem kezdődött meg. Jelenleg a helyzet tehát az, hogy se
tó, se bánya. Érdekességként megemlíteném, hogy a pravoszláv egyház tömeges kereszteléseket
is tartott a tónál, pl. 2004-ben 80 ember itt keresztelkedett meg.
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1. ábra 
Stari Ledinci és környéke a bejelölt

templomrommal 
(térképrészlet, Nacionalni park 

Fruška gora, 
Planinarsko turistička karta, 1:60 000,
Geokarta d. o. o. Beograd-Nacionalni

park Fruška gora, Novi Sad, 2008.

2. ábra 
A Serlek néven bejelölt 

Ledinci egy 1664-es térképen
(részlet. A térkép a 

Bácsország c. folyóirat 
ajándéka a Szabadkai Városi 

Múzeum gyűjteményéből)
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3-4. ábra 
A ledinci templomrom

5. ábra 
Az egykori sánc maradványa

6. ábra 
Lakóházakba beépített kövek
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7. ábra 
A patak-parti 
Szent Miklós 

pravoszláv templom

8. ábra 
A pravoszláv 

templom melletti
egyik török kút

9. ábra 
Templomra festett szerb címerelem 

10. ábra 
A templom szentélyében 

felállított kereszt
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Nagy Sándor i. m.
Slobodan Čurčić, Olivera Dobrivojević, Gordana Stojaković 

2002 Fruška gora, turistički vodič. Vojnoizdavački zavod, Beograd. 149.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_oroksege/Csongrad_megye/pages/Kozepkori_del_ -

alfold_es_szer/016_dombo.htm 
Crkva Svetog Nikolaja, Stari Ledinci, Pravoslavno hrišćanstvo na internetu
Vodovod iz turskog doba.  http://www.stariledinci.net/stari_ledinci/turske_cesme.htm
M. M.: Az én házam nem az én váram. Magyar Szó, 2011. szept. 22.
D. Vuković: Sveta tajna na jezeru. Većernje novosti online, 13. maj 2004. 19:18

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:157667-Sveta-tajna-na-jezeru

Jegyzetek

1 Nagy Sándor (Törökbecse, 1912. febr. 1.–Újvidék, 1995. okt. 5.), régész, középkorkutató. 1946–
1953 között Becskereken múzeumigazgató, majd a Vajdasági Múzeumba került. Innen ment nyug-
díjba 1979-ben. Egyik legjelentősebb munkája Dombó, amely két kiadást (1974, 1985) ért meg.

2 A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. IV. évfolyam. Újvidék, 1972. március. 10. szám.
107-115.

3 Akkor sikerült lefényképezni és filmezni.
4 A hegymászó maraton útvonalát is némileg módosítani kellett az ilyen önkényes építkezések miatt.

A hegyen ugyanis gyakori eset, hogy valaki oda épít házat, ahol neki megtetszik, s akkora telket
kerít hozzá, amekkorát csak akar. Aztán a Nemzeti Park erdeiből bekészíti a tűzrevalót stb. Ugyan
akkor pl. Magyarkanizsán engedélyhez kell folyamodni, ha valaki ablakkeretet cserél a saját házán.
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CSONTI ISTVÁN (CSÓKA)

A szőlő és a bor a Tisza bal partján 

a Marostól Akácsig1

Apai nagyapám nagyon bölcs és előrelátó ember volt. Tehetős parasztgazda lévén, Tisza-
szentmiklós határában négy helyen volt ½-¾ hold szőleje, mivel úgy volt vele, ha netalán elveri
a jég, a pincébe is jusson belőle, mert az egész határ csak nem lehet jégvert.

A szőlészet és a borászat vidékünkön ősidők óta jelen van. A Kárpát-medencének ezt a része
a népek főutcájának is nevezhető, értve alatta az évezredes innen való kivándorlást, vissza-
vándorlást, átvonulást a magyar és a testvérnépek, valamint más népek részéről. Ebben az égöv-
ben nemcsak az emberek érezték jól magukat – a szőlő is. Voltak válságos időszakok, például
az V. és IX. század között a hideg, amikor az évi középhőmérséklet több fokkal csök-kent.
Ezek szerint Attila2 hunjai és az avarok3 savanyú bort ittak. A másik válságos időszak 1874–
1914 közé esett, amikor a filoxéra4 pusztított a szőlőskertekben.

Idézem dr. Darai Lajos5 munkájának egy részét, ahol leírja: ,,A magyar borkultúrában a bor
kedvelt kapcsolatteremtő ital, azaz átvitt értelemben szakrális. Magyarország talajhőmérséklete,
a talaj magas nyomelem tartalma, valamint a vulkáni, löszös és homokos talajok kiválóan al-
kalmasak az aromás szőlőtermesztésre.

A bor magyar szó, és a szőlő erjesztett italát jelenti. A szőlő és a szőlőművelés, valamint az
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erjesztés szavai nem vezethetők le sem a szomszédos népek nyelvéből, sem azokéból, akiktől
állítólag a magyaroknak ezeket meg illett tanulnia…”

Kik is termelhettek szőlőt ezen a vidéken? Mindenesetre a nagyobb közösségekben élők.
Ókori és középkori térképeink hiányosak, tehát használhatatlanok a helységnevek szempont-
jából. Szerintem a leghitelesebb a Borovszky-térkép, amit Csanád vármegye monográfiájából
kölcsönöztem, ahol e vidék középkori települései vannak felsorolva és berajzolva név szerint.
Vannak helységnevek, melyeknek a helyét nem tudták beazonosítani. Terepbejárásaim során
sok lakóhelyre utaló nyomot találtam. A cseréptörmelék és a helyszínen talált fémtárgy-hagya-
ték bizonyítja a múlt emberének akkori jelenlétét, névtelenül. 

Felsorolom a településeket északról, a Marostól haladva dél felé: Kis- és Nagy Szőreg, Szent
Iván, Tervár, Szent János, Nagy- és Kis Gyála, Rábé, Sziget, Oroszlános, Örvös, Pap-Keresztúr,
Fejéregyház, Rév-Kanizsa, Szanád, Király-Monostor, Kanizs-Monostor, Veresdob, Homokrév,
Szentelt, Veresegyház, Padé Kingert, Varsány, Terjén, Csóka, Kis-Zenta, Barom-lak, Razsán-
Szent Miklós, Razsán, Egyházaskér, Hódegyháza, Temerkény, Kis Bátka, Szaján, Hegyes,
Füzes, Sokhalom, Debelyhát, Otvánteleke, Harangod, Halász, Morotva, Faluhely, Hollós, Solt,
Bocsár, Tisza-Szent-Péter. Ezzel zárul is Csanád vármegye akkori településeinek a felsorolása.
A térképről látszik, hogy ez a vidék a sűrűn lakott területek közé tartozott. A feljegyzések be-
számolnak a szőlőskertekről, de területük nagyságáról nem szólnak.

Az első hiteles területnagyságról az I. katonai felmérés ad számot, amit 1769–1772 között
készítettek erről a vidékről az osztrák hadsereg hadtérképészei 1:28800-as méretarányban. A
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felmérés magába foglalja az akkori Temesi Bánságot, ami a zentai csata 70 évvel későbbi ál-
lapotokat örökítette meg. A térkép tanulmányozása, valamint az előzmények (kunok, mon-
golok, oszmán-törökök és csatlósaik rombolásai) ismeretében láthatjuk, milyen változások
álltak be a települések életében. Egyesek egyesültek, mások megszűntek, továbbá újak szület-
tek más helyen régi névvel. Ami nagyon fontos, a szőlőskertek is be vannak rajzolva.
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A II. katonai felmérés – amit szintén az osztrák hadsereg készített 1819–1869 között – bizo-
nyítja, hogy vidékünkön a 19. században új települések születtek és egyesek még abban a szá-
zadban meg is szűntek. Ezt a III. katonai felmérés bizonyít, ami a mai földrajzi állapot alapja.
A katonai felmérések újból regisztrálták a szőlőskertek nagyságát.

Mit bizonyít, mit mond az I. katonai felmérés? Nehéz lenne felsorolni minden település háza-
inak és lakosainak a számát, de a felsorolásban megadom a falu- település nevét, mely égtáj
felé fekszenek szőlőskertjeik és a falu és a szőlőskert nagyságának arányát, s néhol még meg
is toldottam rövid kiegészítővel.

Szőreg nyugat 1:2
Gyála kelet és nyugat 1:1
Keresztúr kelet és nyugat 1:1
Ószentiván észak és dél 1:1
Törökkanizsa kelet 1:1
Józseffalva dél 1:4
Szanád dél 1:2
Csóka északnyugat 1:2
Tiszaszentmiklós északnyugat 1:2
Padé északkelet 1:2
Bocsár6 nyugat 72 ha
A mai Akácspuszta 27 ha
Bocsár kelet 90 ha
Hegyes7 kelet 1:3
Homokrév8 nyugat 12 ha 
Majdan (Selistie)–Oroszlámos a kliszai dombokon a mai Oroszlámosig
Oroszlámos észak és dél 1:1

Ebből a kivonatból látható, hogy vidékünkön a lakosság nagy hányada szőlészettel foglal-
kozott.
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A II. katonai felmérésnek erre a térségre vonat-
kozó térképét vizsgálva megállapítható, hogy a sző-
lőskertek maradtak ott, ahol korábban voltak, csupán
beültetett területe változott.

A kiegyezés utáni nagy gazdasági fejlődés megváltoztatta az egész régió mezőgazdaságát.
A Tisza szabályozásával lendületet vett a gabona és más ipari növények termesztése. Az itteni
emberek nem mondtak le teljesen a szőlőről, a borra mindig szükség volt.

A filoxérajárvány szinte teljesen tönkretette az akkori szőlőállományt. Új, ellenálló fajták
te-lepítésével azonban megújultak a szőlőskertek, és hála Léderer Artúr nagybirtokosnak, hogy
megalapította Észak-Bánság meghatározó borászatát, amely a mai nap működik, immár több
mint 100 éve. A többi falu környéke is hangos a szüretelők hangjától. Az itteni emberek nem
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hagytak fel a szőlőtermeléssel. Az iránta érzett tisztelet és szeretet, az örömben és bánatban
mindig vigaszt adó bor nem hiányozhat az emberek asztaláról.

Nem maradhat ki a csókai Léderer alapítású borpince és vele kapcsolatban néhány dolog.
Nézzük csak meg az üveghordók feliratát. Látszik, hogy nem hozzáértő ember csinálta.

Valaki az és-re ráírta a I betűt, a Károly Y betűjének
bal szárát pedig befestette

Amikor a vendégeket és érdeklődőket a csókai bor-
pincéről tájékoztatják, az előadó többek között mindig
hangsúlyozza, mint ritkaságot vagy építészeti tökélyt,
hogy a pince a Tisza vi-zének a szintje alatt van.

Ez csak féligazság!
Lássuk a tényeket:

– a csókai borpince körüli terepmagasság 83,40 m a tengerszintje felett,
– a pince Tiszától mért távolsága 4 km, a Holt-Tiszától 0,9 km,
– a Tisza ,,0” vízállása Zentánál, amit1860-ban határoztak meg és ma is érvényben van,

72,80 m tengerszint feletti magasságon van,
– az eddig mért legnagyobb vízállás Zentánál 2006. április 21-én 926 cm volt, ami 82,06 m

tengerszint feletti magasságnak felel meg,
– a Tisza átlagos évi vízállása Zentánál 300 cm körül mozog, ami 75,80 m tengerszint feletti

magasság,
– a Tisza menti árvízvédelmi töltések koronamagassága Becsétől északra mindkét oldalon
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ellenállnak az 1000 cm-es vízállásig,
– a csókai borpince padlószintje 3,80 m-re van a terep szintje alatt, ami 79,6 m tengerszint

feletti magasságnak felel meg,
– ha a Tisza vízállása Zentánál 680 cm, akkor van a pince padlószintjével egyazon szinten.

A Tisza 4 km-es távolsága miatt nincs semmilyen mérhető talajvízmozgás a pince közelében
680 cm-es vízállás felett. A Tiszához közelebb levő Holt-Tisza vízállása soha nem megy 74,00
m fölé, ami jóval lejjebb van a pince padlószintjétől.

Újabb kori történelmünk rombolásainak példájaként meg kell említeni: az 1950-es évek ele-
jén Tiszaszentmiklóson megalakult a Parasztszövetkezet (Seljačka radnička zadruga). Az ala-
pító tagok saját vagyonuk egy részének társításával tagosodtak be. Így lett szövetkezeti tag
édesapám és édesanyám, a bevitt ¾ hold Meggyes-határrészi szőlővel, ami édesapám atyai
öröksége volt. Emlékszem rá, a tiszaszentmiklósi kastélyban akkoriban még működött a pin-
cészet. Nem véletlenül írtam, hogy a rombolásra példa: két év múlva a bosnyákok kivágatták
a ¾ hold szőlőt, azzal érvelve, hogy a szőlővel sokat kell dolgozni. Akkoriban sok szőlőskert
hasonló sorsra jutott, a pincészet is megszűnt, a szövetkezet is átalakult, vagyis beolvasztották
a helybeli földműves-szövetkezetbe.

Irodalom

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványai
Borovszky: Csanád vármegye monográfiája
I. katonai felmérés
II. katonai felmérés
III. katonai felmérés
Topográfiai térképek
Saját fényképarchívum
Kutatások terepbejárások alkalmával 

Jegyzetek

1 A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (VMHT) 2011. április 9-én Jó bor, jó egészség címmel
Bácskossuthfalván megtartott tanácskozásán elhangzott előadás szerkesztett változata.

2 Atilla, Etele (?–453), hun fejedelem (434–453), akit Isten ostorának neveztek. Székhelye valahol az
Alföldön, a Tisza folyó jobb partján, Szeged környékén volt. Uralkodása idején a hun birodalom az
Uraltól a Rajnáig terjedt, adófizetésre kényszerítette a Kelet-római Birodalmat.

3 Belső-ázsiai lovas nomád nép, amely a VI. század közepétől az Elbától a Kaukázusig terjedő biro-
dalmat hozott létre. Nagy Károly (742–814) király (768–814), majd császár (800–814) 795/796-ban
leigázta őket és beolvadtak a környző népekbe.

4 Szőlő-gyökértetű (szőlőtetű, Viteus [Phylloxera] vitifolii)
5 Főiskolai tanár, a filozófiatudományok kanditátusa.
6 Nem véletlen a Bocsár környéki hatalmas szőlőterület. Bocsáron kaptak birtokot a kiszolgált királyi

pohárnokok.
7 Kinizsi Pálnak (1446 k.–1494) volt ott kastélya Karlovától keletre (7 km) 8 ha, a volt Galádvár mel-

lett.
8 Nem azonos a mai Mokrinnal.
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TÁBOROSI LÁSZLÓ

Vasparipázás a Délvidéken 

1. A kezdetek

A vasparipa (velocipéd) nagy, és ősapja, ha némely figyelemre sem méltó és nehézkes ki-
sérletektől eltekintünk, kétségkívül báró Karl Drais (1785–1851) találmánya volt 1816-ban.
Ez a jármű két egymásután álló alacsony fakerékből állt, melyek közt ülőhely volt. A „futógép”
úgy került mozgásba, hogy a rajta ülő a lábaival a földet rugdalta „rollerezett”, mindaddig,
amíg a jármű fel nem gyorsult, minekután fölszedte lábait és gurulva haladt a megszerzett se-
bességgel, amely nagyon rövid ideig tartott. Egyes állítások szerint ezzel a járművel 10 mér-
földet is megtettek óránként, mások szerint a legnagyobb sebesség nem haladta meg egy jó
gyalogló vagy futó általános gyorsaságát.Talán nem eléggé köztudott, hogy Magyarországon
– de Európa legtöbb országában is – akkoriban alig volt épített, kövezett út. A földutakat, ha
egyáltalán gondozták, időnként elegyengették, esetleg kőzúzalékkal beszórták, majd lehenge-
relték. Az ily módon „javított” utak képezték a gondozott tömött utakat, amelyeken haladhattak
a vasparipák, ezenkívül esetleg számításba jöhettek még a letaposott gyalogösvények is.

Az első kezdetleges velocipédek fából készültek. Súlya, a földdel való súrlódás nagysága,
amozgatóerő csekélysége befolyásolta a jármű használatát és sebességét. A tökéletesítési kí-
sérletek során sok francia, angol, német és amerikai „feltaláló” tevékenykedett és jelentett be
új szabadalmat – kevés, lényeges sikerrel és változással.

1862-ben új korszak nyílt  a velocipéd történetében. Egy Ernest Michaux (1813–1883) nevű
francia úriembernek jutott eszébe egy olyan velocipédet készíteni, amelyet egyszerű meghajtó-
készülékkel látott el és ezzel célszerűbbé vált a használata. Alkalmazása rövid idő alatt elterjedt
egész Franciaországban. Az 1867-es párizsi Világkiállításon az új találmányt bemutatták, s ez-
után Michaux az Olliver testvérekkel gyárat létesítette. A ve-
locipédezés mind népszerűbbé vált és hamarosan tért hódított
Angliában és az Egyesült Államokban is.

A későbbiek folyamán a fából készült kerekekre kauts-
chukkereket raktak, azután az első kerekeket nagyobbra, a
hátulsót kisebbre készítették. Hamarosan fa helyett vasat és
acélthasználtak, majd feltalálták a sodronyküllőket is. A vas-
paripa egyre tökéletesebb lett: mind elegáns kinézetében,
mind könnyűségében és használatában. Az angolok, akik
talán a vasparipa tökéletesítésén a legtöbbet dolgoztak ,
bicycle-nek keresztelték el. Ez az elnevezés az egész világon
elterjedt és közkedvelté vált. A magas kerekű vasparipa vi-
szonylag hosszú időt élt meg. Ennek oka talán az áttétel hiá-
nyában keresendő. A nehézségek ellenére a magaskerekű
kerékpározás egyedülállónak számít a sportágak történetében,
hiszen rövidesen sport lett belőle, sőt versenysport, a veloci-
péd pedig már feltalálásának évtizedében sporteszközzé vált.
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Magaskerekűn pedálozni valóban sportteljesítménynek számított, hiszen már a nyeregbe ka-
paszkodás is cirkuszi mutatványnak számított, nem szólva a leesésről vagy a bukfecezés ve-
szélyeiről és fájdalmairól. 

A szájtáti, kételkedő közvélemény iróniájának és gunyolódó kritikájának a legyőzése külön
feladatot és kihívást jelentett. 

A reformkor idején a nemzeti önállóság megvalósulása, a gazdaság és a kultúra fellendülé-
sének kezdetén már megtalálhatók voltak a testedzés és a sport egyéni és társadalmi méretű
kibontakozásának és meghonosodásának elemei. Már akkor előtérbe került a sport embert for-
máló, közösséget szervező-összetaró erő. A fejődésnek indult sportkezdeményezéseket azonban
megállította és kettétörte a szabadságharc vérbe fojtása s (1849), a Világost követő sötét, ke-
gyetlen, megtorló korszak. A hamu alatt azonban izzott a parázs. Mivel a magyar ifjak nem
szerveződhettek sportegyletekbe, gyermektornaintézetek létrehozásával kerestek megoldást. A
kiegyezés előtt a Nemzeti Torna Egylet is a Clair-féle gyermektornaintézet engedélye mögé
bújva kezdett működni. Nem csoda tehát, hogy 1867 után alig két évtized elég volt ahhoz, hogy
az országban gomba módra szaporodjanak a sportklubok, hogy mind népszerűbbé váljanak a
világban elterjedt és meghonosodott sportágak, s hogy a század végén a főldkerekség minden
részén már bámulatot váltson ki a magyar sport nemzetközi eredménye. Ha összegezni kellene
az eltelt időszakot, talán úgy jellemezhetnénk a Monarchiának ezt a korszakát, hogy a sport
világában elért sikerek gyógyírként hatottak az élet más területein kapott sebekre. A vasparipa
megjelenése tehát nem okozott különösebben nagyobb gondot (szűkebb, bár akkoriban a még
jóval tágasabb hazában), sőt elsőként talált népszerűségre és lettek kiváló követői a hazai és a
nemzetközi porondon. 

2. Magyarország a Monarchia idején

Magyarországon Széchenyi korában már ismert volt a kerékpár őse lévén, ő maga is rendel-
kezett Karl Drais találmányával, a fából készült „futógép”-el. Alig néhány évvel később Bu-
dapesten Kertész Tódor (az első magyar sportszerkereskedő) 1847-ben már árusította az
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őskerékpárokat, sőt saját szervezésű kerékpáriskolát reklámozott! A futógép azonban, mielőtt
elterjedt volna, feltalálták a pedállal hajtott magaskerékpárt, a „velocipéd”-et.

1879 szeptemberében érkezett az első vasparipa (velocipéd) az Osztrák – Magyar Monar-
chiába. Kosztovics László (1850–?) több éven át tartózkodott Angliában, s ott sajátította el a
vasparipázást és hozta el az első mintapéldányt. Nagy feltünést és szimpátiát váltott ki, amikor
először ,,végigrobogott” Budapest utcáin. 

1880. március 25-én, Budapesten alakult meg az első Magyar Velocipéd Egyesület. Az ala-
pítók Kosztovics László, Ridley Lajos, Vermes Lajos (1860–1945), Vermes Nándor, Wünsche
Emil és Engl József voltak. Több alkalommal szerveztek nagyobb távolságra kirándulásokat.
Ezek idővel távolsági versenyek lettek és sportjelleget öltöttek.

Budapest első kerékpározói, annak ellenére, hogy kevés elismerésben részesültek, hiszen
inkább csak az ízléstelen kritikáknak és gúnyrajzoknak voltak kitéve, 1882 augusztusában arra
az elhatározásra jutottak, hogy egyesületet alapítanak. A Szikszay-féle vendéglőben gyűltek
össze és úgy határoztak, hogy a bicycle szót kerékpárra magyarosítják, összehangolták az alap-
szabályt, majd megalakították a Budapesti Kerékpár (Bicycle) Egyesületet, amit a Belügymi-
nisztérium 1882. szeptember 13-án
jegyzett be. A kezdetleges bemutató
műszabad gyakorlatok, felvonuló,
majd a kerékpáros turistaságon ke-
resztül jutottak el viszonylag rövid
idő alatt a versenyzésig, ami kezdet-
ben csak a stopperóra ellen folyt
egyénileg, majd kialakultak a páros
és a tömegversenyek kimért pályán
és meghatározott távon (pl. két
város között oda-vissza). 
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2.1. A kor legismertebb kerékpározói

Kosztovics László
Vermes Lajos
Borbély György
Philipovits Emil
Zmertych Iván
Igali Szvetozár
Schwab Béla
Szárics János

1883. július10-én megalakult a Budapesti Vasparipa Egylet Előre néven.
1885-ben létrejött a Magyar Velocipéd Club (vívó- és bokszoló szakágakkal).
A vidéki kerékpározás első bázisa Szabadkán és Palicson volt. Ezt követte a Dunántúlon

Szombathely, Győr és Pécs, majd Körmend. Erdélyben, Kolozsvárott a Kolozsvári Athleticai
Club keretén belül 1887-ben kezdte el működését a kerékpározó szakág, ezt követte Temesvár,
Marosvásárhely és Arad. Pozsonyban szintén 1887-ben kezdődött el a kerékpározás. 

2.2. Vidéki kerékpár-egyesületek a Monarchia területén 

(a megalakulás időpontja és korabeli újságtudósítások a versenyekről) 

1885 szeptemberében Salgótarjánban megalakult a Salgótarjáni Vasparipa Szövetkezet. 
1886-ban megalakult a Kolozsvári Athleticai Club (KAC). A kerékpárszakág. Temesváron

Kerékpár Egyesület”alakult. 1887-től kezdte meg intenzívebb munkáját. 1891-ben kivált a
KAC-ból és Kolozsvári Kerékpáros Egylet néven működött tovább. 

1887. augusztus 6-án megalakult a Brassói Villám Vasparipa Egylet.
– megalakult az I. Pozsonyi Kerékpár Egyesület.

– április 19-én Székesfehérváron Ke-
rékpár Egyesület alakult.

1888. március 5-én megalakult a Ma-
rosvásárhelyi Kerékpár Egylet.

– április 2-án megalakult a Szegedi Ke-
rékpár Egyesület.

– novemberében megalakult a Győri
Kerékpár Egyesület.

1889. április 7-én alakult meg az Aradi
Kerékpározó Egylet.

1891. december 29-én Szombathelyen
megalakult a Savaria Bicycle Club.

1892. május 18-án megalakult az Aradi
Torna Egylet kerékpározó köre.

– szeptember 15-én Szombathelyen
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megalakult a Pannonia Magyar Kerékpárosok Egyesülete. 
– megalakult a Pécsi Kerékpár Egyesület.
1893-ban Nagyszombaton Kerékpár Egyesület alakult. 
– Körmenden Vasparipa Egylet alakult.
– nyarán Szombathelyen a Vasmegyei Sport Egylet több tagja kiadó bizottságot alapított és

lapot indított  Magyar Kerékpáros címmel.
1894. szeptember 9-én Sopronban megalakult a Hungária Soproni Kerékpár Egyesület.
– Kolozsváron megalakult a Merkur Kerékpár Egylet.
– Kőszegen megalakult a Kőszegei Bicycle Club
– Mosonyon Kerékpár Egylet alakult. 
– Nagyszebenben Kerékpár Egylet alakult. 
– Nagyváradon Kerékpár Egylet alakult.
– Oravicán Kerékpár Egylet alakult.
– Szilágysomlyón Kerékpár Egylet alakult.
1895. május 8-án megalakult a

Pápai Kerékpáros Egyesület.
– nyarán Keszthelyen megala-

kult a Balaton Kerékpáros Egylet.
– megalakult a Fiumei Kerékpá-

rozó Egylet (Veloe Club Fiumano).
– Temesváron a Velocitas Kerék-

pár Egyesület kéthetenként nyomta-
tott értesítőt adott ki tagjainak. 

1896. május 10-én Szombathe-
lyen a nemzetközi versenyent tartot-
tak. 

– szeptember 13-án a Szamos-
menti Kerékpár Klub országúti házi
versenyt rendezett Deésről Klac-
kóra és vissza (24 km). Volt kezdők
versenye is, Deésről Kapionra (17
km).

– a Temes megyei Detta község-
ben Kerékpáros Egyesület alakult.

– Erzsébetfalván megalakult az
Árpád Kerékpár Egyesület. 

– Komáromban Kerékpár Klub
alakult. 

– Párdán Kerékpár Egylet ala-
kult. 

– Szentgotthárdon Kerékpár Egy-
let alakult. 

1897. március 1-jén Sopronban
megalakult a Sempronia Soproni
Kerékpár Egyesület.
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2.3. Kerékpárverseny-pályák a Monarchia területén

1892. május 1-jén Palicson átadták a Monarchia első kerékpárverseny-pályáját. 
1894. szeptember 24-én Kolozsváron kerékpárversenyt rendeztek az új pályán.
– október 14-én Szombathelyen a Vasmegyei Sport Egylet ünnepélyes kerékpárverseny-

pálya megnyitó versenyt rendezett.
1896. május 14-én Győrben ünnepélyes kerékpárpálya-avató volt.
– január 22-én a Pécsi Kerékpár Egyesület versenypálya építését helyezte előtérbe.

3. Délvidék

A sport történetében a kerékpározás volt az első olyan sportág, amely nagy anyagi befektetést
igényelt. Ennek ellenére a Délvidéken az első kerékpár (velocipéd) aránylag korán, szinte az
elsők között megjelent és hamarosan nagy népszerűségnek örvendett. Elsőként az 1880-ban
megalakult Szabadkai Torna Egylet kezdett komolyabban foglalkozni a kerékpározással.

Kerékpárversenyekre alkalmas  ellipszis alakú aszfaltozott pályát a Monarchia területén elő-
ször Palicson építettek,1892-ben (a pálya hossza 225 m volt). Kivitelezése és finanszírozása a
szabadkai Vermes Lajos nevéhez fűződik, aki már akkor ismert közéleti személy volt, a kor
híres-hírhedt sportolója, tornatanító, vívómester, bokszedző, s emellett a sport megszállottja és
utánozhatatlan mecénása! 

Később több egyesület, egylet vagy klub alakult, amelyek kizárólag a „kerékpár“ megneve-
zést használták, de voltak, akik csak szakágként foglalkoztak a kerékpározással, vagy alkal-
manként szerepeltették a különféle sportversenyeken.

3.1. Kerékpárverseny-pályák Délvidék területén 

1892. május 1-jén volt a palicsi kerékpárverseny pálya ünnepélyes megnyitója, ami egyben
nemcsak a Délvidék, hanem az egész Monarchia első korszerű velodromja volt.

1896. szeptember 6-án Bégaszentgyörgyön volt ünnepélyes kerékpárverseny- pálya meg-
nyitó.

1897-ben Nagybecskereken kerékpárverseny-pálya megnyitót tartottak.
1898-ban Újvidéken kerékpárverseny-pálya épült.
1899-ben a Zentai Kerékpár Egyesület a palicsi velodromhoz hasonló kerékpárverseny-pálya

építésének tervezetét fogadta el.

3.2. Délvidéki egyesületek, egyletek, klubok

1880-ben megalakult a Szabadkai Torna Egylet.
1882. június 4-én megalakult a Zentai Athelticai Club 1882.
1884. szeptember 5-én megalakult a Szabadkai Vasparipa Egyesület.
1885. január 15-én Palicson megalakult az Achilles Sport Egylet (hivatalosan 1888. július

25-én kezdte meg tevékenységét).
– január 27-én a Herkules sportlapban tudósítás jelent meg, hogy… Adán hamarosan Velo-

ciped Egyesület alakul.
1886-ban megalakult az Újvidéki Kerékpár (Bicycle) Egyesület.
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1887. április 3-án megjelent Közép-Bácska (III. évfolyam, 14. szám, 1. old.) cikkében közli,
hogy ... Bács-Topolyán a közelmúltban Kerékpár Egylet alakult…

– április 17-én megalakult a Zombori Sport Egyesület.
– augusztus 28-án megalakult az Óbecsei Kerékpár Egyesület (velocipéd).
1894. augusztus 12-én megalakult a Szabadkai Sport Egylet.
– megalakult a Zombori Kerékpár Egyesület.
1895. július 19 -én megalakult a fehértemplomi Alduna Kerékpár Klub.
– a zombori Kerékpár Egyesület lapot adott ki Zombori Kerékpár Egyesület Értesítője cím-

mel.
1896. augusztus 1-jén megalakult a Nagybecskereki Kerékpározó Egylet.
– megalakult a Verseczi Alduna Bicycle Club.
– bégaszentgyörgyön Kerékpár Egylet alakult.
– megalakult a Pancsovai Kerékpár Egyesület.
1897. május 22-én megalakult az Újverbászi Kerékpár Egylet.
1898-ban megalakult a Mitroviczai Srem Kerékpár Klub. 
1899. április 1-jén megalakult a Zentai Kerékpár Egyesület.

3.3. Sajtó, szövetség

1895-ben a Zombori Kerékpár Egyesület lapot adott ki Zombori Kerékpár Egyesület Érte-
sítöje címmel.

1901-ben megjelent az Ujvidéki Sport című újság, amely a kerékpárosok lapja volt.
1928-ban Szabadkán Kerékpár Alszövetséget nyitott a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Ke-

rékpár és Motorbicikli Szövetsége (Koturaški Savez SHS).

3.4. Délvidék legismertebb kerékpározói

Vermes Lajos
Vermes Nándor 
Igali Szvetozár
Matkovits Miklós
Szárics János 

3.5. Távolsági versenyek

1885-ben lezajlott az első kerékpárverseny a Délvidéken, Szabadka és Zenta között.
1892-ben ismét kerékpárverseny volt Szabadkáról Zentára és vissza.
1895. október 27-én az Achilles SE szervezésében országúti kerékpárverseny volt Szabadka

és Zenta között.
1899. augusztus 26-27-én lebonyolították az első nemzetközi kerékpárversenyt Szabadka és

Zenta között oda és vissza.
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3.6. Délvidéki kerékpáregyesületek

3.6.1. Szabadka
Az első kerékpárversenyt Szabadkán tar-

tották meg 1880-ban a Szabadkai Torna
Egylet által rendezett atlétikai versenyprog-
ram keretében.

Szabadkán az első kerékpárok az 1880-
as évek végén jelentek meg. Kezdetben a
tehetősek szórakozása volt. A korabeli
sajtó erről több ízben is beszámolt. A tehe-
tős, tekintélyes polgárok többször kerékpá-
ros kirándulást tettek Zentára. Egy
alkalommal, az 1895-ös ujságcikk szerint
Matkovics Miklós szabadkai gimnáziumi
tornatanár szervezésében már egy júniusi
kora reggelen nyeregbe pattant a társaság
és megindult a Tisza-parti város felé, éspe-
dig: Gugánovits Máté (bankhivatalnok), dr.
Fisher Jako (ügyvéd), Milassin Andor (vá-
rosi hivatalnok), Salga Mátyás (építész),
Petánszki József (a tűzoltó egyesület
tagja), Varga József (városi hivatalnok).
Szabadkától Zentáig a 40 km-es utat a ke-
rékpározók 3 óra 45 perc alatt tették meg.
Útközben csak egyszer hibásodott meg az
egyik jármű, ami miatt fél órát vesztegel-
niük kellett.

A dél-magyarországi velocipédezők
1884. szeptember 5-én Szabadkán jöttek
össze egyesület megalakítására. A tömörülés
sikerült és Szabadkai Vasparipa Egyesület néven megalakultak. Elnöknek Vermes Nándort, ka-
pitánynak Gersányi Gyulát, alkapitánynak Vida Jánost, vezetőnek Juhász Bélát, kürtösnek Szá-
rics Gézát választották meg. 1884. szeptember 7-én már versenyt szerveztek. A 4 mérföldes
(angol) távon Vermes Nándor diadalmaskodott. Utána bemutatták a ,,velocipéd vitorlaver-
senyt”. Első lett Vermes Lajos, második Derényi Farkas, harmadik Gersányi Gyula. 

3.6.2. Újvidék
1886-ban megalakult az Újvidéki Kerékpár (Bicycle) Egyesület. Elnöke Paukovits Ottó lett.

1887. január 8-án tánccal egybekötött ünnepséget rendezett az egyesület. Ez felvonulással kez-
dődött a klubvendégek közreműködésével, majd a műkedvelő társaság különféle vidám dara-
bokat mutatott be. Ezt Vermes Lajos nemzetközi sportbajnok kerékpár-műgyakorlatai követték.
Ezután Popovits Dusánnak, a belgrádi Velocipéd Egyesület tagjának magasabb gyakorlatai
 következtek, amit bicycle-körtánc és kerékpáros jelmezes előadások zártak.

Az egyesület 1894. január 28-án tartotta tisztújító közgyűlését. Elnökké Zorkóczy Lajost,
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titkárrá Kanyó Jenőt, pénztárossá Geiszler Károlyt, ellenőrré Vukov Istvánt választották meg.
Az egyesület az Újvidéki Kerékpár Klub nevet vett fel és vívó szakosztállyal bővült.

3.6.3. Óbecse
1887. augusztus 28-án alakult meg az Ó-becsei

Kerékpár (velocipéd) Egyesület. Az elfogadott
alapszabályt 19138-as szám alatt továbbította a
belügyminisztériumnak a bácskai alispán. A mi-
nisztérium 1888. október 11-én hagyta jóvá
64152/VII szám alatt az alapszabályt azzal a fel-
tétellel, hogy az egyesület vagyonjogi pereit bíró-
ság előtt kell rendezni az 1881-es Monarchia LIX.
pont alapján. Az egyesület hivatalos nyelve a ma-
gyar volt, a színe kék-barna. A Herkules című
sportújságot fogadták el hivatalos közlönyként. A
szabályzat meghozatala végett, 1888. augusztus
22-én rendkívüli közgyűlést tartottak és a módo-
sításokat, a változtatásokat fogadták el, amit a bel-
ügyminisztérium 1888. december 27-én hagyott
jóvá VII-8-71585 szám alatt. Az elnök Szegő
Fülöp Adolf, alelnök ifj. Jovánovics György, ka-
pitány Jovics Sándor, titkár ifj. Tripolszky Béla,
pénztáros Fárbás József volt. Gyakorlótérül a Li-
getben a községi sétateret használták, amely a lő-
egyesület szomszédságában volt. Télen az
egyesület a községi nagyvendéglő emeletén két
nagy tágas helyiséget bérelt. A társaság hetente
kétszer gyűlt itt össze és a társalgások, társasva-
csorák megszervezése mellett gyakorlótérül hasz-
nálták a termet. Az egyesület a sport minden ágát
felölelte, s ezért tornagyakorlatokat tartott és ví-
vóiskolát működtetett. A nyári időszakban a sze-
reken való tornázás és az atletizálás mellett
csónakáztak is a tagok, a kerékpározást kiegészí-
tendő.

3.6.4. Zombor
1894-ben megalakult a Zombori Kerékpár Egyesület.1895-ben lapot adott ki Zombori Ke-

rékpár Egyesület Értesítöje címmel. Az egyesület 1896. október elején országos versenyt ren-
dezett, amelyen fő versenyszámként a 40 km-es táv szerepelt. A győztes, ádáz küzdelem után
Schwab Béla, a budapesti Hunnia Egylet (HMBC) tagja lett, aki 1 óra 19 perc 6 másodpercet
ért el. Mindössze 8 másodperccel előzte meg a második helyezett Gillemot Ferencet, a buda-
pesti BTC versenyzőjét. A 20 km-es távot Szárits János, a szabadkai SzSE versenyzője nyerte
meg Aufricht Richard, a PBC tagja előtt. A 10 km-es egyleti verseny győztese ifj. Heindlhoffer
Róbert lett, Schwarz Lajos előtt.
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3.6.5. Fehértemplom
1895. július 19-én alakult meg a Fehértemplomi Alduna Kerékpár Klub. Az egyesület elnöke

dr. Vajda Károly, alelnöke Lehocky József, háznagya Zoller Rénold volt.

3.6.6. Bégaszentgyörgy
1896. szeptember 6-án Bégaszentgyörgyön pályaavató versenyt tartottak. A helybeli Kerék-

pár Egylet szervezésében majdnem minden vidéki kerékpáros teljes létszámban megjelent. Az
ünnepség felvonulással kezdődött. A 2000 m-es megnyitó versenyt Marik Ervin, a Fecske Ke-
rékpár Egylet tagja nyerte meg, második lett a prágai Soncsek Ferenc. A 4000 m-es főverseny-
ben is Marik lett az első, miként a 3000 m-es vadászversenyben.

3.6.7. Nagybecskerek
1896. augusztus 1-jén megalakult a Nagybecskereki Kerékpározó Egylet. 1896. szeptember

11-én országos kerékpárversenyt rendezett. A budapesti Schwab Béla, a Hunnia Egylet
(HMBC) tagja volt a nap hőse, hiszen amellett, hogy megnyerte a 2000 m-es versenyt és az
5000 m-es főversenyt, pályafutása során a 164. díját is magáénak tudhatta! Az 1000 m-es sík-
versenyben Szolás Ede, nagybecskereki kereskedő nyerte az első díjat.

3.6.8. Pancsova
1896-ban megalakult a Pancsovai Kerékpár Egyesület. 1896. szeptember 15-én kerékpár-

versenyt rendezett, amelyen az 5000 m-es főversenyt Grigorijevics, a 10 000 m-es távversenyt
pedig Huber Jenő nyerte (mindketten a pancsovai egyesület tagjai voltak).

3.6.9. Újverbász
1897. május 22-én megalakult az Újverbászi Kerékpár Egylet, Schuch Károly ideiglenes

elnök vezetésével. Alapítók voltak: Schuch Károly, Schuch Gyula, Joeckel Gusztáv, Stiefel-
mayer Károly, Wolf Péter, Becker Frigyes, Seidl Nándor, Seidl Ferenc, Seidl György, Arnold
Fülöp, Csepcsányi István, Krenauer Ferenc, Rumpf Gusztáv, Pollák Nathán és Lőwy Márton.
Az egylet 1897. június 28-án tartotta meg választmányi ülését, amelyen határozatot hoztak az
alapszabály kidolgozásáról és megválasztották a tisztikart. Elnök lett Schuch Károly, alelnök
Seidl Nándor, titkár Mamuzsits János, pénztáros Joeckel Gusztáv, menetparancsnok Wolf Péter,
ellenőr Seidl György, választmányi tagok pedig Lőwy Márton, Stiefelmayer Károly és Krenauer
Ferenc. A kövekező években több dísz- és pártoló tagot is beválasztottak. Minden tagnak külön
egyenruhát készítettek és saját jelvényük is volt. Az egylet több országúti kerékpárversenyt és
biciklitúrát szervezett. A sportolás mellett különféle népünnepélyeket rendezett, majálisokat,
juniálisokat és juliálisokat is tartott.  Az Újverbászi Kerékpár Egylet együttműködött a Nagy-
becskereki Kerékpározó Egylettel, a Kulai Sportegylettel és más szervezetekkel. 

3.6.10. Zenta
A Szabadkai Torna Egylet, az Achilles SE és a Zentai Athelticai Club 1882 (ZAC) szerve-

zésében több kerékpárverseny volt Szabadka és Zenta között 1885-től 1900-ig.
1895. október 27-én, Zentán a ZAC kerékpárversenyt tartott, amelyen megnyitották a zárt

versenypályát a Kioszk körül. A táv 1 és 3 (angol) mérföld volt. Részt vehetett rajta minden
magyarországi leigazolt sportegyesület tagja. Az első helyezett nagy ezüstérmet és
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 díszoklevelet, a második kis ezüstérmet, a harmadik bronzérmet kapott.
1899. április 1-jén megalakult a Zentai Kerékpár Egyesület. Elnöknek Wendörfer Károlyt,

a postahivatal főnökét választották meg. Húsz tagja volt. Tervbe vették, hogy vasár- és ünnep-
napokon, kerékpáron kirándulásokat szerveznek a szomszédos községekbe. Az egyesület szep-
tember 17-én kerékpárversenyt tartott a Népkertben, szegedi és szabadkai vendégversenyzők
részvételével. A hazaiak közül a következők rajtoltak: Wendörfer Károly, Straub István, Straub
Ödön, Dörner Gyula, Bruckner Ede, Bruckner Gyula, Székely Béla, Kaszás József, Vuits Iszo,
dr. Lovászy Andor és Méri Sándor. A versenyt a népkerti Köröndön (a régi Kioszk körüli sé-
tány) bonyolították le. Az egyesület később még számtalan versenyt rendezett és vidéki verse-
nyeken is szerepelt. A legsikeresebb versenyző Straub István járásbírósági írnok volt. 1899.
június 24-én pl. a verbászi kerékpárversenyen győztesként kisezüstérmet nyert. A sikeres ver-
senyzéseket követően azt tervezték, hogy állandó kerékpárpályát létesítenek a szabadkai Ver-
mes Lajos által Palicson megépített pálya mintájára. A terv azonban nem valósult meg.
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PAPP LÁSZLÓ (BÁCSKOSSUTHFALVA)

Bácskossuthfalva sporttörténete

(Részlet a szerző készülő könyvéből)

A jobb élet reményébe vetett hitt arra késztette a nagykunsági és jászsági lakosok egy részét
– kihasználva az uralkodó, II. József (1741–1790) telepítési pátensét, amely lehetővé tette a ki-
rajzást –, hogy leköltőzzön Bácskába és az ottani, lakatlan pusztákon megalapozza új életé-nek
kezdetét. A szegényebb népelemek boldogulást kereső szándéka érthető, de sok módosabb család
is útra kelt, 1786. március 19-e, József napján. A kunok, jászok jószágaikat maguk előtt terelve,
kisebb-nagyobb csoportokban, de nem egyszerre és nem egy időben érkeztek meg, megalapítva
négy települést: Omoroviczát, Pacsért, Feketicset, Pirost. Omoraviczára főleg Karcagról (117),
Kunmadarasról (100) és Jászkisérről (33) érkeztek betelepülők, összesen 334 család.1

Az Omoroviczára költözőkkel lelkipásztor, tanító, jegyző nem jött. Ami érthető, hiszen nem
egy helységből valók voltak, eltávozásukra sem egy időben került sor. Sőt még az egy hely-
ségből valók sem együtt, hanem csoportokban keltek útra, egy tekintélyes csoport még egy
évvel korábban jött, így nem is volt alkalmuk előre megtárgyalni leendő községük minden,
kezdettel járó ügyét. Amint megérkeznek azonban, azonnal hozzáfogtak a vezetéssel járó fel-
adatokat végző tisztviselők munkába állításával. Nagykörösről ajánlottak nekik egy jegyzőnek
alkalmas fiatalembert, név szerint Tóth Józsefet, aki a tanítói állásra magával hozott egy fia-
talembert Nagykörösről, Daru Istvánt. A nyár folyamán elkészült iskolában ősszel már meg is
kezdte a tanítást, ellátta az énekvezéri teendőket, sőt könyörgéseket is tartott mindaddig, amíg
az első lelkipásztor nem érkezett meg. 1786 nyarán felépítették a községházát. Sárfalból nád-
tetővel készült ugyan, de egyelőre megfelelt. Ez lett az első jegyző lakása, sőt ideiglenesen a
parókia is. Egyik szobája a Helység Háza, a másik pedig Tóth jegyzőnek, majd az ősz folya-
mán megérkezett első lelkésznek a hajléka volt. A csak református lakosság egyházi szervez-
kedése akkor kezdődött, amikor 1786. november 22-én megérkezett az első lelkész, Halasi
Gózon József.2

Őseink jobbágyként jöttek Omorovicza puszta betelepítésére. Kezdetben minden idejüket
az élelem beszerzése és a sok robot kötötte le. Földművelésből és állattartásból éltek, a később
létrejött kisipari műhelyekben napkeltétől napnyugtáig tartott a munkaidő. A vasárnapi mun-
kaszünet csak vágyálom volt, a tizenkét órás munkanapot csak az 1890-es években vezették
be. Az iskolában 1804-től Kertvéllesy Pál (1764–1834) csúzai prédikátor által készített tanterv
szerint folyt a tanítás. Részletesen felsorolta, mit kell tanítani. Zsoltárokon és dicséreteken, ka-
tekizmuson kívül, „história” (történelem), „valláshistória”, földrajz, természethistória, társa-
ságbeli kötelesség tantárgyak képezték a kötelező oktatást. A tananyag négy osztályra volt
beosztva, évenként kétszer kellett vizsgát tartani, decemberben és Szent Györgykor. Ez utóbbi
volt az iratkozás napja is. 1819-ben 241 iskolás fiút és 207 leányt tartottak nyilván. Az iskolának
akkor két tanítója és egy segédtanítója volt.3 Az órarendből hiányzott a torna, a sportot népi
gyermekjátékok helyettesítették.4

Báró Eötvös József (1813–1871) iskolareformja eredményeként az 1867/68-as tanévtől a
testgyakorlat tantárgyat is beiktatták a tantervbe, „(…) az iskolákban a test épségének fönntar-
tására, a testi erő edzésére szinte kiváló figyelem fordíttassék – parancsolja meg a báró.”5 Omo-
roviczán 1871. szeptember 18-án arról kellett döntenie a gyülekezetnek, hogy az iskola
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„felekezeti”, vagy „állami” legyen-e. A legnagyobb lelkesedéssel és ragaszkodással felekeze-
tinek nyilvánították és megindult a munka, hogy a törvény kívánalmainak megfeleljenek. Be-
szerezték a törvényben előirányzott testgyakorló eszközöket6 (sajnos, nem tudtam felkutatni
mik lehettek ezek az eszközök). Ettől a időponttól kezdődik Omoroviczán (Bácskossuthfalva)
a tornaoktatás az iskolában. „Az 1886-os kimutatás szerint Magyarországon 177 középiskola
működött, 90 tornaterem volt nyilvántartva, de csak 77 felszerelve. A meglevő 143 szabad tor-
natérből pedig 122-nek volt felszerelése.”7

A sport más formái is megjelentek községünkben. 1801-ben a Vojnits, Piukovits, Szalmássy,
Weres és Tomcsányi földesurak a kincstártól megvették Omorovicza községet. E nemes urak
kedvenc időtöltése volt a vadászat és az ahhoz kapcsolódó versenyszámok, mint például a ko-
ronglövészet, az agarászat, az agárversenyek. Bácskában a 19. században az agarászat nagyon
népszerű volt, agarász-díjversenyeken és -gyorsasági futtatásokon mérték össze a kutyák ügyes-
ségét. Ezekhez a versenyekhez szorosan kapcsolódott a lovaglás is, hiszen a résztvevők lóháton
kísérték a versenyek lefolyását. A Bács-Bodrog Megyei Agarászegylet 1868-ban alakult meg
Szabadkán és 43 részvényese közül 21-en szabadkaiak, a többiek roglaticaiak, MORAVICA-
IAK, pacsériak, bajsaiak, zomboriak, tornyosiak, újvidékiek voltak. 1871. augusztus 30-án a
Vadász és Versenylap arról tudósít, hogy a Bács-Bodrogh Megyei Agarászegylet szuka és kan
agárversenyeit október 16-án Omoroviczán tartják. Ez az első tudósítás arról, hogy Omorovic-
zán versenyt tartottak, ha csak erre kutyákkal is került sor. 1873-ban a Bács-Bodrogh Megyei
Agarászegylet jegyzője Kovatsits Károly Omoroviczáról. A sportlövészet, koronglövészet8 őse
a galamblövészet, ennek hódolói között omoroviczaiakat is találni. A Heinrich családnak nagy
birtoka volt községünkben. Egyik tagja, Heinrich Ferenc szenvedélyes vadász, sportlövő volt.
A Vadász és Versenylap 1903. május 11-i számában Szent-Lőrincz-i galamblövészetről tudósít.
Kiemeli, hogy kezdő versenyzőként kiválóan teljesít Heinrich Ferenc. 

1878 augusztusában tartották meg Szabadkán az első atlétikai bemutatót (birkózás, kardví-
vás, torna, futó- és dobószámok). Kezdeményezője Vermes Lajos (1860–1945) volt, aki életéből
fél évszázadot és sok pénzt áldozott a sportra. 1880-ban megalakult a Szabadkai Torna Egylet,
amelynek tagjai kizárólag vagyonos értelmiségiek voltak. Vermes Lajos a sportot mindenki
számára hozzáférhetővé akarta tenni, amit nem jó szemmel nézett a Torna Egylet vezetősége.
Elkezdődött a viszálykodás, aminek szakadás lett a vége. 1888. július 25-én megalakult az
Achilles Sport Egylet, amely főszervezője volt a Palicsi Sportjátékoknak. A versenyeken részt
vehettek egyesületen kívüliek is, érvényt szerezve annak az eszmének, hogy a sport mindenki
számára hozzáférhető legyen. A palicsi versenyek sok sportágat honosítottak meg (atlétika,
vívás, torna, úszás, evezés). Ezekhez a sportágakhoz csatlakozott 1884-ben a vasparipa (ke-
rékpározás). ,,Az Achillesnek nyolcvanöt, különböző nemzetiségű pártoló tagja volt. Ezeket
Vajdaság más helységeiből (Újvidékről, Zomborból, Zentáról, Nagybecskerekről, Szenttamás-
ról, MORAVICÁRÓL, Palánkáról, továbbá Budapestről és Belgrádból) toborozta Vermes
Lajos.9 Megállapítható, hogy az 1800-as évek vége felé kialakulóban volt a sport Omoroviczán,
mint az agarászat, a lovaglás, a galamblövészet, az iskolába bevezetik a testgyakorlat tantárgyat
és vannak sportot támogató személyek. Persze mindez még kezdetleges és szervezett egyesületi
sportról nem beszélhetünk. 

1867, a kiegyezés után fellendült Omorovicza gazdasági és kulturális élete. Különféle egye-
sületek, társaskörök ettől kezdve alakulnak és az általános műveltség, a kultúra alapköveinek
a lerakása fűződött ezekhez az egyesületekhez. 1864-ben Buzás András községi bíró indítvá-
nyára könyvtár alakult. A könyvtáros Turóczy Endre akkori tiszteletes volt. 1867. október  1-
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jén megalakult az Olvasókör, melynek – az „új idők” eszméinek megfelelően – földesurak, hi-
vatalnokok éppúgy a tagjai, mint a kisbirtokosok, a kereskedők és az iparosok. Polgári kör is
létesült 1874-ben, elnöke Kovács Gyula református kántortanító, alelnöke Ivanyos Sándor. Elő-
adásokat tartottak, folyóiratokat járattak. Az elnök célja: itt is tanítani, nemesebb gondolkodásra
késztetni. 1874-ben önsegélyző egylet (takarékszövetkezet) alakult. Községünk első önkéntes
tűzoltócsapatát 1878-ban hozták létre, de rövid életűre sikeredett, újbóli megalakulására csak
1890-ben került sor. Első parancsnoknak Hirth Gyula szabómestert választották meg. Refor-
mátus dalárda 1880-ban, óvoda 1886-ban, ipartestület 1898-ban alakult (első elnöke Balogh
Imre, jegyzője Füredy Lajos akkori községi aljegyző).10 1890-től ,,gyors gazdasági fejlődés
veszi kezdetét (1914-ig tart; új házak, hidak, járdák épülnek).”11

Ómoravicai Torna és Atlétikai Klub

A szervezett sport kezdetéről kevés írásos adat maradt ránk, de megállapítható, hogy ez az
év 1912. Dévai Lajos–Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában 1936-ban megjelent könyve, A
Sztára Moravicai sportélet fejezetének első mondata így kezdődik: „A Sztára-moravicai sport-
élet több mint 25 évvel ezelőtt a labdarúgás terén kezdett szép eredményekben megnyilvá-
nulni.” Ezt az évszámot igazolja Mojzes Antal: Bajmok sportélete helytörténeti könyvének 13.
oldalán leírtak: „1912-ben Budapesten vendégszerepeltek, ahol a Ferencvárossal mérkőztek
(BAK–Ferencváros 12:0). Még ebben az évben Bajmokon Ómoravicával játszott a csapat
(BAK–Ómoravica 7:0). A visszavágón is győztek a bajmokiak (BAK–Ómoravica 3:0)” Mora-
vica monográfiája 2. Közlönyében megjelent Csubela Ferenc: Szemelvények a moravicai sport
történetéből. A szerző a kezdetekről visszaemlékezések alapján ír. Megállapítja: „Az idős visz-
szaemlékezők kitűnő adatokat szolgáltattak, bár akadnak részletek, ahol érezni, a bizonytalan-
ságot, az emlékek közötti ellentmondásokat.” A visszaemlékezők szerint az OTAC
1916-1917-ben alakult, és a klub alapítója értelmi szerzője Jeges Sándor tanár. Valószínű min-
denkinek igaza van, mert ezekben az időkben egészen 1933-ig a sportegyesület többször meg-
alakult, megszűnt, majd újra szerveződött.

Az 1912-ben alakult sportegyesület még csak ismerkedett a foci szabályaival, a játékkal. Az
egyedüli sportág a labdarúgás, vagy ahogyan abban az időben hívták „rugdosó labda”,  foot -
ball. A labdarúgók saját felszerelésükben léptek pályára és a csapatnak nem voltak támogatóik
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sem. Az edzéseken sokszor mezítláb és alsónadrágban rúgták a labdát, ha valaki kifáradt, lement
a pályáról pihent egyet és később visszatért. A labdarúgást ekkor még nem tekintették komoly
sportágnak, csak afféle a fiatalok energiafeleslegének levezetésére szolgáló labdajátéknak. A
labdarúgó pályát a mai Tűzoltó Otthon helyén levő telken jelölték ki és leginkább egymáskőzött
játszottak, de szerveztek barátságos mérkőzéseket is.

1914. július 28-án kitört az első világháború, sokan elmennek katonának. Bevezették a rend-
kívüli állapotot. Fiainknak nem volt mit keresniük a nagy világégésben, kötelességet kellett
teljesíteniük. Feljegyzések szerint a hősi halottak száma 164. Sportról, sporteseményekről nincs
is semmilyen tudósítás. A háború befejeztével, 1918-ban megalakult a Szerb–Horvát–Szlovén
(SZHSZ) királyság. December 1-jén az újvidéki kongresszuson nemcsak a Magyarországtól
való elszakadást, hanem a szerb hatalom életbelépését is kihirdették. A kongresszus határoza-
tának értelmében Bácska, Bánát és Baranya Vajdaság néven különálló közigazgatási egység
lett az SZHSZ Királyságban.

Moraviczai Athletikai Club

Szép számú diákság és egy lelkes sportoló diák, ifj. Szász Miklós kezdeményezésére, sza-
bályosan összehívott közgyűlésen, 1919 júliusában megalakult a M. A. C., a Moravicai Athle-
tikai Club football-egyesület, melynek első elnöke Facsar Albert lett.12 Nagy lendülettel fogott
a munkának és benevezett abba a ligába, amelyben topolyai és a környékbeli csapatokkal ver-
senyezett. A M. A. C. football-egyesületet a főszolgabíróság 1921 szeptemberében felfüggesz-
tette, illetve eltiltotta játékjogától, mert alapszabályát a minisztérium nem hagyta jóvá. Az
egyesület feloszlott.13

Jugovity Athletikai Klub

A sportolás iránti vágy és érdeklődés azonban nem lankadt. Alig múlt el öt hónap, s az iskola
igazgatója, Ljubomir Ćosić, ismét sportegyesület megalakításán fáradozott – ezúttal sikerrel.
Erről így írt a Sport S. H. S. 1922. február 27-én: 

„Alakuló közgyűlés Stara-Moravicán. 
Most, midőn a football illetve a sportidény kezdetén vagyunk, az itteni sportoló ifjakat, de

kiváltképp az egyik aktív játékost, Ljubomir Ćosić igazgató-tanítót arra késztette, hogy újabb
footballklubot alakítson, amire nagy utánjárással az engedélyt meg is kapta. 1922. március 12-
én megalakult a Jugovity, a J. A. K. football klub név alatt. Az új tisztikar: díszelnök: Mala-
gurszki közjegyző, elnök: Spitcer Ferenc és Nikola Stefanović, első alelnök: Horváth Béla,
második alelnök: Ollerbeni Károly [Otterbein], titkár: Csorna Mihály, jegyzők: Sólya Mihály
és Gvozdonics [Grozdanič] Daniló, intéző: Ljubomir Ćosić, pénztárnokok: Cseke Lajos és Kar-
dos Sándor, ellenőrök: Györe István és Szűcs Sándor, szertárnok: Kovacsics Antal, csapatka-
pitány: Ljubomir Ćosić. Tiszteletbeli orvos: dr. Hirsch Miksa, tiszteletbeli gyógyszerész: Ivan
Modričin.”14 A csapat díszelnöke nem moravicai, hanem Malagurszki úr, a Szabadkai Football
Alszövetség elnöke. Ebből látszik, hogy régen is tudtak megfelelő díszelnököt választani, hi-
szen a csapat az alszövetség „A” osztályának bajnokságában versenyezett, és kisebb-nagyobb
sikereket ért el.15 

1924 októberében: Jugovity AK–Ifjúsági válogatott 4:1 (2:0). A korabeli tudósító így ír erről
a mérkőzésről: 
170



„Tréningmérkőzés. Bíró Boza. Jugovity szél ellen kezd, és erős iramot diktál a válogatott
kapuja ellen, de Rotter ment. A 10. percben Stojánovics hendset vét, amit a Jugovity Bútor
révén értékesít. A 18. percben büntető 16 méterről a Jugovity ellen. A szépen helyezett lövést
Szabó nagy bravúrral menti. A 22. percben szöglet a válogatott ellen. Bútor gyönyörű beadását
Sreier a hálóba fejeli. A félidő végéig változatos a mezőnyjáték, de szögleteken kívül egyebet
nem érnek el. A II. félidő elején a válogatott feljön és az 5. percben Stark II. révén gólt ér el. A
játék többi része állandó JAK fölényt hoz, ennek eredménye a 16. és a 34. percben Bútor gól-
jaiban jut kifejezésre. Jugovityból jók voltak a belső csatárok és a védelemben Ćosić és Farkas.
A csapat összeállítása: kapus Szabó, védelem Farkas, Ćosić, Sreier II., Oláh, Kovács, támadók
Schumaher, Cibere, Bútor, Sreier I., Kardos.”16 A Jugovity AK szabadkai csapatokkal vetélke-
dett az úgynevezett Szabadkai Alszövetség ,,A” osztálya ligában, melyet a következő csapatok
alkottak: Hakoah, Ferrum, Postás, Sloga, Konobar, Jugovity. 1926-ban az őszi bajnoki fordu-
lóban a Jugovity csak egy mérkőzést játszott, mert felbomlott. Ezt a mérkőzést a Hakoah ellen
2:11 arányban elvesztette. Az alszövetség úgy döntött, hogy a Jugovity meccseit 3:0 arányban,
beleértve a Hakoah ellenit is, ellenfeleinek a javára írják. Ezért az őszi táblázaton a végső sor-
rend így alakult: 

1. Hakoah 
2. Ferrum
3. Postás 
4. Sloga
5. Konobar
6. Jugovity17

Bár a csapat 1926 őszén  felbomlott, 1927 tavaszán újra lábra állt és kérte az alszövetségi li-
gába való felvételét, amit az igazgatótanács elfogadott. Felmerült annak a lehetősége, hogy a
Jugovity Atlétikai Klub megkapja Schreiber Sándor állatorvos központban levő kertjét sport-
telepnek.18 Idézet a Jugoszláv Sportélet 1927. június 30-án megjelent cikkéből: 

„A pálya Vajdaság egyik legszebb sporttelepe lenne, és remény van rá, hogy a Jugovity új-
jáéledésével egészséges sportolás indul meg Stara Moravicán. Az alakuló közgyűlésen az alábbi
tisztikart választották meg: Díszelnök: Ungár Imre, Fernbach János nagybirtokosok, Elnök: D.
Dévay Lajos ref. lelkész és Borota Branko községi jegyző, Ügyvezető elnök: Modricsin Iván,
gyógyszerész, Titkár: Kovacsics Antal tanító, II. elnök: Szeitz Antal malomtulajdonos és Po-
tocsnyák Marjan segédjegyző, Intéző és csapatkapitány: Csoszics Ljubomir iskolai igazgató,
Főpénztárnok: Kovács Béla, Helyipénztárnok: Farkas Sándor és Boza Mihály, Ellenör: Lesz-
kovár Rude és Sólya Mihály, Atlétikai szakosztály vezetője: D. Dévay Lajos ref. lelkész, Mű-
kedvelő szakosztály vezetője: Boza Lajos tanító.”

Sztára Moravicai Athlétikai Klub

Ljubomir Ćosić, az állami iskola igazgatója, lelkes sportbarát kezdeményezésére 1929. ok-
tóber 13-án megalakult a „СТАРОМОРАВИЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ“ Ст. Моравица (С. А.
К.) sportegyesület, amit így fordítottak magyarra: „Sztára Moravicai Athlétikai Klub“, rövidítve
S. A. K. Ćosić érdeme az újraéledés. A földbirtokosok és a falu vezetői közül olyan embereket
szervezett az egyesületbe, akik áldozatkészek és hajlandók voltak támogatni a klubot. Аlapító
tagok: Ljubomir M. Ćosić, az iskola igazgatója, Kovacsics Antal tanító, Boza Lajos tanító,
Jeges Károly tanító, Ivan Modričin gyógyszerész, dr. Hirsch Miksa községi orvos, Kovács Béla
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mészáros, Farkas Sándor községi hivatal-
nok, Kovács Lajos pék, Radivoj Pujin
jegyző, Mess György malmos, Kniesel
Ferenc vil lany szerelő, Sója Mihály köz-
ségi hivatalnok, Csákvári Ferenc ke -
reskedősegéd, Szabó Lajos segéd, Berki
István segéd, Stanyó István cipész, Ágyas
Lajos földműves, Kurucz Sándor asztalos,
Faragó Ferenc kereskedő, Kovács Elemér
hentes, Szemők Sándor tanuló, Besnyi
Lajos tanuló, Szabó József segéd, Bíró Jó-
zsef segéd, ifj. Kurucz Bálint szabó,
Nemes Márton kereskedő, Lakatos István

kereskedő, Juhász János földműves, Iván József gépkocsi vezető, Gallós József kereskedő,
Csákvári Sándor tanuló, Hajdú István asztalos, Farkas Béla villanyszerelő, Tóth Ferenc ven-
déglős, Schumacher Frigyes kőműves, Bábity István tanuló, Balogh Lajos hentes, Sebők Lajos
földműves, Stevan Kopilović kötödés, Ferenc János földműves, Boldog Antal vendéglős,
Nemes Sándor gépkocsivezető, Nagy Sándor földbirtokos, Mészáros Sándor földműves, Szejcz
József malmos, Tipold Pál szabó, Bálint Sándor kőműves, Kuczor István földműves. Az alakuló
gyűlésen elfogadták az egyesület szabályát (Pravilnik), amit az akkori előírásoknak megfelelően
szerb nyelven és cirill betűkkel írtak, 36 pontban foglalva össze az egyesület kőtelezettségeit,
szabályait, irányvonalát. Az egyesület hivatalos elnevezése: СТАРОМОРАВИЧКИ АТЛЕТ-
СКИ КЛУБ Стара Моравица (С. А. К.), hivatalos nyelve a Jugoszláv Királyság állami nyelve
(szerb), pecsétje kör alakú, rajta a körirat nyomtatott betűkkel: Староморавички атлетски
клуб, közepén: Ст. Моравица 1929. Az egyesület színe: piros–fehér (ma is ez). Célja: minden
sportág fejlesztése. Az egyesület vezetőségének tagjai – elnök: Spasoje Bogosavljević ügyvéd,
titkár: Kovacsics Antal tanító, II. titkár: Sólya Mihály községi hivatalnok, az elnökség tagjai:
Ljubomir M. Ćosić, Hajdú István asztalos, dr. Hirschfeld Sándor, Ivan Modričin gyógyszerész,
Tipold Pál szabó, Zeicz József malmos, Boza Lajos tanító, Kapornyai Illés, Horváth Gyula ke-
reskedő, Radivoj Pujin segédjegyző. Alakuláskor a következő szakosztályok működését irá-
nyozták elő : labdarúgás, könyű- és nehézatlétika, tenisz, kézilabda (hazena), kerékpározás és
művelődés. A labdarúgó szakosztály vezetője Radivoj Pujin, a művelődési szakosztályé Csák-
vári Ferenc lett.19

A megalakulás évében még nem volt jó minőségű labdarúgópályája az egyesületnek, a régi
pályát legelőnek használták. Községi és egyházi összefogással megvettek egy, a központhoz
közeli területet, ahol sportpályát alakítottak ki. A munkálatokat többnyire önkéntesen végezték.
Együtt dolgoztak a gyerek a felnőttekkel, játékosok a szurkolókkal. A segíteni akarók tábora,
a játékosok száma pedig növekedett. 1930. március 30-án, vasárnap délután fél kettőkor tar-
tották meg a labdarúgópálya ünnepi felavatását. Napsütéses időben, az Óvoda utcai (a jelenlegi
iskola mögötti területen volt a sportpálya) labdarúgópályán gyűltek össze a sportbarátok. „Több
száz ember tolong a zöld gyep körül. A rezesek indulókat játszanak, ünnepi a hangulat. A játé-
kosok kifutnak a pályára, de még mielőtt megszólalna a bírói sípszó, idős Fernbach János föld-
birtokos, a moravicai SAK díszelnöke az emelvényre lép és rövid beszédet mond, őt követően
Ljubomir Ćosić ismerteti az új labdarúgópálya jelentőségét, majd dr. Obrad Subotin,a vezetőség
tagja és a csapat orvosa mond üdvözlő beszédet. A beszédek elhangzása után Dévay Lajos
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 református tiszteletes az egyház nevében, és áldásával átadja a Klub zászlaját, amelyet Schreier
Imre felesége készített. Előmérkőzést játszott a szabadkai SAND és a topolyai Topola, majd
következett a mindenkori derbi a pacséri PSK és a moravicai SAK között. A találkozó a hazai
csapat 3:2 arányú győzelmével ér véget (a moravicaiak góljait Csákvári, Ćosić, Molnár lőtték).
Nagy mérkőzés volt, méltó egy pályaavató ünnepséghez.”20

A Sztára Moravicai Atléthikai Klub kérelemmel fordult a községi elöljárósághoz, hogy anya-
gilag támogassa a sportegyesületet. Az évi 1000 dináros támogatást egyhangúan jóváhagyták
a tanácstagok, hivatkozva az új Sokol-törvényre, amely előirányozta a sportegyesületek pénz-
beli segítségét, hiszen alapeszméje a fiatalság testedzése, fegyelemre nevelése. Ordasi Géza
községi bíró aláírásával 1930. május 27-én hitelesítette az okmányt.21

A sportegyesület keretében más szakosztályok is működtek, mint az atlétika, kézilabda (ha-
zena – női sport volt), művelődési szakosztály. 

Atlétikával ifj. Fernbach János, Brezovszki és Kovács Lajos foglalkoztak, akik főleg síkfu-
tásban, magas- és távolugrásban jeleskedtek.22 A művelődési szakosztály vezetője Schreier Ist-
ván, aki 1932 óta volt műkedvelő és rendező. Több színdarabot és kabarét vitt színre.23

Kovacsics Antal volt a SAK zenekarának megválasztott karnagya. Az első tudósítás a sportklub
által szervezett eseményről a Bácska Topola és Vidéke 1931. február 22-i számában jelent meg:

„A MORAVICAI SZAK HANGVERSENYE. 
A sztara-moravicai SzAK sport klub a krnyjai, sztari és novi-szivaci tanítói kar közreműkö-

désével a polgári kaszinó nagytermében jól összeválogatott hangversenyt rendez. A hangver-
seny változatos programja iránt nagy az érdeklődés nemcsak Moravicán, hanem az egész
járásban.” 1931-ben rendezték az első sportbálat is. Az esemény alkalmából egy szatirikus új-
ságot (Görbe Tükör – Грбаво oгледало) is nyomtattak és árulták 5 dinárért. A bál tiszta bevétele
a sportklubot illette meg.

Labdarúgóhírek és sportesemények 1931-ből:
1931 áprilisában a járási válogatottba a moravicai SzAK-ból Ljubomir Ćosić és Nagykanász

kapott meghívót.24 Május: Szak–Pacsér SC 3:0. Egy hét múlva a zombori Radnički 3:1 arányban
győzött a Sztara Moravicai Atléthikai Klub ellen. A mérkőzés botrányba fulladt, mert a közön-
ség a inzultálta a vendégcsapat vezetőjét. Június: Kishegyesi futball club–SzAK 9:4. Július:
SzAK–Topolya II. 2:2; SzAK–Brestovac SK 6:5. Augusztus: SzAK –Pacséri SC 3:1; SzAK–
Soko (Szabadka) 0:7; Pacséri SC–SzAK 4:125. Szeptember: SzAK–AK Bajmok 2:2; Pasics–
SzAK 1:0. 

,,A moravicai SzAK büntet. A moravicai SzAK fegyelmi bizottsága Kovács Lajos játékost
egy hónapra eltiltotta a játéktól, mert a bresztováci Sport Club egyik játékosát felpofozta. Sok-
kal súlyosabb büntetésben részesült Kovács Elemér, Facsar Gyula és Kocsis József, akiket
örökre kizártak az egyesületből, mert szembehelyezkedtek a vezetőséggel. Végül Cibere Jánost
dorgálásra ítélte a fegyelmi bizottság. A SzAK erélyes fellépése a fegyelmezetlen játékosok
ellen igen kedvező hatást keltett.”26

November: SzAK–JAK I. B. (Topolya) 2:127

Атлетски клуб Криваја 

A Sztára Moravicai Athletikai Klub sportegyesület rendes évi közgyűlését 1933. január 22-
én tartották meg. Kovacsics Antal egyesületi titkár számolt be az előző év eredményeiről, min-
den szakosztályról (labdarúgás, atlétika, művelődés) külön- külön is. Ezt a pénzügyi beszámoló
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követte, majd sor került az új vezetőség tagjainak a megválasztása és a szabályzat módosítása.
A legfontosabb két módosítás:

1. paragrafus: Az egyesület neve: АТЛЕТСКИ КЛУБ КРИВАЈА, székhelye Ст. Моравица
3. paragrafus: A sportklub pecsétje kör alakú, a körirat: АТЛЕТСКИ КЛУБ „КРИВАЈА“

1929, középen СТ. МОРАВИЦА
Az évszám azonos a SzAK megalakításának az évével, mivel azonban az évi közgyűlés ha-

tározata ez volt, az utókornak ezt tudomásul kell vennie. Volt ugyanis két, de különböző feliratú
pecsét egyforma évszámmal. A korábbi: СТАРОМОРАВИЧКИ АТЛЕТСКИ КЛУБ, СТ. МО-
РАВИЦА 1929, a későbbi: АТЛ. КЛУБ „КРИВАЈА“ СТ. МОРАВИЦА 1929. Az új elnökség
összetétele – elnök: Spasoje Bogosavljević ügyvéd, munkaelnök: Radivoj Pujin segédjegyző,
alelnökök: Vurster István, Fűtő Sándor, titkárok: Kovacsics Antal tanító, Milan Jojić községi
hivatalnok, pénztárosok: Gere János közgazdász, Cibere Lajos kereskedő, sportorvos: dr. Obrad
Subotin, tag még Laki Lajos kereskedő. A szabályzat módosítását Újvidéken jóváhagyta a báni
hivatal vezetője, 1933. február 27-én.28 Ezekben az években akkora volt a labdarúgás vonzereje,
hogy könnyedén két csapatot is kiállíthatott az edző. Megesett, hogy ugyanazon a napon, két
különböző helyszínen vették fel a küzdelmet a Krivaja játékosai.

Hírek 1933-ból: 
„Húsvét első napján a St. moravicai Krivaja Topolyán barátságos mérkőzésen vesz részt, a

visszavágóra másnap kerül sor. A szépszámú közönség előtt ideális fotbal időben játszott a két
csapat, melyből a nagyobb technikájú topolyai csapat került ki győztesen. J. A. K. Topola–Kri-
vaja St. Moravica 5:4 (2:3); Krivaja I. B.– J. A. K. I. B. 1:0 (0:0), a visszavágón Krivaja St.
Moravica–J. A. K. Topola 2:2 (0:2).”29

A szuboticai alszövetség intézőbizottsága kisorsolta a területén lejátszandó összes tavaszi
mérkőzéseket. Ebből megtudni, hogy az úgynevezett középcsoportba mely csapatok tartoztak:

1. Krivaja St. Moravica
2. Dulcisz Szabadka
3. Crvenkai SC Cservenka
4. Feketicsi SK Feketics
5. VSC (Verbászi Sport Club)
6. JAK Topola30
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A bajnokságban a Krivaja a hatodik helyen végzett.31

Április 23-án, Topolyán a járási válogatott a szabadkai gimnázium csapatával barátságos
mérkőzést játszott. A gimnázium csapatában fellépett Jovanović, a Krivaja egyesületéből. 

1934 májusában összeült a Fernbach Ezüstlabda-bizottság Topolán, hogy az ezüst labdáért
folyó küzdelem második fordulóját kisorsolja. A bizottságban részt vettek a csantavéri Triglav,
a St. Moravica-i Krivaja, a bajmoki AK és a topolai JAK.32 1934-ben a csantavéri Triglav nyerte
a Fernbach-serleget.33

„A szabadkai alszövetség igazgatótanácsa a legutóbbi ülésén elrendelte, hogy a játékosok
és a funkcionáriusok nyilvános mérkőzések alkalmával egymás között csak az államnyelvet

használják. Ezen rendeletet büntető
szankcióval látták el s megkeresték a

bírótestületet, hogy annak tagjai is ragaszkodjanak a rendelet betartásához.”34

1940. július 12-én jelent meg a Napló tudósításában, hogy a szuboticai alszövetség új bajnoki
beosztást készített. I. B. osztály: Szuboticai csoport és Tiszai csoport.  Szuboticai csoport:
TANK, Szloga, Jugoszlávia (Szubotica), Krivaja (Sztáramoravica), Bela zvezda (Máliigyos),
Spárta (Feketics), Viktoria (Szekics), Gragyanszki (Vrbász), Szrbobráni SK.”35

Egy eredmény és táblázat 1940. október 20-án:
Sztáramoravica: Krivaja–TANK (Szabadka) 4:0 I. B. osztályú bajnoki mérkőzés.
A szuboticai I. B. osztály helyzetjelentése:

1. Szrbobráni SK 7 6 1 0 25:7 13
2. Viktoria (Szekics) 7 5 1 1 20:11 11
3. Bela zvezda (Igyos) 7 5 0 2 30:6 10
4. Spárta (Feketics) 7 4 1 2 22:12 9
5. Krivaja (Moravica) 6 4 0 2 20:10 8
6. Szloga (Szubotica) 8 3 1 4 19:20 7
7. Gragyanszki (Vrbász) 6 3 0 6 11:13 6
8. TANK (Szubotica) 7 1 0 6 4:24 2
9. Jugoszlávia (Sztank.) 3 0 0 3 4:14 0
10. Jugoszlávia (Szub.) 8 0 0 8 1:39 036

Bácskossuthfalvi SC

Hírlap, 1941. június 11. 
,,A BÁCSKOSSUTHFALVAI SC ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSE. 
A járási katonai parancsnokság megadta a Bácskossuthfalvai SC-nek a működési engedélyt

175

Birkózás 
a mérkőzés 
szünetében, 
1954-ben



s ennek alapján az ideiglenes vezetőség összehívta az alakuló közgyűlést vasárnap délutánra.
A közgyűlést Boza Lajos nyitotta meg s beszédében kérte a sport klub tagjait, hogy öntudatosan,
fegyelmezetten és összetartásban kell együttesen dolgozni, mert csak ily módon lehet biztosítani
az előrehaladást. A közgyűléssel közli, hogy Otterbein Károly volt elnök tisztségéről lemondott
s a jövőben nem vállal semmiféle megbízatást sem. Több mint tíz éves elnöki működéséért a
közgyűlés egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetet szavaz meg Otterbein volt elnöknek. Otter-
bein Henrik ezután felolvassa az alapszabályokat, amelyeket kisebb-nagyobb módosítással
egyhangúlag fogad el a közgyűlés, majd a következő vezetőséget válasszák meg: Díszelnök
Fernbach János és Otterbein Károly, elnök Boza Lajos, alelnökök Laki Lajos és Novoth József,
titkárok Csákvári Ferenc és Horváth Gyula, ellenőrök Kovacsics Antal és Sólya Mihály, pénz-
tárnokok Otterbein Henrik, Ágyas Lajos, kluborvosok dr. Háda Sándor és dr. Nagy József,
jegyző Schumacher János, háznagy és szertáros Sztánkó István, számvizsgálók Faragó Ferenc,
Schill György és Bada István, választmányi tagok Csorja Zoltán közs. főjegyző, Czibere Lajos,
Kurucz Lajos, Kocsis József, Bordás Károly, Harcsa Mihály, Jónás Ferenc és Otterbein József.
Póttagok Hallgató Kálmán, Faragó Lajos, Nemes Sándor, Varga János és Juhász János. A meg-
választott új vezetőség nevében Boza elnök mond köszönetet és ígéretet tesz arra nézve, hogy
a vezetőség önzetlen munkával igyekezni fog az egyesület színvonalát a lehető legmagasabb
fokra emelni. A csapat neve Bácskossuthfalvai SC, rövidítve BSC, színe a piros-fehér s a klub
kimondott magyar keresztyén alapon működik.”

Megalakulnak a levente egyesületek
Délvidéki Magyarság, 1942. július 2. 
,,BÁCSKOSSUTHFALVAI L–PACSÉRI LE 5:2 (2:1)
Járási kupamérkőzés. Játékvezető Ádor. A mérkőzés Pacséron nagy közönség előtt, lendü-

letes játékkal kezdődött, aminek eredményeképpen Bácskossuthfalva tizenegyesből vezetés-
hez jut, amit Mosztarszki remek góllal egyenlít. A 28. percben Mijatovity megszerzi
Bácskossuthfalvának a vezetést. A II. félidőben változatos mezőnyjáték után a 10. percben
Mijatovity gólt lőtt, a 30. percben Mosztárszki (Pacsér) 11-esből lő gólt. A 35. percben Hall-
gató, majd a 43. percben Kapornyai szerzik meg a befejező bácskossuthfalvai gólokat. A Bács-
kossuthfalviak közül Sólya, Kapornyai, Balázs és Lovas, míg ki nem állították, tűntek ki. A
pacséri LE-ből Mosztárszki, Sárközi és Fejős voltak jók. Ádor jól bíráskodott. Július hó 9-én,
vasárnap Bácskossuth-
falván játszik visszavá-
gót a Pacséri LE.” 

,,1942. augusztus 15-
én nagyszabású sport ta-
lálkozóra került sor,
könnyű atlétikában és
labdarúgásban mérték
össze tudásukat a pacséri
és Bácskossuthfalva di-
ákjai, egyetemistái. Az
eseményre Pacséron ke-
rült sor több mint ezer
néző előtt. A könnyű atlé-
tikát 47:38 arányban a
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 pacsériak nyerték, különösen kitűnt Fébel Nándor, aki majdnem minden sportágban, amelyben
indult, első lett. Ezután következett a két falu levente labdarúgó-csapatainak összecsapása. A
vendégek nagyon szép játékkal rukkoltak elő, technikailag felülmúlták a hazai csapatot.”

Délvidéki Magyarság, 1944. május 21. 
,,MAJDNEM MEGLEPETÉS SZÜLETETT. KAC–BÁCSKOSSUTHFALVAI SC 4:3 (1:2)
I. osztályú bajnoki mérkőzés, vezette Malissza. A kereskedők csapata nagyobb győzelmi

eséllyel rajtolt, de a mérkőzés majdnem meglepetést hozott. A KAC a mezőnyben, valamint a
kapuk előtt jobban játszott, de csatárai a legtöbb jó helyzetet kihagyták, míg a bácskossuthfal-
viak minden erejüket beleadták a játékba s jobban igyekeztek kiaknázni a lehetőségeket. A
bácskossuthfalvai együttesből jók voltak Novoth, Bordás és Gáspár. Bácskossuthfalvai SC:
Tóth II., Kapornyai, Sólya, Kardos, Gáspár, Stanyó, Hallgató, Novoth, Bordás, Nagy, Tóth I.”
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(Iratvallató II.) Életjel Könyvek 89. Szabadka, 2001. Lovardák, lóversenyek és agarászat – Adalék
Szabadka sporttörténetéhez. 204.

6 Dévay–Gyarmati: Nagy idők sodrában… 40. 
7 Táborosi László: Zenta sporttörténete. Verzal nyomda, Újvidék, 2005. 36.
8 Omoroviczán az első koronglövő versenyt 1958-ban tartották, a koronglövő egyesület pedig csak

1998-ban alakult meg. Megjegyzem, a vadászat nem sport, inkább szenvedély, nincs benne győztes,
vesztes, szabályok korlátozzák, amit be kell tartani.

9 Petkovics Kálmán: Sport u Subotici 1944–1984 – Sportélet Szabadkán. Szabadkai Testnevelési ÖÉK
és Subotičke novine Lapkiadó Munkaszervezet, Szabadka, 1984. 7. 

10 Dévay–Gyarmati: Nagy idők sodrában… 109-113.
11 Gulyás László: Két évszázad gazdaságtörténete. Címeres Könyvek, Logos Grafikai Műhely, Tóth-

falu, 2005. 121. 
12 Dévay–Garmati: Nagy idők sodrában… 111.
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13 Sport S. H. S. III. évf. 6. szám. 1922. III. 20. Subotica
14 uo. III. évf. 6. szám. 1922. III. 20. Subotica
15 uo. III. évf. 6. szám. 1922. III. 20. Subotica
16 Jugoszláv Sportélet, III. évf., 41. szám. 1924. november 3.
17 uo. 1927. február 28.
18 Ma ezt a területet így lehet meghatározni: Perdó-völgy és Pacséri út találkozásánál levő tűzoltó ott-

hontól a baptista imaházig, Perdó-völgy Papp Pál utca találkozásától az emeletes társas házig. Ez
egy sima terület, kert, rajta nem voltak épületek, de volt egy strandfürdő, ami, hogy mikor épült,
pontosan nem sikerült kideríteni, 1927-ben azonban már működött.

19 Tartományi Levéltár (a továbbiakban: TL), Újvidék, 4. doboz 1541. tárgy, 1929–1931
20 Topolya és Környéke (Magyar Szó heti melléklete): Negyven év után… 1970. március 22.
21 TL, Újvidék, 4. doboz 1541. tárgy, 1929–1931
22 Csubela Ferenc: Szemelvények a moravicai sport történetéből. Közlöny II. 1976
23 Bokréta. A vajdasági magyar amatőr mozgalom almanachja. Szerkesztette és kiadta Farkas Fri-

gyesné és Lichtneckert Margit, Szabadka, 1940
24 Topola és Vidéke, 1931. április 2. 27. szám.
25 uo. 1931. 36., 37., 40., 43., 44., 47., 50., 51., 54. szám.
26 uo. VIII. évf. 54. szám. 1931. szeptember 20.
27 uo. VIII. évf. 63. szám. 1931. november 22.
28 TL, Újvidék, 4. doboz, 1660. tárgy, 1929–1931
29 Bačka Topola és Vidéke, 1933. április 23. 5. 
30 uo. XI. évf. 6. szám.1934. február 11.
31 uo. 1934. május 6.
32 uo. 1934. május 20. 4. 
33 uo. 1934. július 1. 3. 
34 uo. 1934. december 9.
35 Napló. Szabadka, 1940. július 12.
36 uo. Szabadka, 1940. október 20.
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FEHÉRVÁRI CSILLA – FEHÉR LILLA

Egyszer villamos is járt erre!...

Szabadka villamos közlekedéséről végeztünk kutatást. Célunk az volt, hogy megismerked-
jünk azzal az idővel, amikor Szabadkán is villamos járt. Olyan embereket kérdeztünk meg,
akik megélték azt a korszakot.

Néhány adat Szabadka történetéből

Szabadkát először 1391. május 7-én egy oklevélben említik Zabatka néven. Várát Dengelegi
Pongrácz János erdélyi vajda építette az 1470-es években. A ferencesek templomának falában
látni is várkövet. Az első lakosok magyarok voltak, a XIII. század közepén jelentek meg. Két
évszázadra rá Jovan Nenad cár vezetésével megjelentek ezen a vidéken a szerbek is.

A lakosság létszáma az évtizedek folyamán változó volt. 1702-ben még csak 2000 lakosa
volt, 1890 óta viszont folyamatosan gyarapodott.

A város gyorsan fejlődött a villamos megjelenése előtti években. 1856-ban bevezették az
utcavilágítást, 40 év múlva pedig villanytelepet létesítettek. Ettől fogva egyenes út vezetett a
villamosjárat megépítéséhez. A városépítés során megépült az első gimnázium, az aggok ott-
hona, a Városi Könyvtár, Palicsfürdő stb. Azokban az években sok épület épült, ami ma is meg-
van: ferencesek temploma, Szent Teréz-templom, színház, zeneiskola stb.

A közlekedés fejlődése

Az 1800-as években Mácskovity Titusz lóvasút építését kezdeményezte, ami nagy előrelépés
lett volna a közlekedés fejlődésében. Az ötlet azonban nem valósult meg. Az 1880-as években
Oroszi Antal gőzvasút építésére
kapott engedélyt. Ez a terv is
csak terv maradt, mivel Bubola
János 1889. november 14-én
szerződést kötött a várossal egy
keskenyvágányú vasút építésére.
Az eredeti tervek szerint a vasút
Szabadkát és a Ludasi tavat kö-
tötte volna össze, de csak Sza-
badka és Palicsfürdő között
valósult meg. Bubolát a szerző-
dés arra kötelezte, hogy egy
éven belül építse meg a villamos
útvonalát és három éven belül
indítsa el a villamosközlekedést.
A villamoshálózat építésére
rész vény társaság alakult, amely-
nek igazgatói Bubola János és
Vermes Lajos voltak.
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Szabadka a villamos idejében (1897–1974)

Szabadkán 1897. szept. 1-jén indult meg a villamosközlekedés s ezzel sok más várost meg-
előzött (Zágráb, Szeged stb.). A budapesti Ganz művek és a Magyar Állami Vasutak járultak
hozzá a villamosjárat működéséhez. A Ganz a kocsik leszállításával, a MÁV a sínek lefekteté-
sével. A villamos nagyon népszerűvé vált, évente 12-15 millió utast szállított. 

A városban a Zombori kapu felé, a központban és Sándorba közlekedett, Palicson a férfist-
randnál fordult meg. Szabadkáról Palicsra a távot 30 perc alatt tette meg a villamos.

Szabadka jelenlegi térképén berajzoltuk, hogy merre közlekedhetne (Sétáló utca, Köztársaság
tér) a villamos – ha lenne. Igaz, erre sok helyen már nem lenne lehetőség.

Adatok a villamoskocsikról

A kocsik szélessége 225 cm, hossza 837 cm, az ülőhelyek száma 21 volt. A sínek alapzatát
macskakő képezte, amit a szlovákiai macskalyuki kőfejtőből hoztak. 

Zárt villamoskocsik két oldalán kárpitozott ülések voltak. Az álló utasok számára a bizton-
ságos utazást a bőr fogantyúk szolgálták. Télen fűtötték a kocsikat.

A nyitott villamoskocsik oldalán rácskorlát volt, a teteje deszkából készült. A fapadok úgy
voltak elhelyezve, hogy az utasok háttal ültek egymásnak.
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Zárt és nyitott villamoskocsi

A villamosközlekedés dolgozói, 1955



Események, amelyek a villamos történelméhez tartoznak

Merénylet. – 1910-ben merényletet követtek el a villamos ellen. Ezt az robbantotta ki, hogy
vita kerekedett Palicsfürdő működésével kapcsolatban. Egy személy rálőtt a villamoskocsira,
hogy az embereket elriassza a fürdőhelyre való utazástól.

Szabályok. – 1927-ben szabályokat vezettek be a villamos személyzete részére. A jegyke-
zelőnek nem volt szabad megnyálaznia az ujját, ha jegyet adott; nem volt szabad sűrgetniük az
utasokat, és ha a villamos 2 percnél tovább állt, akkor az utasok visszakérhették a jegy árát. 

Munkás-villamosok. – Ilyen is volt. Ezek a járatok csak a munkásokat szállítottak munkába
és haza. 

Az 1920-as években felvetődött egy ötlet, hogy a villamos ne csak a peremvárosrészek között
közlekedjen, hanem a környező falvakba is el lehessen jutni vele. Az érintett települések többek
között Hajdújárás, Királyhalom, Nagyfény és Csantavér lett volna.

A május 1-jén, a főtéri felvonulás után virággal díszítették fel a villamoskocsikat, és az em-
berek dalolva utaztak Palicsra ünnepeli.

Heti piaci napon, minden pénteken, az árusok kosaraikkal Palicsról Szabadkára villamossal
mentek. A kosarakban gyakran baromfit is vittek, s azok néha kotkodácsoltak. Ezért „kotko-
dácsoló villamosnak” nevezték a péntek reggeli járatot.

A kocsik száma fokozatosan gyarapodott. 1897-ben a villamosközlekedés négy zárt és két
nyitott villamoskocsival indult meg. 1926-ban hét zárt és hét nyitott kocsit vásárolt Szabadka,
majd

1943-ban még két villamoskocsit a Siemens gyártól.
Kezdetben 88 férfi és kilenc női dolgozót foglalkoztattak. A többi között villamosvezető volt

Fajs Béla, Nikola Lulić és a dédnagyapám, Fehérvári Pál. Jegykezelők Grgo Rogić, Daniel
Bedić, valamint az üknagyapám, Vörös Béla.

Munkánkban feltüntettünk képeket olyan helyekről, ahol régen a villamos járt. Az épületek
még mai is megvannak, de a környezetük megváltozott. Azzal szembesültünk, hogy a villamos
nyomai teljesen eltűntek (pl.: a síneket mindenhol felszedték). Csak a palicsi megálló (Abbázia)
emlékeztet a villamosközlekedésre.
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Botrány a villamoson (cikk a Bácskai Hírlapból,1897-ből):
,, …Háromnegyed kilenczkor indult el a palicsi végállomásról az 5-ik számú villanykocsi…

Alig indult el azonban a kocsi amidőn a kalauz – aki tökrészeg volt – öntudatlanul kihajolt az
ajtón olyannyira, hogy majdnem kiesett a robogó kocsiból. A kocs vezető – a ki szintén illumi-
nált állapotban volt – idejekorán visszarántotta.”

A villamos utolsó útja

Ahogy az autóbusz-hálózat egyre jobban kiépült, úgy kezdte kiszorítani a villamost. Mivel
a villamos felújítása többe került volna, mint a buszok üzembe helyezése, ezért kivonták a for-
galomból ezt a népszerű közlekedési járművet 1974. április 2-án.

Utolsó útját Kisbajmoktól, vagyis a Zombori kaputól Palicsig tette meg, közben az emberek
sírva és tapsolva búcsúztatták.

Levegő- és zajszennyezettség

Kutatásunk során olyan adatokhoz is hozzájutottunk, amelyekhez a villamos megszüntetése
is hozzájárult.

A mai tömegközlekedés nagymértékben bocsát ki káros anyagokat, ami nemcsak a levegőt,
hanem ez által a szervezetünket is szennyezi. A zajszint-szennyezettség Szabadkán igen magas.
Mi a Majsai útnál vizsgáltuk. Az eredmények nagyon elszomorítóak. Nappal 75, este 65 dB. 
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Közvélemény kutatást is tartottunk. Száz kérdőívet osztottunk szét Szabadka polgárai között.
Ebből megtudtuk, hogy az idősek 97%-a, a fiatalok 85%-a szeretné, ha újra villamos járna a
városban – akárha még lassan is.

Felettük ezt a kérdést is: mi lenne a legjobb tömegközlekedési forma Szabadkán? A meg-
kérdezettek 44%-a a kerékpárt ajánlotta, s csak 1%-a tartotta megfelelőnek az üzemanyaggal
működő gépjárműforgalmat.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a villamos megszűntetése óta többször felmerült vissza-
állítása, de anyagi okok miatt ez mindig a háttérbe szorult.

Kutatásunk során számos információval lettünk gazdagabbak. Célunk pedig az volt, hogy
ezeket az információkat átadjuk a fiatalabb korosztálynak.
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A sétálóutca egykor....
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CSÁNYI DOROTTYA

A pacséri általános iskolák régen és ma

Bevezető*

Sokáig gondolkodtam,, hogy miről is írjak? Végül úgy döntöttem, hogy Pacsér iskoláit muta-
tom be, hiszen kunsági őseinknek ideérkezésük után első dolguk volt a templom felépítése és
az oktatás megszervezése. Mindennél fontosabbnak tartották a legfiatalabbak vallási és szel-
lemi fejlesztését. 

Pacséri iskolák régen

Pacséron régen összesen öt iskola volt.
Az egyik a jelenlegi piactéren állt. Először óvoda volt ez az épület. A II. világháború után

lett iskola. Ide a 4. osztály után jártak a tanulók. Ezt az iskolát nevezték gimnáziumnak is. Ebbe

az iskolába három évig jártak a diákok, aminek a végén kisérettségit tettek. 
Az mai óvoda helyén is iskola volt. Ezt Piger-iskolának hívták, mivel Piger Zoltán református

vallás- és kántortanító ott lakott. Sokáig református egyházi iskolaként működött.
Volt egy iskola a katolikus templom közelében is, amit Búzás-iskolának neveztek – szintén

az ott lakó tanítóról kapta a nevét. A katolikus egyház iskolája volt. Csak egy tanterme volt, a
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A pravoszláv templom mellett levő iskolába jártak a szerb diákok

* 2011 szeptemberében lehetőség nyílt arra, hogy Tótfalun egy történelmi táborban vegyünk részt.
Tartalmas élményekben volt részünk. Utolsó nap azt a feladatot kaptuk, hogy beszámolót készítsünk
falunk egyik jellegzetességéről.



negyedik osztályosok jártak oda. Abban az iskolában tanított dr. Szöllősy Vágó László édes-
apja, ő pedig ott lakott gyermekéveiben.

A mai iskola

A mai iskola helyén is egykor iskola állt. Ez volt a közös iskola. Ide egyaránt jártak alsósok
és felsősök, magyarok és szerbek. Olajos padló volt a tanteremben és kályhákban fűtöttek.
Ebben az időben palatáblára írtak. Az egyik oldala vonalas volt, a másik oldala kockás. Első
osztályban a gyerekek 8-tól 10 óráig voltak az iskolában – magyarórájuk és számtanórájuk
volt. Délután 2-től 4 óráig ismét visszamentek az iskolába – ekkor készítették el a házi felada-
tot az iskolában. A tanteremben fekete színű nagy tábla lógott a falon, amelyre krétával írt a ta-
nító. A számolás elsajátításában az abakusz számoló,,gép” segített. A tábla mellett állt, és ha
feladatot oldottak meg, akkor használták.

Pacséron ma már csak egy iskola van, a Moša Pijade Általános Iskola. Befogadja a település
diákjait elsőtől a nyolcadik osztályig. A tanítás szerb és magyar nyelven folyik. 

A közös iskola 1960–1961-ben új tornatermet kapott, amit a helybeli Joó Lajos Építővállalat
épített. Akkoriban a község első tornaterme volt. Azokban az években a szabadtéri kézilabda-
és kosárlabdapályát reflektorokkal világították meg.

1969-ben a régi közös iskolát, amely a mai iskola és az utca közötti park helyén volt, le-
bontották.

Az új tornaterem mellé hamaro-
san felépítették az új iskolát. A
munkálatokat szintén a Joó Lajos
Építőipari Vállalat végezte, de ki-
vették részüket munkából a diákok
és a helybeli lakosok is, hiszen ez
az esemény a falu szívügye volt. A
hivatalos átadásra 1971.  november
29-én került sor, amikor az első
osztályosokat pionírokká avatták.
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A Piger-iskola 
a sétány végéről

A Piger-iskola a templomtól jobbra
látható épület – ma óvoda
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A háttérben lévő épület a tornaterem. És az iskola is épült már...

A gyerekek is segítették a munkát, kézről kézre adták a téglát



Testvériskolák

Iskolánk négy település isko-
lájával ápol testvériskolai kap-
csolatot:

Magyarországon a kisújszál-
lási Arany János Általános Isko-
lával, Romániában a négyfalusi
Liceul Teoretic Zajzoni Rab Ist-
ván Általános Iskolával, Nišben
a Radoje Domanović Általános
Iskolával, Montenegróban a
bjelai Ivana Nepomuka Jeren-
šića Általános Iskolával.

Leginkább a kisújszállási is-
kolával a legintenzívebb a kap-
csolat.

*
*   *

A pacséri általános iskola számomra nagyon fontos. Már nyolc éve, hogy a délelőttjeimet
ebben az épületben töltöm. Sokszor délután is visszamegyek. Nyári szünetben, mondhat bárki
bármit, a szíve mélyén mindenkinek hiányzik az iskola: a társaság, a szünetek, a tanárok, és
minden, amit ez az épület magába foglal. Hol leszek egy év múlva? Nem tudom. Abban azon-
ban biztos vagyok: soha nem felejtem el mindazt, ami ebben az épületben történt velem, és az
embereket sem, akikkel együtt töltöttem el nyolc évet. 
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Az új iskolaépület átadása: 1971. november 29.

Az új iskola 1981-ben



NAGY BELLA, Pacsér

Csigatészta készítése Pacséron

Bevezető

Őseink mintegy 225 éve hagyták el a Kunságot, és települtek át Bácskába. A szokásaikat is
magukkal hozták. Némely közülük ma már feledésbe merült, de a hagyományőrző helybeli re-
formátusoknak köszönhetően a csigatészta készítés, mint régi kun hagyomány ma is megma-
radt.

A csigatészta készítése

A faluban nagy hagyománya van ennek a tevékenységnek, hiszen sok háztartásban otthon
is készítik ezt a mutatós levesbetétet. Évek óta összejönnek az asszonyok, és a szorgos munka
mellett alkalom adódik a beszélgetésre, a kikapcsolódásra, egy társas délután eltöltésére. A re-
formátus asszonytestvérek 20 éve, hogy délutánonként összejönnek és csigatésztát készítenek.
Azt mesélték, hogy 20 éve egy találkozón a református asszonyok saját készítésű csigatésztát
árultak. Ekkor elhatározták, hogy összefognak, és ők is ápolják ezt a hagyományt. Azóta min-
den hétfőn egy órakor az egyház imatermében munkához látnak. Sokszor késő délutánig eltart,
amíg a kézzel gyúrt tésztából elkészül a csigatészta.

Az asszonyok önkéntesen vállalták ezt a szolgálatot. Ezzel segítik a gyülekezetet, de önma-
guk örömére is teszik, mert egy jó közösséggé forrtak össze. Minden alkalommal egyházi éne-
keket énekelnek, beszélgetnek, megünneplik a névnapokat, születésnapokat, mint egy kis
család. A mai világban szükség van ilyen összefogásra, példamutatásra. Az asszonyok szívesen
segítkeznek a kicsinyek karácsonyi csomagjának azkészítésében, a templom takarításában, és
ők gondoskodnak, hogy a nyári táborokban finom ebéd, kalács kerüljön a gyerekek asztalára.
Sokszor együtt örülnek, sírnak. Egymás lelki támaszai lettek a sok év alatt. Tanulnak is egy-
mástól. Recepteket cserélnek, és megosztják egymás között az elkészítés folyamatát.
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A recept

A csigatésztát régi recept szerint készítik. 
Fél kg lisztet deszkára szitálnak. A közepébe lyukat formálnak, és abba teszik az egész to-

jásokat. Kevés vízzel szaporítják, de „Minél tojásosabb a levesbe való tészta, annál jobb” –
mondják. 

A tojással a lisztet „összeelegyítik” és azután jól meggyúrják, hogy a tészta sima legyen.
Olyan keménységűre kell gyúrni, hogy a nyújtófával kissé nehezen, de mégis el lehessen nyúj-
tani. Két darabra szakítják a tésztát, majd kinyújtják levelekre. Először csak az egyik tésztával
dolgoznak, mert gyorsan szárad a nyújtott tészta. Míg az egyik tésztát elkészítik, a másikat be-
fedik egy tállal, vagy zacskóba teszik a kinyújtásig.

A csigakészítésnél gyorsan kell eljárni, mert rendkívül hamar szárad, és akkor lehetetlen csi-
gának sodorni. 

Mostanában nem
kéz zel nyújtják, hanem
van egy úgynevezett
tésztagép, ami nagy se-
gítséget jelent: gyorsab-
ban és többet tudnak
készíteni vele az asszo-
nyok. A levéltésztát
nyújtó deszká-ra terítik
ki és felvagdalják koc-
kákra. Ha apró csigát
akarnak készíteni, ki-
sebb kockákat készí-
tenek. Szűkösebb idő
esetén nagyobb kocká-
kat is lehet vagdalni.

A csigatészta készítésének eszközei

A csigatésztát fából vagy fémből készített bordán készítik. Rózsa Imre fafaragó díszes bor-
dákkal lepte meg az asszonyokat. Azt mondják: „Fafaragott bordát kell kézhez venni, mert
csak ezen lehet igazi házi csigatésztát készíteni”. Szükség
van egy „penderítőre”, ami lehet kötőtű is. „Ha ez a két
szerszám megvan, a bordára tegyünk egy kockatésztát és
azt a szegleténél kezdve, sodorjuk a pálcika végére, de
egyúttal nyomjuk jól a bordához a tésztás pálcikát, mert
így lesz szép recés tészta, így ragad össze, és így alakul
kis kürtő formába” – magyarázzák az asszonyok, s közben
szorgosan sodorják a tésztát.

A csigatészta leggyakrabban tyúkhúslevesbe kerül a la-
kodalmi asztalon, ünnepi családi ebéd-kor, legyen az va-
sárnap vagy más ünnepnap.
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Zárszó

A pacséri asszonyoknak köszönhetően még él ez a hagyo-
mány, még van, aki ápolja. Én pedig szeretném az utókorral
megismertetni kultúránk hagyományaink és szokásaink egy
gyöngy-szemét. Remélem, hogy nem merül feledésbe
mindaz, amit őseink hagytak ránk. Mindezek nélkül keveseb-
bek lennénk.
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MATUSKA MÁRTON (ÚJVIDÉK)

Horvát véráldozat

Eredményes feltáráshoz vezető út – Magyar, szerb és horvát 

sérelmek összevetése

Az 1944 szeptemberében1 elkezdett kommunista vérengzés magyar áldozatainak felkutatá-
sával hivatalosan 1990 áprilisában kezdtünk foglalkozni. Mintegy két évtized elteltével a mun-
kába hivatalosan is bekapcsolódott Magyarország és a Magyar Tudományos Akadémia azáltal,
hogy az akkori államfők – Sólyom László és Boris Tadić – bejelentették:2 Kezdeményezik
közös akadémiai bizottság felállítását. Addig jórészt délvidéki kutatók buzgóságának köszön-
hetően jelentek meg a témával foglalkozó könyvek, elsősorban helyi monográfiák, de általános
érvényű kutatások és felmérések is. Meglehetős szkepticizmussal könyvelhetjük el, hogy az
MTA bekapcsolódásának eddig vajmi kevés az eredménye, éppen ezért lehet fontos utána járni,
mit tettek eddig más régiókban más, olyan népek, amelyek szintén szenvedő alanyai voltak a
titói kommunista rezsim létrehozása folyamatában elkövetett tömegirtásoknak. Köztudott, hogy
e népek közé lehet sorolni az egykori titói Jugoszlávia minden népét, a szerbséget is, amelyet
mi, magyarok, a leginkább felelősnek tekintünk azokért a sérelmekért, amelyek minket értek,
tehát megéri azzal is megismerkednünk, ami a szerb nemzetet érte, de talán többre megyünk,
ha a horvát, a szlovén, a bosnyák, az albán veszteségekről, s az őket ért sérelmek feltárásáról
szerzünk közelebbi ismereteket. 

Nekünk, magyaroknak, talán a szerb sérelmek között a legnehezebb eligazodnunk. Jugoszlá-
viában ugyanis a második világháború folyamán ugyanolyan megbékíthetetlen két fő ellentábor
alakult ki a nemzeten belül, mint amilyen úgy általában megkülönböztette a hadban álló feleket.
Egyik volt a királypártiaké (csetnikek), a másik a kommunistáké (partizánok). Az előbbiek két-
ségtelenül többen voltak, hiszen az egész szerb egyház hívőserege oda tartozott, a másik meg
sokkal nagyobb nemzetközi támogatást élvezett, a háború végére szinte kizárólag őket támo-
gatta Kelet és Nyugat egyaránt.3 A Jugoszláviában kialakult két tábor mindent megtett, hogy a
másikat írmagostól kiirtsa. Bizonyosnak tekinthető, hogy az egymás teljes megsemmisítésére
tett, a legkegyetlenebb módszerek alkalmazásával kiegészített erőfeszítések hatalmasodtak el
a háború utolsó szakaszában azoknak a magyar irtásoknak során, amelyekről mi beszélünk,
amióta beszélhetünk róluk. A szerbséggel kapcsolatos viszonyunkat erősen befolyásolta az a
magyar veszteség, amely az első világháború utáni békeszerződéssel járó ország csonkításból
ered. A Délvidéken ezt egyértelműen a győztes szerb királyság telhetetlen mohóságának kö-
vetkezményeként éltük át, s a bajunk azzal tetéződött, hogy, kisebbségbe jutván iszonyatos el-
nyomás, jogfosztás lett osztályrészünk. A második világháború utáni szerb–magyar viszonyt
természetesen kárunkra befolyásolta még két fontos körülmény. Egyik, hogy a Délvidékre be-
vonuló honvéd hadsereget felszabadítóként fogadtuk, a másik pedig az 1942 januárjában a Saj-
kás-vidéken és Újvidéken rendezett elsősorban szerb és zsidó ellenes vérengzés.

A második világháborút követő horvát sérelmekről alig-alig szereztünk tudomást, hiszen a
titói rendszert, a kialakítása folyamatában részt vevő személyeket nem nagyon tudtuk
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 megkülönböztetni annak alapján, hogy a délszláv nemzetek közül melyikhez tartoznak. Arról
ugyan az iskolában is tanulhattunk, hogy a Független Horvát Államnak volt egy hadserege,
amely a háború utolsó szakaszában igyekezett átmenekülni Ausztria területére, közülünk azon-
ban vajmi kevesen szereztek tudomást arról, hogy mi lett e hadsereg sorsa. Még kevesebben
arról, hogy az Ante Pavelić-féle Horvátország polgárai közül milyen sokan, és milyen kegyet-
lenül meglakoltak a második Jugoszláviában. Sejteni ugyan lehetett, hogy valami nagy baj tör-
tént velük, hiszen sokan jártunk a horvát tengerpartra, a szigetekre és láthattuk a sok-sok
elhagyatott házat. Érdeklődésünkre a helybeliek nem szolgáltattak kimerítő választ, de annyit
csak közöltek velünk, hogy a tulajdonosok zöme Észak- és Dél-Amerikában, meg Ausztráliában
élnek. Sejthettük, oka van annak, hogy még az ingatlanjaik eladása érdekében sem jönnek haza.

Bőségesen elfoglalta, mostanáig is leköti figyelmünket a minket ért sérelmek kutatása. Föl-
tételezzük csupán, hogy a horvátok is csak Jugoszlávia szétesése kezdetén kezdtek foglalkozni
az őket ért atrocitásokkal. Ezért volt meglepő tudomást szerezni például arról, hogy 2012 áp-
rilisában Zágrábban többnapos tudományos tanácskozás zajlott le a horvát katolikus egyház
veszteségeiről, elsősorban a papi áldozatokról. Az onnan kapott tanulmányok és összegezések
hatalmas tömeg – szerzetes és apáca, valamint világi pap – kiirtásáról tanúskodnak. Itteni tö-
megtájékoztatási eszközeinkben, de a magyarországiakban sem volt szerencsénk olvasni e
csakugyan jelentős kutatásokról. Úgyszintén legfeljebb szórványosan értesülünk arról, hol tart
a horvát veszteségek kutatása.

Zágrábi kapcsolatok révén jutottam hozzá a Partizanska i komunistička represija i zločini u
Hrvatskoj 1944–1946 – Dokumenti (= Partizán és kommunista megtorlások és bűncselekmé-
nyek Horvátországban 1944–1946 – Dokumentumok)4 című sorozat negyedik kötetéhez, mely-
nek alcíme Dalmacija. 

Példaértékű kutatási eredmények

A könyv kiadója a Hrvatski institut za povijest (= Horvát Történettudományi Intézet). Mun-
katársak: Blanka Matković okleveles történész, Tomislav Đonlić, dr. sc. Josip Kolanović, dr.
sc. Zlatko Begonja, Stipo Pilić és mgr. sc. Eugen Roca. Tartalmaz 318 korabeli dokumentumot,
közülük 26-ot hasonmás mellékletben is. Keletkezési idejük 1944 januárja és 1948 áprilisa/má-
jusa közé esik, vagyis a könyv címében jelzett, 1946-ig terjedő periódus utáni időből is idéznek,
ám ezek is az 1946-tal záródó időszak eseményeire vonatkoznak. Mégpedig számunkra is na-
gyon fontosakra. Éppen ezekből tudunk arra a mindannyiunk számára fontos körülményre kö-
vetkeztetni, hogy a titói államban mikor végeztek valamiféle összeírást, becslést a megtorlásnak
alávetett személyek számának összegzése céljából.

Kiegészíti a kötetet három, afféle bevezetőként szolgáló dokumentum. Az első elmaradha-
tatlan a hasonló kiadványok elején, ez ugyanis a kötethez írt előszó, értékes tanulmány. Sajnos,
nem lehet tudni, ki vagy kik írták. Alább majd ismertetjük a tartalmát, hogy bemutassuk a szer-
zőknek a sajátunkkal szinte azonos véleményét a kommunista állam kezdeti, véres időszakáról.
A másik kettő pedig, amelyekről e helyen nyomban el kell mondani a lényeget, az a leendő új
horvát állam alapjait megvetni hivatott testület,5 a ZAVNOH által megfogalmazott két okmány.
Ezeket azért jó ismerni, mert világosan kitetszik belőlük, mik voltak a háború alatt megfogal-
mazott fenséges, humánus, demokratikus elvek, amelyeket megfogalmazóik hivatalosan soha
sem mondtak föl, csak soha sem is tartották hozzájuk magukat. Kezdjük az ismertetőt e
 kettővel, hogy a további dokumentumok tartalmával összevetve magunk is láthassuk az
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 ellentmondásokat, az elfogadott elvekkel szöges ellentétben álló gyakorlatot.
Az első okmány keltezése 1943. május 26-a, tehát ez is kívül esik a vizsgált időszakon. El-

nevezése: IZJAVA O CILJEVIMA I NAČELIMA NARODNO-OSLOBODILAČKE BORBE
(= Nyilatkozat a népfelszabadító harc céljairól és alapelveiről). Összesen hat pontjából kettőt
idézünk.

„4. A Népfelszabadító Mozgalom nem vezet be semmiféle radikális változást a társadalmi
(szociális) életben (…). A leglényegesebb változásokról mind a társadalmi életben, mind pedig
az államszervezésben azok a képviselők fognak dönteni, akiket a háború után maga a nép fog
megválasztani.

5. A Népfelszabadító Mozgalom küzd a szociális és demokratikus jogokért, tehát távol áll
tőle minden erőszak és törvénytelenség. Elismeri a magántulajdon sérthetetlenségét, valamint
a gyáriparban és az egyéb gazdasági tevékenységben a legszélesebb kezdeményezés megnyil-
vánulásainak lehetőségét. Tiszteletben tartja a lelkiismereti és a vallásszabadságot.”

A nyilatkozatnak két aláírója van, egyik a ZAVNOH Kezdeményező Bizottsága, a másik
pedig a Horvát Népfelszabadító Hadsereg és a Partizán Osztagok Főparancsnoksága.

A másik okmány majdnem pontosan egy évvel később, 1944. május 9-én született. Elneve-
zése: DEKLARACIJA O OSNOVNIM PRAVIMA NARODA I GRAĐANA DEMOK-
RATSKE HRVATSKE (= Nyilatkozat a Demokratius Horvátország népeinek és polgárainak
alapjogairól). Ebből is csupán néhány jellegzetes szakaszt idézünk.

„2. Svi građani Federalne Države Hrvatske jednaki su i ravnopravni bez obzira na narodnost,
rasu i vjeroispovijest.“ ( = A Horvát Föderális Állam minden polgára egyenrangú és egyenjogú
tekintet nélkül nemzetiségére, fajára és vallására.)

„4. Svakom građaninu zajamčena je sigurnost ličnosti i imovine. Zajamčeno je pravo vlas-
ništva i privatna inicijativa u gospodarskom životu.“ (= Minden polgár számára szavatolt a
személyi és a vagyoni biztonság. Szavatolt a tulajdonjog és a magánkezdeményezés a gazdasági
életben.)

„10. (...) Niko ne može biti suđen bez prethodnog sudskog postupka.“ (= Senkit sem lehet
elítélni előzetesen lefolytatott bírósági eljárás nélkül.)

Ki mert volna ilyen elvek alapján azokra a véres terrorral kierőszakolt társadalmi változá-
sokra, törvénytelen és tömeges kivégzésekre, utólag gyártott bírósági ítéletekre, vagyonelkob-
zásokra, államosításokra, egész népek jogfosztására… következtetni, amelyek alig néhány
hónap elteltével Horvátországban bekövetkeztek?!

Horvátországban is.

Általános vélemény a Horvátországban elkövetett vérengzésekről

Arra való tekintettel, hogy a partizánok és a kommunisták megtorlásairól és bűncselekmé-
nyeiről eddig kiadott munkák legnagyobb része az érintettek, elsősorban a legyőzöttek nyilat-
kozatai alapján keletkeztek, a szerzők szükségesnek tartották a forrásértékű dokumentumok
felkutatását és bemutatását – fejtik ki véleményüket az Előszóban. Felsorolják, milyen levél-
tárakból szereztek forrásokat, amelyek közül számunkra is fontos, talán a mai Szerbia területén
ma megtalálhatóak közül a legfontosabb a belgrádi a Vojni arhiv Vojnoistorijskog instituta
(= Hadtörténeti Intézet Katonai Levéltára). A bemutatott 318 dokumentummal sikerült nekik
megalkotni azt az általános, kegyetlen mészárlásokkal, rablásokkal, emberek sokaságának meg-
nyomorításával, üldözésével tarkított képet, amely a nemzeti szabadságharc mögé beágyazott,
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a kommunisták által kierőszakolt forradalomra jellemző volt.
Az Előszóban fontos megállapítások olvashatók, amelyeket a bemutatott dokumentumokkal

bizonyítanak a szerzők. Megállapítják többek között, hogy – tekintettel a felszabadító harc és
a forradalom szándékos egybemosására – a hatalomra törő kommunisták minden nemkívánatos
politikai ellenfelet azzal az érveléssel üldöztek, hogy áruló, az ellenség szolgálatában állt. Tehát
bele illik a bűncselekményeik elkövetőinek abba a kategóriájába, amelyekbe Tito és hívei sab-
lonszerűen emlegettek. Egyik ilyen csoport a nemzetközileg is elfogadott kategória: háborús
bűnös. A másik csoportot a kommunisták kreálták – bár lehetséges, hogy a francia forradalom-
ban is használták –, ez a tetszés szerint alkalmazható: népellenség. Ebbe bárkit be lehetett so-
rolni. Később pedig, a kommunista hatalom megszilárdításától kezdve az ilyeneket inkább
osztályellenségnek, ellenforradalmárnak minősítették. A háborús bűnöst és a népellenséget
pedig felelősségre kell vonni. Erre a célra hozták létre a hadsereg különleges egységét, az
OZNÁ-t (Odelenje za zaštitu naroda = Népvédelmi Osztály), amely Tito személyes felügyelete
alatt jött létre és végezte a rábízottakat, és amelyet különleges felhatalmazásokkal láttak el.
Miben állt ez a felhatalmazás? Abban, hogy a forradalmat serkentő Jugoszláv Kommunista
Párt – amely a fegyveres harcot is megideologizálta – a saját, forradalmi céljaira vegye igénybe
az OZNÁ-t. Így adódtak formális lehetőségek a gyilkosságok és egyéb bűncselekmények el-
követésére a párt irányításával és a hadsereg igénybevételével. A bevezetőben ezt is olvashatjuk:
„A NKOJ (Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije = Jugoszlávia Nemzeti Felszabadító
Bizottsága, JNFH), valamint a NOV (Narodnooslobodilačka vojska = Népfelszabadító Hadse-
reg) és a PO (Partizanski odredi = Partizán osztagok) főparancsnokának, Josip Broz Titónak/ve-
zérkarának 1944. december 6-i keltezésű, sokat idézett napiparancsának ellenére, miszerint
»minden hadifogollyal a nemzetközi jognak megfelelően kell eljárni«, valamint az 1945. május
14. napiparancs ellenére, miszerint »a legszigorúbb intézkedéseket kell foganatosítani, hogy
minden áron megakadályozzák, hogy az egységek, egyének és némely szervek gyilkolják a ha-
difoglyokat és a letartóztatottakat«, számtalan esemény bizonyítja, hogy a háború végén és
közvetlenül utána a hadifoglyok legyilkolása egészen általános volt és általában nem bűntettek
miatta.”

Meg kell itt jegyezni valami fontosat. Azt ugyanis, hogy korabeli szemtanúk közül sokan
beszéltek nálunk arról, hogy kisebb-nagyobb magyar honvéd egységek kerültek fogságba az
egész Délvidéken, amelyeknek katonáit azonnal likvidálták, amint átadták fegyvereiket. Nincs
tudomásunk arról, hogy eddig bárki is foglalkozott volna ennek kutatásával.

Hogyan történhetett meg az ilyesmi?
A szerzők idézik Milovan Đilast, Tito és a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) akkori egyik

legnagyobb ideológusát. A JKP szóvivőjeként 1942 októberében ezt írta a „nemes ellenséggyű-
löletről”: „Megsajnálni ezeket a vérengző fenevadakat – vajon ez nem elárulását jelenti mind-
annak, amiért harcra kelsz?” Még ennél is sokkal radikálisabban lép fel 1943 februárjában,
amikor ezt javasolja: „... ne átneveljétek őket, ne pazaroljátok az időt, ne okoskodjatok velük!
Tisztában vannak azzal, mit csinálnak, öljétek őket, mint a kutyákat...” Megemlítik példa gya-
nánt, hogy Ivan Krajačić-Stevo, az OZNA vezérőrnagya, 1945 júliusában, az OZNA horvátor-
szági vezetőinek első tanácskozásán arról beszélt, hogy ez a titkosrendőrségi szervezet „a
kommunista párt segédszerve”, kijelentvén, hogy „Az OZNA minden tagja egyben a Kommu-
nista Pártnak is tagja. Nekik politikusan kell gondolkodniuk, a szervezetből nem csinálhatnak
ügynökök és zsandárok eszközét, hanem csakugyan a párt segédszervének kell lennünk...”
Mint a szerzők írják, a hadifoglyok legyilkolása egészen megszokott volt. Majd bizonyítékként
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idézik többek között, hogy a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg XX. hadosztálya 3. dandárja
vezérkarának 1944. július 4-i jelentése megemlíti, hogy az Imotski közelében lévő Aržano fa-
lucska elleni támadásban a harcban megöltek 200 ellenséges katonát, 130-at foglyul ejtettek,
akiket utólag mind likvidáltak, négy kivételével, róluk megállapították, hogy nem usztasák
ezért maradhatnak a JNFH kötelékében.

A tanulmány írói foglalkoznak a kommunista haláltáborokkal is. Megemlítik, hogy a
 ZAVNOH bírósági ügyekkel foglalkozó részlege már 1944. március 28-án a Horvát Népfel-
szabadító Hadsereg és a Partizán Osztagok Főparancsnokságához fordult, hogy sürgősen jut-
tassák el hozzá a táborok berendezéséről szóló rendeletét.

A bevezető tanulmányban azt is megemlítik, a közölt dokumentumokkal pedig bizonyítják,
hogy a kivégzettek halálos ítéletét általában utólag írták, az ítélkezést pedig egyszerűen kita-
lálták. „Kétségtelen – írják az Előszó szerzői –, hogy a tömeges és egyénenkénti likvidálások
nem voltak legálisak sem az általános civilizációs, sem pedig a hazai és a nemzetközi törvények
szerint. A bírósági ítélet és a felelősség megállapítása nélkül végzett gyilkosságok végrehajtása
nem ritkán példátlanul kegyetlen módon lettek végrehajtva, esetenként az áldozatok feletti sza-
dista hajlamok kiélése közepette.” Ennek leplezését mindenképpen elősegítette az a körülmény,
hogy, amint a szerzők közlik „Egészen a Katonai bíróságokról szóló törvény 1945. augusztus
24-i meghozataláig minden fontos ügyben ezek [ti. a katonai bíróságok.] voltak az illetékesek,
függetlenül attól, hogy az elkövetők katonai vagy polgári személyek voltak-e.” Ilyen helyzet
és gyakorlat ellenére a törvénytelen kivégzések eredményével a Kommunista Párt nem volt
megelégedve. Duško Brkić, a Horvát Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, az
OZNA-parancsnokok és -tisztek első, 1945 júliusában tartott horvátországi tanácskozásán így
érvelt: [A bíróságok nem fogták föl, hogy] „Számunkra adva volt egy rövid időszak, amíg a
forradalmi bíróságok léteztek, amilyen a Nemzeti Becsületbíróság és a Katonai Bíróság, hogy
a legrövidebb úton megtisztítsuk az országot az ellenséges elemektől akár halálos, akár pedig
börtönbüntetésekkel.”

Az is figyelemre méltó, mi a véleményük az Előszó íróinak a tömegmészárlások indítékairól.
Ezt írják: „A legyőzött ellenség feletti tömeggyilkosságok és a megtorlások végrehajtása közben
a parancsnokló partizánokat kevésbé vezérelte valamiféle irracionális bosszú-érzet, mint inkább
a politikai ellenfél láb alóli eltevésének racionális szándéka. Az ellenséget, illetve a feltételezett
ellenséget lehetetlenné kellett tenni fizikailag, anyagilag és politikailag.” A végrehajtás során
azonban elképesztő visszaélések történtek, amelyeket aztán a piszkos mundér védelmében a
hatalmi szervek igyekeztek minden módon leplezni. Az Előszó írói idéznek a könyvben fellel-
hető dokumentumok egyikéből, amelyet nem ártana magyarul is terjeszteni annak érdekében,
hogy láthassa mindenki, milyen volt a partizán-kommunista igazságszolgáltatásnak mondott
törvénytelenségek halmaza. Történt ugyanis, hogy a gyilkosságokról jelentést készített bizonyos
Drago Desput, a Népfelszabadító Hadsereg és Partizán Osztagok Főparancsnoksága Bírósági
Osztályának tagja magának a Horvát Kommunista Párt Központi Bizottságának. Ő tehát ugyan-
olyan elkötelezett volt a kiépítendő kommunista rendszer iránt, mint azok, akiknek a munkáját
értékelnie kellett, tőlük eltérően azonban észrevételezte, hogy a bíróságok botorul végzik mun-
kájukat, mert a meghirdetett nemes elvek alól hosszan kilóg a lóláb. Természetesen nem saját
kezdeményezésre vizsgálódott, hanem feljebbvalóinak meghagyása alapján. Volt miről írnia!
E helyen csupán az Előszó szerzői által is említett néhány megállapításáról esik szó. 

„… van rá példa, hogy olyan személyek vagyona, akik [a partizánok megérkezése utáni]
első napokban le lettek tartóztatva, szét lett húzva és elherdálva, a bíróságtól pedig most azt
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kérik, hogy ezek emiatt mindenképpen legyenek elítélve.”
A dokumentumok között számtalan hasonló akad. Agyonvert, minden jogi szabály mellőzé-

sével nyilvánosan kivégzett személyekről, az OZNA vagy a Kommunista Párt, esetleg mind-
kettő utasítására az intézkedő bíróságnak utólag dokumentumot kellett készítenie, amely azt
tartalmazta, hogy az illetőt – esetleg egész csoportot – bírósági ítélet alapján végezték ki. Van
rá eset, hogy a bírósági dokumentumba még azt is beírta a bíró, hogy az így gyártott halálos
ítélet hogyan jött létre, vagyis, hogy utólag, milyen szervnek az utasítására, sőt még azt is bele
foglalták, hogy mi célból kellett ezt így tenni: a nyilvánosság miatt. Az említett Drago Desput
1945. január 17-i keltezésű jelentésében olvasható:

„Ilija elvtárs az OZNA knini körzeti bizalmija, a Horvát Kommunista Párt Knin községi
szervezőtitkára6 kijelentette előttem, ők azt a parancsot kapták, hogy a felszabadításkor tartóz-
tassanak le minél több személyt, egy részüket, akik a megszabott feltételeknek megfelelnek
likvidálják, a többit engedjék szabadon. E parancs szellemében Dubrovnik-Knintől Zadarig
terjedően bizonyos számú személyt likvidáltak. Ezek egy része hazai illetőségű, más részük a
mi állampolgárságú hadifoglyok, akik hadifogolytáborban voltak. A likvidáltak egy része szá-
mára a katonai bíróságainktól követeltük, hogy a nyilvánosság számára készítsenek ítéleteket,
amit meg is tettek.”

A jelentéstevő felpanaszolja, hogy a bíróságok hivatalnokai és bírái nem értik, hogyan kell
a likvidálásokat végrehajtani. A jelentésében mellékletként ad egy – számára elképesztő – bak-
lövésről szóló dokumentumot. Teljes egészében idézzük fordításban:

„1. sz.                                                                                                              Bíróság, 48/44

H I V A T A L I   F E L J E G Y Z É S

KALEBA ANTE, néhai ŠIME fia (...) Tijesno helységbeli kereskedők ellen nem folyt eljárás
ezen Katonai Bíróság előtt, hanem az OZNA Šibenik Körzete előtt, amely elrendelte fent ne-
vezett vétkes lelövését.

Az OZNA Šibenik Körzete felkérésére ezen Bíróság utólagosan állította össze az ítéletet ki-
zárólag abból a célból, hogy nyilvánosan kihirdessék Tijesno helységben.

Šibenik, 1944. XI. 2. 
Belemarić elnök s. k.
Baranković titkár s. k.”

Hasonló tartalmú bírósági dokumentumot többet is mellékeltek a szerzők, némelyikben még
az is olvasható, hogy az OZNA az ilyen intézkedéseket a jugoszláv és horvát felső szervek fel-
hatalmazására követelhetnek a bíróságoktól. Az utólag gyártott halálos ítéletek esetenként tö-
meges kivégzésre vonatkoznak.

A dokumentumok között több jelentés található, amelyek arra vonatkoznak, hogy a felsőbb
hatóságok rendeletére a helyieknek utólag számot kellett adniuk a likvidáltak számáról, mel-
lékelve a névsorukat is. Némely helységből táblázatos összeállításokat küldtek a följebb való
hatóságoknak, föltüntetve nem csupán azt, hogy kik az áldozatok, hanem megjelölve a likvi-
dálás körülményeit: csoportosan kivégzettekről, hadifogoly vagy más táborok áldozatairól van-
e szó; hol történt a likvidálás, hol ásták el az áldozatokat; kiknek az esetében készült utólagos
bírósági dokumentum; kiket minősített bűnössé bíróság. Ezen dokumentumok szövege arra
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enged következtetni, hogy három-négy évvel a likvidálások után a titkosrendőrségi (OZNA,
UDBA) szervek központi utasításra gyűjtötték az áldozatokra vonatkozó adatokat, a névsorokat.
Névsorok ugyan készültek nyomban a likvidálásokat követően is, de úgy látszik, nem mindenütt
és senki sem összegezte őket országosan. Tudjuk, hogy a Vajdaság területén is készült utólag
ilyen felmérés. Erről néhai dr. Mészáros Sándor történészünk írt többször, közölvén, hogy Jovan
Beljanski, partizán nevén Lala7 és Svetozar Kostić, partizán nevén Ćapo8 titkosrendőrségi tar-
tományi vezető egy alkalommal, egy nőnapi iszogatáson elmondta neki, hogy személyesen
Tito és teljhatalmú belügyi főnöke, Aleksandar Ranković megbízásából ő is készített ilyen fel-
mérést, Mészáros azonban nem említette, mikor végeztették ezt, csupán annyit, hogy a titkos-
rendőrségi vezető a magyar áldozatok számát mintegy húszezerre tette.

Végigolvasva a vaskos kötetet, s átgondolva, hogy három hasonló már előbb megjelent,
nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a döcögve, vagy még úgy sem haladó délvidéki feltárás
eredményeként valami hasonlót lenne jó látni.

Újvidék, 2012. július 24-én

Jegyzetek

1A vérengzés kezdetét általában 1944. október elsejére tesszük, vagyis arra a napra, amikor a Vörös
Hadsereg egységei elérték a román-jugoszláv határt a bánsági Fehértemplom térségében. A. Sajti
Enikő azonban közöl egy adatot az onnan igen távolra eső Csáktornyáról (Čakovec, Horvátország,
Muraköz). Leírja, hogy bizonyos Lajkó Rózsi augusztus 7-én levelet írt a bácskai Doroszlón élő
testvérének, hogy július 23-án éjjel az édesapjukat tíz más helybeli férfival a partizánok lelőtték.
(A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 328.

2 A bejelentés Budapesten hangzott el 2009. október 12-én.
3 A megosztást persze árnyalhatnánk az által, hogy melyik tábor hogyan viszonyult Hitlerhez, csakhogy

ugyanilyen árnyalást egy-egy világhatalom magatartásánál is végezhetünk. Arra gondolunk, hova
sorolhatjuk a Szovjetuniót, amely azzal kezdte háborús cselekményeit, hogy Németországgal meg-
osztozott Lengyelországon? Lásd: Molotov–Ribbentrop paktum. Másik példának említhető Cham-
berlain angol miniszterelnök magatartása, aki egy évvel e paktum megszületése előtt a müncheni
egyezmény aláírásával Hitlernek szinte minden követelését elfogadta, természetesen más államok
kárára.

4 A tanulmányban közölt minden magyar szövegfordítás a szerző munkája.
5 Az egész titói Jugoszlávia alapjait az AVNOJ betűszóval kifejezett testület ülésein rakták le (Anti-

fašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije  = Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács).
Ennek mintájára alakultak a leendő köztársaságok hasonló szervei, a ZAVNOH volt a horvátországi:
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog  osoblođenja Hrvatske.

6 A szerzők által készített lábjegyzetben szerepel a teljes neve és beosztása: Ilija Grubić. A két funkció,
nevezetesen az OZNÁ-ban és a pártban betöltött egybeesése jelzi, hogy a párt irányította a titkos-
rendőrséget.

7 Bácskai születésű szerémségi partizán, a katonai közigazgatás bevezetésekor a bánsági részek pa-
rancsnoka.

8 In: Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva, I. Bácska. HSA, Budapest, 1995. 200.
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ISTVÁN MÁRTA

Német emlékhelyek 

Bácskában, Bánátban és Szerémségben1

Elmúlt több mint hatvan év azóta, hogy feloszlatták az utolsó gyűjtőtáborokat, melyeket a
Jugoszláviában élő Duna menti sváboknak létesítettek. 1944 őszén, miután bejött a Vörös had-
sereg és Tito partizánjai hatalomra léptek, jogerőssé váltak az AVNOJ2 határozatai. A jugoszlá-
viai német nemzetiségű polgárokat, kevés kivételével, jogaiktól és vagyonuktól megfosztva,
munkatáborokba internálták. Az olyan lágerek a civil lakosság számára, amelyekbe az új ha-
talom a kisebbségeket – németeket, magyarokat és mindazokat, akik a kommunista rezsimmel
nem szimpatizáltak – csukta, fennálltak még három évig a hangoztatott „felszabadítás” után is
az országban. Ezekről nálunk évtizedekig hallgattak, sőt letagadták még a létezésüket is, de
ilyenek voltak Rezsőházán (Knićanin), Bácskörtésen (Kuševlje), Gádoron (Gakovo), Járekon
(Bački Jarak), Molifalván (Molin), Nagybecskereken (Zrenjanin), Nagykikindán – Vajdaság-
szerte.

A népszámlálás adatai szerint a két világháború között Jugoszláviában mintegy félmillió
német polgár élt. Közülük, a 2. világháborúban, egyenruhában kb. 40 000 elesett, 300 000 ki-
telepedett és mintegy 56 000 a halálát lelte a győztesek által létrehozott táborokban. Soha nem
lesz (talán) ismeretes, hogy hányan haltak meg a ,,felszabadulást” követő első napokban és he-
tekben az utcákon, improvizált börtönökben, dögtemetőkben. Sok tanú arról vall, hogy a ,,fel-
szabadítók” bosszúja nem ismert mértéket. Módszert nem válogatva, így akarták hatalmukat
bizonyítani. Sok tekintélyes, bűntelen polgárt a büntetőosztagok csupán a vagyonuk miatt vé-
geztek ki. Börtönbe jutott a kisebbségiek közül több olyan személy is, akit nem soroltak a
„bűnös nemzethez”. Bizonyos, hogy a legmagasabb hatalmi szervek tudtak azokról a borzalmas
gaztettekről, amelyek a falvakban és a városokban történtek.

Az egykori táborlakók közleményiből, miként a helybeli tanuktól is, akik a táborok közelé-
ben éltek, ismeretes, hogy a lágerekben milyen embertelen körülménynek uralkodtak. 

A parasztok egy darab kenyérért a tábor foglyaitól olykor aranygyűrűt, vagy láncot kaptak,
amiket az őröktől jól elrejtettek, amikor a szögesdrótkerítéshez közeledhettek.

1946-tól több szerb férfi a lágerekből német nőt vett feleségül. Tették ezt azért, hogy a Duna
menti sváb lányokat megszabadítsák kínjaiktól és kilátástalan sorsuktól.

Habár az elkövetők áldozataikat elhantolták, csak napfényre kerültek a tények. Először
azzal, hogy a félig foszlott hullákat Bezdánban össze kellett szedni és újra elásni, mert a se-
kély gödrökből elviselhetetlen bűz áradt. Amikor a Tisza tetőzött, kimosta a holttesteket a
tömegsírból a rezsőházi temetőben. Csurogon kimagaslottak a sekélyen elhantolt hullák a
téglagyári gödrökből és a dögtemetőben. Kúlán az áldozatok földi maradványait a bőrgyár
udvarán kénytelenek voltak a gyár ipari hulladékával együtt megsemmisíteni. Újvidéken a
tömegsírra olajfinomítót és autóutat építettek, vagy a Duna medrét vezették rá. Kúlán új la-
kóházakat építettek rájuk. Rezsőházán, Bajmokon és Sajkáson évek múltával a tömegsír he-
lyét szántóföldként művelték meg. A temerinieket, a temető szélén, saját maguk által kiásott
gödrökbe hantolták el. Valamennyi zsablyait a téglagyár kemencéjében égettek el. A szabad-
kaiakat egy szeméttelep melletti gödörben, a temető szélén és a kaszárnya területén hantoltak
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el. Nagybecskereken a „rezsim ellenségeit” malomban, Zomborban pedig a város egyik leg-
szebb palotájában kínozták halálra. Palánkán a büntetőosztagok áldozataikat a Dunába foj-
tották.

Az emlékhelyek és emlékművek értelme 

Az első emlékműveket Vajdaság-szerte a 2. világháború befejezése után 50 és több évvel
később emelték, egyes feldúlt, katolikus német temetőkben pedig 1994-től kezdve. Ez csak Ju-
goszlávia széthullása után vált lehetővé, magánszemélyek, az elszármazott Duna menti svábok
németországi, ausztriai vezetőinek, a németek világszervezetének kezdeményezésével. A Duna
menti sváb emlékművek felállítása Vajdaságban sok nehézségbe ütközött, mert előbb óriási bi-
zalmi és meggyőző munkát kellett lebonyolítani. Hosszas tárgyalások után, melyeket az említett
szervezetek képviselői a német egyesületek vezetőivel és helyi megbízottakkal folytattak, le-
hetővé vált az elképzeltek megvalósítása. A táblák felirataira engedélyt kellett beszerezni és
többször változtatni is kellett rajtuk, a közölnivaló csupán a leglényegesebbre szorítkozhatott.
2012-ig több mint 40 emlékművet állítottak. A kezdetet szerény fakereszt jelentette a rezsőházi
haláltábor temetőjében, a Bánságban. Számos Duna menti sváb az úgynevezett „élménygene-
rációból”, az akkori korosztály életben levői, akik a történtekre emlékszenek, olykor felteszik
a kérdést, miért kell állítani az egykori hazában emlékhelyeket és emlékműveket létesíteni a
holtaknak? Van-e ennek értelme a tanúk, a túlélők, a leszármazott, a jövendő nemzedékek szá-
mára? Van-e üzenetük a Vajdaságban élő egykori polgártársaiknak és a háború utáni itteni nem-
zedékeknek?

Az emlékkeresztek és emlékművek a halottak tiszteletére szolgálnak

A táborokban nem engedélyezték, hogy az elhunytak sírjaikra keresztet állítsanak. A hatal-
mon levők ezzel is az emberekben, az éhség és betegség mellett, amik a lágerokban uralkodtak,
a jelképes méltóság kioltásával is a legmélyebb fájdalmat akarták okozni.

A tömegsírokban elhantolt elhunytak kínszenvedéseire csupán egy példával szeretnék rá-
mutatni, ami Mathias Johler, a gádori haláltábor lelkipásztorának a naplójában maradt vissza.
A pap feljegyezte: „1946. február 9. ... A kereszteket kicsupálták a sírokról és tüzelőfának dob-
ták; a sírdomborulatokat leegyenesítették a földdel. Ahogyan a gazembereknél! De mi sem
rázta meg oly mélyen embereinket, mint ez a rendelet.” Néhány katolikus papot a ,,felszaba-
dítók” már az első napokban agyonütöttek, elrémisztő példaként, vagy a táborokba hurcolták
őket. Az ateisták meggyalázták a keresztény templomokat. Bánságban a háború után 23 temp-
lomot romboltak le és építőanyagnak hordták szét, istállók, ólak építésére. 

Az 50 év után felállított emlékkeresztek ma emlékeztetők, hadüzenet a feledés és a holtak
semmibevétele ellen. Néma vád a „második kiűzés”, az emlékezetből való kiűzés ellen. Hiszen
egy emlékmű az utókornak közöl, akárha más formában is, mint a megírt történet, emberekről,
akiknek ittlétéről már semmi sem létezik – még egy sírdomb sem. A Valaki más című versében
Erich Fried így ír: 

A halott emberek 
halott emberek,
bárkik is voltak. 
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Aki nem érdeklődik irántuk,
hogyan halnak meg az emberek,
segít megölni őket.

Az emlékművek a gyász helyei

A megmenekült Duna menti svábok is áldozatok, akik most a 80-90. életévükben vannak,
és bűnérzetüket magukban hordják. Gondolataikat sokszor az a kérdés terheli, miért menekültek
el, ami barátaiknak, rokonaiknak, szüleiknek nem sikerült? Mindez az emlékezés és a kérdések
gyászát jelentik. A tudat, hogy ott, ahol az elhunyt kedveseik nyugszanak, most emlékművek
állnak, a túlélők számára segítség a csendes feloldáshoz a szeretetben maradt otthontól.

Az emlékművek lehetőséget nyújtanak arra, hogy tudjunk megbocsájtani

A megbékélés feltételezi a megbocsájtást. A törékeny béke a Balkánon záloga, ahogy egykor,
úgy napjainkban a jövőbeni közös életnek. Az emlékművek felállításának célja egy megbékélt
Európa kell, hogy legyen.

Emlékművek az 1944. évi „felszabadulás“ minden áldozatának

Vajdaságban a háború utáni áldozatokról nyilvánosan először Bácskában beszéltek. Az első
lépést a Vajdasági Magyar Szövetség tagjaiból álló városi vezetőség Szabadkán és Bajmokon
tette meg, ahol emlékművet állítottak. A különböző nemzetiségű áldozatoknak Szabadkán, kö-
zöttük Duna menti svábok is voltak, a Zentai úti temetőben 1994. november 2-án szenteltek
fel emlékművet. A kezdeményezők egyike az akkori szabadkai polgármester, Kasza József
volt. Azon a napon a kivégzés helyén Bajmokon, az Akácfánál, ugyancsak emlékművet állí-
tottak az ott kivégzett magyar, Duna menti sváb és más nemzetiségű áldozatoknak. 

Az első Duna menti sváb emlékhely felszentelése

Az egykor legnagyobb jugoszláv gyűjtőtáborban, a közép-bánsági Becskerektől délre fekvő
Rezsőházán (Knićanin) 2001. november 4-én került sor a megbékélésre az egykori német és
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mostani szerb lakosság között. Ebben a bánsági faluban 1944 és 1948 között volt legnagyobb
a civil láger, ahol csak német nemzetiségük miatt, számtalan aggastyán, nő, gyerek és mun-
kaképtelen idős fogvatartott embertelen körülmények közözött élte utolsó napjait. A hatalom
elnézte, hogy négy éven át éhségtől, hidegtől, betegségtől, végső kimerültségben több mint
12 000-en haltak meg. Egyes becslések szerint a néhai katolikus temető szélén levő tömeg-
sírban mintegy 3000 német polgár holtteste van elhantolva. A második tömegsírban, mely a
Telecskai magaslaton van a falu határában, 9000 halott van elásva. Ezt a területet a helybeli
szövetkezet évek óta termőföldként műveli meg. Az emlékmű megszentelésen néhány száz
egykori belföldi polgár, táborlakó, hazánkból elszármazott német vett részt, amint a politikai
vezetőség is. Lorenz Baron kitartó munkájának köszönve, aki 30 éven át arra törekedett, hogy
az elhantoltak sírhelyét emberhez méltó módon jelöljék meg, felszentelésre kerültek az em-
lékművek. Az összegyűjtött pénzből újra felépítették a háború végén felrobbantott neogótikus
katolikus kápolnát. 

Nagykikindán 2002. október 12-én a Vasúti katolikus temető szélén levő tömegsírra em-
lékkeresztet és háromnyelvű (német, szerb, magyar) emléktáblát állítattak a Duna menti svábok.
A Tejcsarnok nevű gyűjtőtáborban 1944-től 1948-ig Nagykikindáról és a környékbeli falvakból
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több mint 900-an vesztették életüket, kö-
zöttük voltak németek, magyarok, szer-
bek, fehéroroszok. A temető közepére
emlékművet állíttattak. Ebből négymé-
teres fehér kereszt emelkedik ki, táblá-
kon a környező helységek nevével, az
áldozatok számával.

Gádoron 

(Gakovo, németül Gakowa) 2004.
május 22-én állítottak keresztet az el-
származott németek. A láger 1945–1948
között állt fenn és mintegy 8500-an
vesztették itt életüket.
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Hódságon (Odžaci, németül Hodschag) 2004. szeptember 29-én helyeztek el emléktáblákat
a temetőben levő és felújított Szt. Vendel-kápolnában. A kinyitható kereszt belsejébe 990 nevet
tüntettek fel, azoknak a hódsági német polgároknak a nevét, akik a 2. világháború alatt és azt
követő években életüket vesztették. A Mijić-birtokon 2006. szeptember 29-én keresztet szen-
teltek fel az ott kivégzett német férfiak emlékére.

Károlyfalván (Banatski Karlovac, németül Karlsdorf) 2004. október 1-jén szentelték fel
az emlékművet annak a 837 helybeli lakosnak az emlékére, akik 1941–1951 között vesztették
életüket.

Körtésen (Kruševlje, németül Kruschiwl)

2005. október 1-jén
szenteltek emlékművet az
ottani lágerban elhunyt
mintegy 3500 meghurcolt
emlékére. A tábor 1945–
1947 között állt fenn.

Zomborban 2007. május 19-én helyeztek el emléktáblát a Krónich-palotába hurcolt minden
ártatlan áldozat emlékére. Az épületben 1944–45-ben véres kihallgatások voltak. 

Bavanistén (Bavanište, németül Bawanishte) 2007. szeptember 9-én emeltek emlékművet
az elszármazott németek annak a 108 mramoraki férfinak, akiket a dögtemetőben kivégeztek. 
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Molifalván (Molin, németül Molidorf) 2008. július 11-én szenteltek emlékkeresztet
az1833-tól 1947-ig ott élő Duna menti sváboknak. Emléktábla emlékeztet a helybeli táborra,
ahol mintegy 3000 német halt meg.

Mitrovicán (Sremska Mitrovica, németül Mitrowicz)

2008. szeptember 20-án emeltek emlékművet
az elszármazott németek. A Svilara selyemgyár-
ban 1945–1947 között gyűjtőtábor volt, ahol
mintegy 2000 civil halt meg.

Jegyzetek

1 A szöveg a St. Louis-ban (USA), 2011. április 29-én németül és angolul elhangzott előadás szer-
kesztett változata. Meghívásra ezzel vettem részt az Elfelejtett genocid – milliók kiáltottak, senki
se hallgatott elnevezésű konferencián, amit az Egyesült Államokban élő németek és amerikaiak
szerveztek meg. A tömegsírokkal 2001 óta foglalkozom és részt vettem valamennyi felszentelésén.
A nagykikindai és molifalvi emlékművek felállításához tevékenységemmel magam is hozzájárultam.
Az 1994-től emelt Duna menti sváb emlékművekről évek óta rendszeresen publikálok a vajdasági
és egyes külföldi lapokban. 2010-ben JOSEF LANGgal Münchenben képes dokumentációt jelen-
tettünk meg (István Márta–Josef Lang: Gedenkstätten der Donauschwaben in der Batschka, in Banat,
in Syrmien [= A dunamenti svábok emlékhelyei Bácskában, Bánátban, Szerémségben], Kikinda–
München 2010) .

2 Antifašističko Veće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije = Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta
Tanács
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DR. BALLA FERENC ─ DR. BALLA ISTVÁN

Az 1944. novemberi bezdáni megtorlás áldozatai

A névsor közlése előtt fontosnak tartjuk röviden elmondani, hogy 1944 novemberében mi-
ként zajlottak le a bezdáni partizánmegtorlás tragikus eseményei. Eddigi kutatásaink (halotti
anyakönyvek, holttányilvánítási végzések, levéltári iratok, sírkeresztfeliratok, oral history)
alapján 147 bezdáni és környékbeli civil, többségében magyar áldozat nevét sikerült megálla-
pítanunk.

1944. október 21-én a Vörös Hadsereg egységei bevonultak a Bezdán községtől1 18 km-re
levő Zomborba. 

A Duna túlsó oldalán, a batinai dombokon a visszavonuló német katonai alakultatok védelmi
vonalaikat építették. Igyekeztek felkészülni arra, hogy az erőddé alakított dombokat minél ho-
szabb ideig védhessék.

22-én a községben megalakult a helyi népfelszabadító bizottság és a kb. húsz főből álló par-
tizánőrség (népőrség).

25-én Zomborból 14-16 fős partizáncsoport érkezett Bezdánba, és a jugoszláv katonai köz-
igazgatás bevezetéséről szóló rendelet értelmében megalakította a helyi katonai állomást. 

Ma sem tudjuk pontosan, hogy a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg (JNH) alakulatai, a
helyi katonai állomás, az OZNA, a helyi népfelszabadító bizottság és a helyi partizánőrség mi-
lyen szerepet játszottak a novemberben bekövetkezett bezdáni szomorú eseményekben.

November 2-án a JNH LI. Vajdasági Hadosztálya XII. brigádjának első egységei már Bez-
dánban tartózkodtak. A bezdán-monostorszegi töltésút mellett épült téglagyár melléképületei-
ben táboroztak le.

Bezdán magyar lakossága ellen a megtorlás november 3-án kezdődött meg. A kora reggeli
órákban szovjet katonatisztek látogattak a XII. Vajdasági Brigád parancsnokságára. A délelőtt
folyamán a fegyveres partizánok a községben fiatal és középkorú férfiakat fogdostak össze.
Azt mondták nekik, hogy a katonaság részére árkokat kell ásniuk. Mintegy 130 férfit kísértek
ki Isterbácra,2 Major Teréz 23. sz. alatti házának az udvarába.3 A partizánok 102 férfit vissza-
tartottak, a többit hazaengedték. Az előbbieket délután fél egy és egy óra között, 10-12 fős cso-
portokban a ház közelében lévő legelőre kísérték, majd ott arccal az erdő széle felé fordították
és agyonlőtték őket. A férfiak közül senki sem tanúsított ellenállást, senki sem próbált meg-
szökni. Másnap a vesztőhely közelében megkezdődött a halottak elhantolása, ami – a zűrzava-
ros napok miatt – néhány napig tartott. Az áldozatokat hozzátartozóik földelték el. A lepedőkbe
csavart holttesteket ideiglenesen sekély sírgödrökbe helyezték. (1. kép)

November 3-án délelőtt tíz órától kisbíró járta a községet és az utcasarkokon kidobolta, hogy
délután egy órára mindenkinek meg kell jelennie a labdarúgópályán, mert a felszabadító kato-
naság képviselői beszédet akarnak intézni a néphez; a felszólítás alól csak az idősek, betegek
és a kisgyermekes anyák mentesülhetnek. A beszédet tartó partizántiszt közölte a pályán szo-
rongó mintegy 2500-3000 emberrel, hogy Bezdán lakosságának két órán belül el kell hagynia
a községet, és egy időre, néhány km-re távolabb, a keleti határrészben lévő szállásokon kell
meghúzódnia a hamarosan megnyíló dunai front miatt. A partizántiszt beszédét rövid időre
megszakította, amikor egy szovjet katonatiszt érkezett hozzá, aki – mint később kiderült – azt
követelte a partizánoktól, hogy a labdarúgópályán összegyűlt embereket engedjék szabadon.
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A partizánok a pályáról a 350-400, 16 és 60 év közötti férfiakat Zomborba kísérték. Kény-
szermunkatáborba kerültek. December végéig valamennyiüket hazaengedték.

November 3-án a községben is megkezdődött az emberek csoportos és egyenkénti likvidá-
lása. Civil férfiakat lőttek agyon a Knipl-féle iskola kertjében, Flesz Mihály és Philipp Stein
lakóházának kertjében, valamint a villanymotoros malomban. Nikolaus Stein lakóházának kert-
jében több olyan magyar katonát végeztek ki, akik megadták magukat a partizánoknak. Szé-
csényi János lakóházának kertjében hét foglyul ejtett német katonával végeztek. Az
áldozatokkal megásatták sírgödrüket.

A Kengyia (Kengya) nevű határrészben, amely Bezdántól északnyugatra, a Duna és a Bajai-
csatorna között terül el, 1944-ben 25-30 család élt a szétszórtan épült házakban. Október végén
a partizánok parancsára – a küszöbön álló dunai átkelési hadművelt miatt – a családoknak el
kellett hagyniuk otthonukat. A Kengyiától keletre levő, szomszédos Küllőd községbe irányí-
tották őket, ahol elhagyott német lakóházakba költözhettek be.

November 5-én a partizánok Küllődön elrendelték, hogy minden 18-40 év közötti férfinak
jelentkeznie kell a községházán. Azokban a napokban a községben tartózkodtak a Kengyiából
és a küllődi határban épült Vitézi Telepről elköltöztetett családok is.4 A partizánok a küllődi köz-
ségháza udvarában megjelent férfiak közül kiválasztottak mintegy 50-et. Azt mondták nekik,
hogy munkára viszik őket. Már sötétedni kezdett, amikor a férfiak menetoszlopa megindult
Zombor felé. Az éjszakát Bezdánban, a Fő utcai három tantermes iskolaépületben töltötték.

A Zomborba kísért férfiak közül többen soha nem tértek vissza. Nyomuk veszett a városban.
Hozzátartozóik hiába keresték őket. Az illetékes hatalmi szervek soha nem közöltek semmit a
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férfiak hollétéről, sorsáról. Idővel a hozzátartozók feltevése igaznak bizonyult: az OZNA lik-
vidálta őket. Nyughelyük ismeretlen.

A bekísért férfiak közül két délszláv nemzetiségűt hazaengedtek. A többiek sorsáról nem
tudtak, vagy talán nem akartak semmit mondani.

Azokban a napokban az OZNA zombori szervezete a Krónich-palotában lévő székházában
és börtönében három bezdáni illetőségű férfit is dolgoztatott, akik takarítás közben megtaláltak
olyan eldobott tárgyakat, amelyek a november 5-én bekísért férfiaké voltak.

A haza nem térők közül 26-nak: tíz kengyiai, négy vitézi telepi, négy bezdáni és nyolc küllődi
férfinak ismerjük a nevét.

A dunai átkelési hadművelet november 11-én kezdődött. A szovjet és a jugoszláv erők 18-
án elfoglalták a batinai hídfőállást. A bezdáni Alsótemetőben, a főbejárattól mintegy 60 méterre,
nyugatra lévő közös sírban kb. ötven elesett szovjet és jugoszláv katona nyugszik. A Harcos
Szövetség ezen a helyen emlékművet állíttatott. Az elesett szovjet katonáknak a Felsőtemetőben
is van közös sírjuk, melynek betonkerete 3,5x2 méter. A síremlék a temetőkápolnától délnyu-
gatra, mintegy 120 méterre van. Az elhunyt katonák neve egyik közös síron sincs feltüntetve.

1945 márciusában kellemetlen szagok kezdtek terjengeni Isterbácon az ideiglenes sírhelyek
közelében. Amikor egy Bezdánban állomá-
sozó bolgár katonaorvos felhívta a katonai
hatóság figyelmét az esetleges járványve-
szélyre, a zombori helyőrség egészségügyi
osztálya 1945. március 27-én engedélyezte
a Bezdán helység területén ideiglenesen el-
temetett civil áldozatok holttesteinek az Al-
sótemetőbe való áthelyezését. A kisebb
tömegsírokat és az egyéni sírgödröket a helyi
népfelszabadító bizottság által kirendelt
helybeli férfiak nyitották fel. Ezek között
volt Ruff Ferenc (1912) műszövő is. Közlése
szerint 1945. március 28-án a munkacsopor-
tok a községben 46 tetemet ástak ki. Tizen-
kettőnek ismerjük a nevét (feltüntettük az
alább közölt névsorban). A Bezdánban állo-
másozó bolgár katonaorvos igyekezett jelen
lenni az azonosításnál.

Az Alsótemető bejárati kapujától kb. 65
méterre, keletre állt a temetőőr lakóháza.
Ettől észak-dél irányban, két hosszú és egy
rövidebb, egymással párhuzamos sírárkot
ástak. Ezekbe egymás mellé engedték le az
azonosított, koporsókba zárt tetemeket. El-
földelésük előtt a bezdáni római katolikus
egyházközség papja beszentelte őket. Min-
den család megjelölte hozzátartozójának
 helyét a sírárok felett, hogy később el -
helyezhessék a sírkereszteket. A hozzátarto-
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zók, a ma is látható mintegy 70 egyforma,
kisebb műkeresztet Zomborban szerezték
be. Ezekre csak a nevet és az évszámokat
vésték. A feliratbetűket feketére festették.
Néhány azonosított tetemet családi sír-
boltba temettek el.

Az Isterbácon agyonlőtt, ártatlan civil
magyar áldozatok közös sírjánál 1998-ban
egy nagyobb, műkőből készült emlékke-
resztet állítottak. Felirata: ,,ISTER-
BÁC/1944. nov. 3.” (2. kép)

Az azonosítatlan személyek holttestét
egyházi szertartás nélkül és adataik szám-
bavétele nélkül, az Alsótemető délnyugati
(a temetőkápolna mögötti) részében, az
1945. március 28-án ásott nagy közös sírba
hantolták el. Közéjük kilenc olyan áldozat
teteme is került, amelyeket kiásásukkor a
jelenlevő családtagok, ismerősök felismer-
tek. Mintegy 17 személy kilétéről csak fel-
tételezéseink vannak. A közös sír felett
sírkereszt áll, felirata: „Itt nyugszik/ Nist
Mihály/ 1889–1944. nov. 19./ és 37 isme-
retlen.” (3. kép)

A bezdáni megtorlás civil áldozatai

Sor-
szám Család- és keresztnév Születési év Lakhely
1. Alat Ágoston Küllőd
2. Amrein István 1901 Bezdán
3. Balassa Mihály 1924 Vitézi Telep
4. Balla Imre 1908 Bezdán
5. Balla Sándor 1900 Bezdán
6. Baron Anton Küllőd
7. Baron Mihály 1892 Bezdán
8. Bálint István 1913 Bezdán
9. Bodrogvári Ferenc 1905 Bezdán
10. Bosnyák István 1870 Bezdán
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11. Bosnyák János 1909 Bezdán
12. Bosnyák Sándor Bezdán
13. Braun Jakab 1893 Bezdán
14. Braun József 1906 Bezdán
15. Brettréger János 1915 Bezdán
16. Bús Albert 1924 Vitézi Telep
17. Csapó Ferenc 1911 Bezdán
18. Csapó Ferenc 1925 Bezdán
19. Csapó József 1921 Bezdán
20. Csépes Jenő 1902 Bezdán
21. Elmer Antal 1920 Bezdán
22. Engländer Mathias Küllőd
23. Esli Antal (Ešli Antun) Küllőd
24. Fejes Sándor 1909 Bezdán
25. Fischer György 1924 Kengyia
26. Fitza József 1902 Bezdán
27. Flesz Ferenc 1890 Bezdán
28. Flesz József 1902 Bezdán
29. Flesz Mihály 1893 Bezdán
30. Fröchlich Josef Küllőd
31. Galic (Gálics?) József 1906 Küllőd
32. Gál György 1902 Bezdán
33. Györffy János 1901 Bezdán
34. Halat (Halas? Halász?) Ágoston Küllőd
35. Hettyei József 1927 Dávod
36. Hettyei Mihály 1919 Dávod
37. Hordósy Bálint 1924 Bezdán
38. Horváth János 1901 Bezdán
39. Hummel József 1918 Bezdán
40. Hummel Rudolf 1897 Bezdán 
41. Kalmár Péter 1915 Újvidék
42. Kanizsay János 1928 Bezdán
43. Kedves János 1898 Bezdán 
44. Kedves Sándor 1901 Bezdán
45. Keller Johann Küllőd
46. Kelsch Gyula 1928 Bezdán
47. Kelsch János 1894 Bezdán
48. Kisbéri György 1924 Bezdán
49. Kiss Imre 1924 Bezdán
50. Kiss István 1926 Bezdán
51. Ifj. Kiss János 1927 Bezdán
52. Id. Kiss János 1899 Bezdán
53. Kiss János 1912 Bezdán
54. Kiss János 1915 Bezdán
55. Kiss Lajos 1913 Bezdán
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56. Kleer Géza Bezdán
57. Knoll Mihály 1907 Bezdán
58. Koleszár András Bezdán
59. Kollár László 1922 Bezdán
60. Komaret (Komori?) István Küllőd
61. Kovács György 1894 Bezdán
62. Kőszeghy Gyula 1916 Bezdán
63. Krekó János 1908 Küllőd
64. Kubik Pál 1899 Bezdán
65. Kunzer Johann Küllőd
66. Láng Péter 1916 Bezdán
67. Leiffer János 1891 Bezdán
68. Lengyel György 1895 Bezdán
69. Libis István 1910 Bezdán
70. Limburger József 1896 Bezdán
71. Lovász Sándor 1914 Bezdán
72. Lukitsch Georg 1919 Küllőd
73. Macskál Károly 1892 Monostorszeg
74. Makay Bálint 1912 Bezdán
75. Magyar István 1923 Bezdán
76. Ifj. Magyar József 1901 Bezdán
77. Major Sándor Bezdán
78. Ifj. Major Pál 1911 Bezdán
79. Marna József 1915 Bezdán
80. Martalics István 1899 Bezdán
81. Matac (Mátai?) István Küllőd
82. Ifj. Mazák János 1926 Bezdán
83. Mazák Verona 1875 Bezdán
84 Id. Mári Ferenc 1905 Bezdán
85. Ifj. Mári Ferenc 1931 Bezdán
86. Mári József 1925 Bezdán
87. Midlinszki István 1904 Bezdán
88. Midlinszki Ferenc 1927 Bezdán
89. Midlinszki József 1925 Bezdán
90. Miklósi Márton (Nikolin Martin) Vitézi Telep
91. Ifj. Miovátz Mihály 1926 Bezdán
92. Molnár Sándor 1907 Bezdán
93. Nagy Antal 1923 Bezdán
94. Nagy István 1923 Bezdán
95. Ifj. Nagy János 1923 Bezdán
96. Nagy József 1927 Bezdán
97. Nagy Vince Kengyia
98. Ifj. Neveda János 1925 Bezdán
99. Ifj. Németh János 1908 Bezdán
100. Ifj. Németh János 1927 Bezdán
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101. Nist Mihály 1889 Regőce
102. Oberreiter György 1925 Bezdán
103. Pampulik József 1926 Bezdán
104. Pőcz János 1917 Bezdán
105. Rille Nikolaus Küllőd
106. Ifj. Schmidt József 1924 Bezdán
107. Ifj. Siplika Mihály 1924   Bezdán
108. Ifj. Sipos Imre 1904 Bezdán
109. Sipos József 1920 Bezdán
110. Sipos Kovács József 1927 Bezdán
111. Skerlecz Imre 1906 Bezdán
112. Sosnyák (Kostyák?) Sándor Bezdán
113. Sóta György 1933 Kengyia
114. Sóta István 1921 Kengyia
115. Spolarits János 1898 Újvidék
116. Stein Ádám 1899 Bezdán
117. Stein István 1893 Küllőd
118. Szabó Imre 1900 Bezdán
119. Szabó József 1900 Bezdán
120. Szakács Kálmán István 1914 Bezdán
121. Ifj. Szakszinder Simon 1926 Bezdán
122. Ifj. Szarka István 1920 Bezdán
123. Szántó József 1904 Bezdán
124. Száraz Bernard (Stein Bernard) 1919 Küllőd
125. Száraz István (Stein Stefan) 1893 Küllőd
126. Szibler József Kengyia
127. Szingler Ferenc 1913 Bezdán
128. Szlávik József 1919 Kengyia
129. Ifj. Takács Simon 1920 Bezdán
130. Talicki (Talucki?) István Bezdán
131. Tatai György 1900 Kengyia
132. Tatai (György) István 1925 Kengyia
133. Tatai (István) István 1925 Kengyia
134. Tatai (János) István 1904 Kengyia
135. Tatay László 1914 Titel
136. Turányi György Küllőd
137. Turkovits András 1865 Bezdán
138. Urbán Elemér 1904 Bezdán
139. Varga Ferenc 1897 Bezdán
140. Ifj. Varga Ferenc 1901 Bezdán
141. Varga László 1919 Bezdán
142. Varga Nagy József 1927 Újvidék
143. Ifj. Virág János 1916 Bezdán
144. Weiner Sándor 1899 Bezdán
145. Zarubszki Gyula 1896 Zombor
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146. Zezula Sándor 1924 Bezdán
147. Zsámboki István 1906 Újvidék 
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1 A legkisebb közigazgatási, önkormányzati egységet községnek nevezték.
2 Bezdán délkeleti határrésze, csoportokban, szétszórtan épült lakóházakkal.
3 Az utóbbi lakóház kb. más fél km-re van a helység szélső házsorától.
4 A telep a magyar közigazgatás idején, 1942-ben létesült. A családfők vitézi címmel rendelkeztek,

amelyet a magyar állam különböző kritériumok alapján adományozott nekik.
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DR. BALLA FERENC–DR. BALLA ISTVÁN

„Eltüntek” 1944 novemberében

Írásunkban ismertetni szeretnénk az 1944. novemberi, bezdáni megtorlással kapcsolatos ku-
tatásaink legújabb eredményeit. Részben saját kutatási eredményeinknek, részben az újvidéki
Vajdasági Levéltártól kapott adatoknak köszönhetően, sikerült újabb 30 áldozat nevét felfed-
nünk. Ezek egy részének ismerjük születési évét, valamint lakhelyét és/vagy utolsó tartózkodási
helyét is. Ma már a bezdáni megtorlás 147 áldozatát nevezhetjük meg.

Az 1944. évi nyári hónapokra nyilvánvalóvá vált, hogy a hitleri Németország nem nyerheti
meg a 2. világháborút. A Vörös Hadsereg szeptember 23-án átlépte a magyar határt. Októberben
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója megkísérelt kilépni a háborúból, de ez nem sikerült
neki. A németek nyomására, akik március 19-e óta megszállva tartották Magyarországot, a kor-
mányzó Szálasi Ferencet (1897–1946), a Nyilaskeresztes Párt, a Hungarista Mozgalom veze-
tőjét kinevezte a „nemzeti összefogás kormányának” miniszterelnökévé, és lemondott a
kormányzóságról. Szálasi október 15-én a magyar rádióban bejelentette a hatalom átvételét és
a háború folytatását Németország mellett. Ekkor már a Vörös Hadsereg elfoglalta Magyaror-
szág keleti és középső részét. A német érdekeket feltétel nélkül kiszolgáló nyilas rendszer egyre
kisebb területre szorult vissza Magyarország dunántúli megyéiben. 

A Nyilaskeresztes Párt hatalomra jutása már nem gyakorolt hatást a bácskai eseményekre.
1941. április 11-én a magyar királyi honvédség – miután a hitleri Németország támadása

következtében megszűnt a jugoszláv államiság – bevonult a Bácska, a baranyai háromszög, a
Muraköz és a Muravidék vegyes lakosságú területeire. Ezzel Magyarország végképp belesod-
ródott a 2. világháborúba.

Az északnyugat-bácskai Bezdán községnek az 1941. októberi népszámlálási adatok szerint
6285 lakosa volt, ebből 5235-en magyarnak, 842-en németnek, 115-en bunyevácnak, 33-an
horvátnak, 29-en szerbnek, 7-en cigánynak, 6-an judisnak (hébernek), 2-en szlováknak és 16-
an egyéb nemzetiségűnek vallották magukat.

A magyar közigazgatás idején (1941–1944) Bezdán tekintélyes polgárainak kisebb része be-
kapcsolódott a polgári pártok és politikai szervezetek munkájába. A szélsőjobboldali Nyilas-
keresztes Párt nem tudott számottevőbb támogatói bázist teremteni magának a községben.
Eddigi helytörténeti kutatásaink során, nem bukkantunk olyan dokumentumra, amely arra
utalna, hogy e pártnak létezett fiókszervezete Bezdánban. Azt viszont elmondhatjuk: volt né-
hány személy a helységben, akiknek nyilvános kijelentéseiből arra következtethetünk, hogy a
Nyilaskeresztes Párt demagóg propagandájának a befolyása alá kerültek. A hatóság felszámolta
a Jugoszláv Kommunista Párt illegalitásban tevékenykedő helyi sejtjét.

A Bezdántól négy kilométerre, északra fekvő Küllőd (Kolut) község lakosságának abszolút
többségét a németek alkották. 1931-ben a 2385 lakosú településen, a 2255 német mellett 64
szerb, horvát, szlovén, sokác és bunyevác, 39 magyar, valamint 27 egyéb nemzetiségű élt.

A bezdáni és küllődi német lakossághoz 1944. október 8-án délután négy órakor érkezett a
felszólítás, hogy, aki távozni kíván a helységből, útnak indulhat Németország felé. Mivel a kül-
lődi németek többsége addigra készen állt az indulásra, még aznap este útra kelt Baja irányába.
A 170 sátorlappal borított lovas szekérrel mintegy ezer lakos távozott. Voltak, akik kerékpáron
indultak útnak. Az utolsó távozók tíz nappal később vonattal hagyták el a községet. A
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 településen kb. kétszáz elmagyarosodott német és harminc magyar, valamint néhány más nem-
zetiségű lakos maradt.

A bezdáni német lakosok első csoportja október 9-én hagyta el a községet. Ők is sátorozott
szekerekkel indultak útnak. Az elmenekült németek száma 600-700 körül volt. Az otthon ma-
radottak közül később, többen a gádori gyűjtőtáborba és a szovjetunióbeli lágerekbe kerültek.
Az elhurcoltak közül nagyszámban pusztultak el fertőző betegségekben (flekktífuszban =
typhus exanthematicus).

1944. október 19-én Bezdánon áthaladt az utolsó visszavonuló honvédalakulat. Tagjainak
többsége nem kelt át a Dunán. Ők főleg bácskai származásúak voltak. Egy részük civil ruhát
szerzett magának, s úgy indult el hazafelé. Néhány honvéd egyenruháját megtartva bevárta a
partizánegységek érkezését és megadta magát. 

Dr. Kiss Tamás bezdáni főjegyző október 20-án hagyta el a községet. Baja felé távozott. E
napot tekinthetjük a magyar közigazgatás utolsó napjának Bezdánban.

A Vörös Hadsereg Hudzivadze alezredes parancsnoksága alatt 21-én bevonult a Bezdántól
18 kilométerre levő Zomborba. Az alezredes azonnal kinevezte a város ideiglenes vezetését.
Még aznap délután Zomborba érkezett a zombori partizánosztag1 Mile Veselinović parancsnok
és Nikola Depalov-Toša politikai biztos vezetésével. Néhány órával később a városba bevonult
a palánkai partizánosztag is, élén Svetislav Veličković-Cveta kapitánnyal. A kapitány, mint
rangidős átvette a zombori partizánosztag parancsnokságát is.

Október 8-án Vojlovicán megalakult a XII. Vajdasági Rohambrigád. Kezdetben e katonai
egységet a VI. Vajdasági Brigád 6. zászlóalja, valamint a verseci, a kevevári, a fehértemplomi
és a pancsovai partizánosztag harcosai alkották. A rohambrigád parancsnoka a szerémségi
Dušan Doronjski-Jocika őrnagy, helyettese Svetozar Veličković volt. A rohambrigád politikai
biztosának tisztét Laza Mišković töltötte be, helyettesének Nikola Kmezić-Nidžát nevezték ki.

Október 25-én vagy 31-én, Újvidéken létrejött az LI. Vajdasági Hadosztály. Parancsnoka
Sreta Savić-Kolja alezredes lett. E hadosztály kötelékébe tartozott a VII., a VIII. és a XII. Vaj-
dasági Rohambrigád. Az utóbbiba olvadt bele a zombori és a palánkai partizánosztag. A had-
osztály parancsnoksága kezdetben Újvidéken, november 2-ától Szivácon, 5-étől Zomborban
volt, egészen a batinai ütközet végéig.

Október utolsó napjaiban Zomborban megalakult a JNH Helyőrsége (= Komanda mesta
NOVJ). Parancsnokai voltak: Milan Veselinović, Veljko Veštica, Žika Lazić és mások. A hely-
őrségi parancsnok feladatai közé tartozott a katonai állomások (= vojne stanice) megszervezése
is a környező falvakban.

Október végén Zomborban létrejött a Magyar Munkászászlóalj (= Mađarski radni bataljon).
Parancsnoka Börszt Henrik (Zombor, 1907) lett, aki a királyi Jugoszláviában, századosi rang-
ban, a drinai hadosztály tüzérségi ütegparancsnoka volt. Október 21-én jelentkezett a zombori
osztag parancsnokságán és a JNH szolgálatába állt.

November első hetében, Zomborban létrehozták a Petőfi Magyar Önkéntes Vörös Brigád (=
Mađarska dobrovoljačka crvena brigada „Petefi”) nevű kiképzőközpontot. Parancsnoki tisztét
Börszt Henrik százados töltötte be. Politikai biztosa Molnár Pál százados volt. A brigád kezdet-
ben a JNH zombori helyőrségének parancsnoksága és a JNH körzeti parancsnoksága alá tarto-
zott. Később a zombori székhelyű III. Hadsereg mozgósítási központjának szolgálatában állt,
4. mozgósítási Petőfi-zászlóalj néven. A vajdasági magyar nemzetiségű önkéntesekből Topolyán
alakult Petőfi-zászlóaljból és a Szlavóniában létesült Petőfi Sándor Magyar Zászlóaljból (=
Petefi Šandor mađarski bataljon) nőtt ki a Petőfi Sándor XV. Vajdasági Brigád (Petőfi-brigád).
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Josip Broz Tito, a JNH és a partizánosztagok főparancsnokának, a hadsereg marsalljának
1944. május 13-i rendeletével megalakult a Népvédelmi Osztály (= Odeljenje za zaštitu naroda,
rövidítve OZNA2). Ezáltal formálisan is létrejött Jugoszláviában az egységes, központosított
biztonsági szolgálat, amely katonai elveken és munkamódszerekkel működött. Minden köz-
társaságnak és tartománynak megvolt a maga Népvédelmi Osztálya. 

Zomborban az OZNA-t Svetislav Veličković-Cveta kapitány, a palánkai partizánosztag pa-
rancsnoka és Nikola Depalov-Toša, a zombori partizánosztag politikai biztosa szervezte meg.
Kezdetben Zombor város és járás megbízott OZNA vezetője Žarko Ljubojev őrnagy volt. A
legközelebbi munkatársának Slobodan Mišić újvidéki üvegvágót tekinthetjük. A nyomozók és
parancsvégrehajtók között találjuk Vasa Mirkovićot, Vlada Raškovićot, Danilka Dojićot, And-
rija Boisićot, Stipan Pašalićot, Jelica Gagričint és másokat.

Dušan Petrović nyomozó Hódságról érkezett, ahol a helyőrség politikai biztosa volt.
Az OZNA székháza az első napokban a Szentháromság-téren volt, abban az egyemeletes

épületben (Dikina kafana), amelyben 1980 óta a Milan Konjović galéria található. A székház
később a Krónich-palotába,3 majd a megyeház mögötti (ma börtönként szolgáló) épületbe ke-
rült.

1944-ben Slavko Najić főhadnagy Zomborba érkezésével az OZNA dolgozóinak száma
negyvenre nőtt. Volt közöttük parancsvégrehajtó, katona és segédszemélyzeti dolgozó.4

Az OZNA Zombor körzeti kirendeltségét Slavko Najić, Zombor járási kirendeltségét Nada
Buzadžić, Zombor városi kirendeltségét pedig Jovan Bosnić vezette.

Az OZNA századparancsnoki tisztét a sziváci Dušan Petrović-Ciga töltötte be. Politikai biz-
tosa egy szerémségi, Steva keresztnevű személy volt.

Zombor és környéke lakosságának emléke az OZNA-ról és a Krónich-palotáról szorosan
összefonódott. Az épület az oda bekísért emberek szenvedéseiről és a benne kimondott sok ha-
lálos ítéletről vált hírhedté. 

Miután a Vörös Hadsereg 1944. október 21-én bevonult Zomborba, este 10 óra körül egy
szovjet felderítő járőrcsoport áthaladt Bezdánon. A Dunáig ment, hogy meggyőződjön: van-e
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ellenséges haderő a folyó bal partján. Akkor már a bezdáni Duna-parton nem tartózkodott egy
német vagy magyar katona sem. A szovjet katonák visszatértek Zomborba.

22-én a bezdáni községháza udvarában összegyűlt mintegy 25 ember, akik az új államszer-
vezet szimpatizánsai voltak. Soraikból megválasztották a helyi népfelszabadító bizottság tagjait:
Kosta Kovačić gépészt (elnök), Jovan Just fogtechnikust (titkár), Simo Čatalinac nyugdíjast,
id. Kóbor György kubikost, ifj. Kóbor György cipészt, valamint Krekó István és Pera Popović
hivatalnokokat. Az elnök és a titkár származásukat illetően délszlávok voltak, de nem voltak a
JKP tagjai. Ugyanazon a napon létrejött a helyi partizánőrség (= partizanska straža) is. Tagjai
voltak: Lovász János (parancsnok), Megyesi János, Balog István, Maros János, Lengyel Mihály,
Szántósi József, Jeszenszki János, Kiss József és mások. Számuk húsz körül volt.

Október 22-ről 23-ára virradó éjjel a Kozara-erdőben gyülekező csetnikek5 közül egy kisebb
csoport bement Bezdánba és néhány családtól pénzt és ékszereket követelt, de fizikailag senkit
sem bántalmazott.

23-án a Kozara-erdőben lévő csetnikek szekereken bevonultak a községbe és elfoglalták a
községházát. Még aznap Branko Pejin vezetni kezdte az anyakönyveket. A csetnikek elfoglalták
a küllődi és a béregi községházát is.

25-én délelőtt tehergépkocsival megérkezett Zomborból Bezdánba Svetislav Veličković és
Nikola Depalov-Toša, 14-16 partizán kíséretében. Sikerült tűzharc nélkül lefegyverezniük a
csetnikeket, akiknek száma húsz körül volt. A letartóztatott személyek közül többen csatlakoz-
tak a partizánokhoz. Akik erre nem voltak hajlandóak, azokat, köztük Brativoj Urošević kapi-
tányt is, a partizánok Zomborba vitték. A Bezdánban maradt partizánok megalakították a helyi
katonai állomást. Parancsnoka a sztapári Milorad Milostražić lett.6

A partizánok november 3-án Bezdánban a „munkára” összeszedett mintegy 130 fiatalabb
férfi közül 102-t, bírósági ítélet nélkül agyonlőttek az isterbáci legelőn. A lakosság nagyobb
részének a község keleti részében fekvő szállásokra kellett költöznie. Magában a helységben
megkezdődött a lakóházak fosztogatása. A következő napokban a házak kertjeiben több bezdáni
és vidéki, civil férfit agyonlőttek, de hasonló sorsra jutottak az elfogott német katonák, és azok
a magyar katonák is, akik megadták magukat a partizánoknak. November elején többen (bére-
sek, bérlők) „eltüntek” a környező szállásokról. Főleg az OZNA zombori központjában, a Kró-
nich-palotában veszett nyomuk. Azzal vádolták őket, hogy a magyar közigazgatás idején
„nyilasok” voltak. A szállásokon meghúzodó bezdáni emberek december elején kezdtek vissza-
térni házaikba. A hónap végén a zombori kényszer munkatáborból hazatérhetett az a 350-400
bezdáni férfi, akiket november 3-án délután a labdarúgópályáról hajtottak a partizánok Zom-
borba.

1944. október 23-án Küllőd, majd Béreg (Bački Breg) főutcáján egy szovjet lovas felderítő
járőrt láttak végig lovagolni. Amikor visszafordult, Bezdán irányába távozott. Röviddel ezután
Rudinszki Albert állatorvos egy szovjet katona kíséretében Küllődre érkezett. Amikor a Vörös
Hadsereg egy nagyobb egysége letáborozott a községben, az utcák néptelenek voltak.

A partizánok október 25-én vonultak be Küllődre és Béregre.
Az első napokban Küllőd község vezetőjének szerepét Angelina (szül. Šalanački) Dugalin

községi bábaasszony és Martin Tomašev  szállási béres játszotta. Az asszony ellenszevvel
 viseltetett a visszamaradt német lakosság iránt. A helybeli polgárok szerint szívesen szórakozott
a községben ideiglenesen állomásozó katonatisztek  társaságában.

Októberben Küllődön a Helyi Katonai Állomás parancsnoka Sima T. Rakić volt. 1945 feb-
ruárjától e tisztséget Dušan Blagojević töltötte be. A Helyi Népfelszabadító Bizottság 1944.
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november végén alakult meg. Elnökének Angelina Dugalint választották meg. A bizottság tagjai
voltak: Martin Tomašev (később a bizottság elnöke lett), Vicei József tanító (Béregről érkezett),
Slavko Velin, Marin Velin, Ivan Matin Ćurin, Ivan Čatalinac (napszámosok, Ivan Šestak, Cser-
nyák János, Körmendi Lajos (földművesek) és Ispánovity Sándor (napszámos). Az utóbbi
három személy a küllődi Vitézi Telepről érkezett, és fegyverrel rendelkezett.

Az új rendszerrel rokonszenvező emberek beköltöztek az elhagyott német lakóházakba.
Angelina Dugalin rövid ideig volt a népbizottság elnöke, mert Magyarországra távozott. Ott

devizaüzérkedés vádjával ötévi börtönbüntetésre ítélték.
A magyar állam a küllődi határban megvásárolt többszáz kat. hold földet azzal a céllal, hogy

azon Vitézi Telepet hozzon létre. A község és a Bajai-csatorna közötti területen épült telepet
1942-ben Bácskai Vitézi Telep néven adták át rendeltetésének. A birtok délen a bezdáni határig
terjedt. Két év múlva a telepen mintegy harminc család élt.7

A 19. században a folyók szabályozása folyamán a Duna hajózható ága Bezdánnál és Kül-
lődnél két–három kilométerrel nyugatabbra került, s így a Kengyiának (Kengyának) nevezett
határrész a mindennapi élet tekintetében Bács-Bodrog megyében „maradt”. Mivel akkor már
kialakultak a kataszteri községek, Kengyia továbbra is Baranya megye részét képezte.8

A Kengyiában szétszórtan épült lakóházak, szállások többségében mindig magyar ajkú csa-
ládok éltek, akik földműveléssel (kertészettel) foglalkoztak, s életszükségleteiket Bezdánban
igyekeztek kielégíteni.

Amikor 1944. október végén a partizánok parancsára a Vitézi telepi és a kengyiai családok
otthonaik elhagyására kényszerültek, Küllődön, az elhagyott német házakban kerestek mene-
déket. 

November 5-én a helységben tartózkodó 18-40 év közötti férfiaknak jelentkezniük kellett a
községházán. Így kerültek oda a kengyiai (kengyai) határrészből többek között Tatai György,
Szlávik József, Sóta György, Sóta István, Fischer György, Tatai (György) István, Tatai (János)
István és Tatai (István) István, a Vitézi Telepről pedig Balassa Mihály és Bús Albert. A köz-
ségháza udvarában megjelentek közül kiválasztottak több mint ötven magyar, német és sokác
ajkú férfit, akiket gyalogszerrel Zomborba kísértek. (2. kép, 3. kép, 4. kép)

A Küllődön maradt családtagoknak még aznap délután el kellett hagyniuk a községet. A kül-
lődi és a bezdáni határ keleti részében lévő szállásokra költöztek.

A Zomborba kísértek egy részét a repülőtéren és a hadikórházban dolgoztatták. A másik
része „eltünt”. Valószínűleg a Krónich-palotában. A hatóság sorsukról nem tájékoztatta a hoz-
zátartozóikat. A városban dolgozó férfiak karácsony táján hazatérhettek. A családtagok és is-
merősök közlése szerint a Vitézi telepről a következő személyek „tüntek” el:

1. Balassa Mihály (1924–1944)
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3. kép. Sóta István (1921─1944), 1940-as évek eleje

4. kép. Fischer György (1924─1944), 1943



2. Bús Albert (1924–1944)
3. Miklósi Márton (Nikolin Martin)
4. Száraz István (Stein Bernard)

A családtagok és ismerősök közlése szerint a következő kengyiai (bezdán-szigeti) személyek
„tüntek” el:

1. Fischer György (1924–1944)
2. Nagy Vince
3. Sóta István (1921–1944)
4. Sóta György (1933–1944)
5. Szibler József
6. Szlávik József (1919–1944)
7. Tatai György (1900–1944)
8. Tatai (György) István (1904–1944)
9. Tatai (István) István (1925–1944)

10. Tatai (János) István (1904–1944)
A családtagok közlése szerint a következő bezdáni személyek „tűntek” el:

1. Gál György (1902–1944)
2. Koleszár András
3. Kelsch János (1894–1944)
4. Urbán Elemér (1904–1944)

Miután az újvidéki Vajdasági Levéltárban (= Vojvođanski arhiv) kutathatóvá váltak a titko-
sított iratok, a szerzők megkíséreltek kutatni a Bezdánban „eltűnt” személyek sorsával kap-
csolatban is. Mezei Zsuzsannával, az említett levéltár szakmunkatársával való
együttműködésük sikeresnek bizonyult. A levéltárban folyamatban van az eredeti dokumentu-
mokból szerzett, azon adatok helységek szerinti csoportosítása, amelyek a háborús bűnössé
nyilvánított, valamint a kivégzett személyekről szólnak. A háborús bűnössé nyilvánított sze-
mélyek nevei kartotékban (= Kartice ratnih zločinaca) találhatók. A kivégzett személyek nevei
vagy A kivégzettek könyvében (= Knjiga streljanih), vagy A kivégzettek jegyzékében (= Spisak
streljanih) olvashatók. A levéltári anyag az 1944 novemberében „eltűnt” bezdáni és küllődi
személyekkel kapcsolatban, a következő adatokat tartalmazza:

Tatai István. Bezdáni (Bezdán–Sziget) lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta, elítélte és
az ítéletet végrehajtotta az OZNA. A kivégzés helye és ideje: Zombor, 1944. november 6. A
neve szerepel A háborús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban,  A ki-
végzettek könyvében, a 955-ös sorszám alatt és A kivégzettek jegyzékében, a 661-es sorszám
alatt. A vád ellene: Nyilas.

Szibler József. Bezdáni (Bezdán–Sziget) lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta, elítélte
és az ítéletet végrehajtotta az OZNA. A kivégzés helye és ideje: Zombor, 1944. november 6. A
neve szerepel A háborús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban és A ki-
végzettek könyvében, a 964-es sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Nagy Vince. Bezdáni (Bezdán–Sziget) lakos, magyar nemzetiségű. A neve szerepel A hábo-
rús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban és A kivégzettek könyvében,
a 345-ös sorszám alatt.

Koleszár András. Bezdáni lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta, elítélte és az ítéletet
végrehajtotta az OZNA. A kivégzés helye és ideje: Zombor, 1944. november 6. A neve szerepel
A kivégzettek könyvében, a 965-ös sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.
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Major Sándor. Bezdáni lakos. A katonai bíróság halálra ítélte. A neve szerepel A háborús bű-
nössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban. 

Talzai József. Bezdáni lakos. A neve szerepel A háborús bűnössé nyilvánított személyek
nevét tartalmazó kartotékban. (Kivégzését nem említi.)

A szerzők a vizsgált levéltári iratokban néhány névelírást feltételeznek.   
Bosnyák Sándor.9 Bezdáni lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta, elítélte és az ítéletet

végrehajtotta az OZNA. A kivégzés helye és ideje: Zombor, 1944. november 6. A neve szerepel
A kivégzettek könyvében, a 971-es sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Sosnyák (Kostyák?) Sándor.10 Bezdáni lakos, magyar nemzetiségű. A neve szerepel A há-
borús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban és A kivégzettek könyvé-
ben, a 885-ös sorszám alatt.

Talicki (Talucki?) István. Bezdáni lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta, elítélte és az
ítéletet végrehajtotta az OZNA. A kivégzés helye és ideje: Zombor, 1944. november 2. A neve
szerepel A háborús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban, valamint  A
kivégzettek könyvében, a 911-es és A kivégzettek jegyzékében, a 659-es sorszám alatt. A vád
ellene: Nyilas.

A szerzőknek 2011-ben, Bezdánban nem sikerült olyan helybeli lakosra találniuk, aki a fel-
sorolt, utóbbi öt személy közül egyet is ismert volna.

Mint említettük, 1944. november 5-én, Küllődön különböző lakhelyű családok tartózkodtak,
miután a bevonuló partizánok otthonuk elhagyására kényszerítették őket. Így történt meg, hogy
a községháza udvarába rendelt férfiak között nemcsak községbeliek, hanem kengyiaik és vitézi
telepiek is voltak.

A Vajdasági Levéltár dokumentumai arról tanúskodnak, hogy a küllődi illetőségű, magyar
nemzetiségű férfiak halálos ítéletét valószínűleg egyazon időben, az OZNA óbecsei szerveze-
tének tagjai hajtották végre. A dokumentumok a kivégzés helyét nem említik.

Alat Ágoston.11 Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és elítélte az OZNA. Az
ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották végre, 1944. november 6-án. A férfi
neve szerepel A kivégzettek könyvében, a 969-es sorszám alatt. A vád ellene. Nyilas.

Halat (Halas? Halász?) Ágoston.12 Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. A neve szerepel A
háborús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó kartotékban és A kivégzettek köny-
vében, a 788-as sorszám alatt.

Ešli Antun (Esli Antal?). Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és halálra ítélte az
OZNA. Az ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották végre, 1944. november 6-
án. A férfi neve szerepel A kivégzettek könyvében, a 972-es sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Galic (Gálics?) József. Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és halálra ítélte az
OZNA. Az ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották végre, 1944. november 6-
án. A férfi neve szerepel A kivégzettek könyvében, a 957-es sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Komaret (Komori?) István. Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és halálra ítélte
az OZNA. Az ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották végre, 1944. november
6-án. A férfi neve szerepel A háborús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó karto-
tékban és A kivégzettek könyvében, a 959-es sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Krekó János. Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és halálra ítélte az OZNA.
Az ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották végre 1944. november 6-án. A férfi
neve szerepel A kivégzettek könyvében, a 960-as sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Matac (Matai?) István. Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és halálra elítélte
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az OZNA. Az ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották verge, 1944. november
6-án. A férfi neve szerepel A háborús bűnössé nyilvánított személyek nevét tartalmazó karto-
tékban és A kivégzettek könyvében, a 961-es sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

Turányi György. Küllődi lakos, magyar nemzetiségű. Letartóztatta és halálra ítélte az OZNA.
Az ítéletet az OZNA óbecsei szervezetének tagjai hajtották végre, 1944. november 6-án. A férfi
neve szerepel A kivégzettek könyvében, a 958-as sorszám alatt. A vád ellene: Nyilas.

A levéltári iratok szerint, az OZNA a következő magyar nemzetiségű személyeket végezte ki:
1. Nagy Vince Kengyia (Bezdán–Sziget)
2. Szibler József Kengyia (Bezdán–Sziget)
3. Tatai István Kengyia (Bezdán–Sziget)
4. Bosnyák Sándor Bezdán
5. Koleszár András Bezdán
6. Major Sándor Bezdán
7. Sosnyák (Kostyák?) Sándor Bezdán
8. Talicki (Talucki?) István Bezdán
9. Alat Ágoston Küllőd

10. Galic (Gálics) József Küllőd
11. Ešli Antun (Esli Antal) Küllőd
12. Halat (Halas? Halász?) Ágoston Küllőd
13. Komaret (Komori?) István Küllőd
14. Krekó János Küllőd
15. Matac (Mátai?) István Küllőd
16. Turányi György Küllőd

A háborús bűnösök kartotékában még a következő küllődi lakosok nevét találjuk: Lackovec
Pál, Jovan Lukić, Aleksandar Matin.

Anton Reppmann Küllődről szóló monográfiájában,13 a felsorolt küllődi lakosok közül, a 2.
világháború áldozataként említi Eschli Antont (házszám 68.), Kreko Johannt (412.), Martin
Čatalinatzot (464.) és Galic Josefet (421.).

Az eddig fellelt dokumentumok nem bizonyítják, hogy Lackovec Pált, Lukić Jovant és Matin
Aleksandart kivégezték volna. A kapott levéltári anyagban a kivégzettek listáján 16 magyar
nemzertiségű polgár neve szerepel. Közülük négy személy (Tatai István, Szibler József, Nagy
Vince, Koleszár András) kivégzését a hozzátartozók is megerősítették.

A Tatai és a Sóta család emlékezései

Tatai György (1900–1944) 1944-ben a Duna melletti Kengyia nevű határ-
részben lakott családjával. Feleségét Vida Évának hívták. Két gyermekük
volt: István (1925–1944) és Erzsébet (1930). A család földet művelt és jó-
szágot tartott. (5. kép, 6. kép)

Tatai György öccse, Tatai (János) István (1904–1944) és húga, Sóta Pálné
Tatai Rozália ugyancsak a Kengyiában lakott családjával.

Tatai (János) István fiát, István (1925–1944), Sóta Pálné Tatai Rozália fiait,
István (1921–1944), György (1923–1944), József, Pál, János, Mihály és And-
rás névre keresztelték.

1944. október végén a partizánok parancsára a kengyiai családoknak ki
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kellett költözniük szétszórtan épült házaikból. A családfők lovas szekerei a
Bajai-csatorna melletti földúton vonultak a Sebes-foki híd felé. Teheneiket
a szekerek hátsó saroglyájához kötötték. A kiköltöztetetteknek az volt a
szándékuk, hogy Bezdánban keresnek szállást maguknak. Ezt a Sebes-foki
hídnál, a kövesúton a Duna irányába vonuló katonaság megakadályozta. A
szekereket letérítették a kövesútról és Küllőd felé irányították. Sáros dűlő-
utakon kellett haladniuk. Küllődön elhagyott német lakóházakba költözhet-
tek be.

A partizánok november 5-én (vasárnap) Küllődön elrendelték, hogy a
községben lévő minden 20-40 év közötti férfi jelentkezzen a községházán.
Az ott összegyűlt férfiak közül kiválasztottak ötvenkettőt, majd felsorakoz-

tatták és fegyveresek kíséretében elindították őket Zombor felé. Azt mondták nekik, hogy árkot
kell ásniuk a katonaság részére.

Tatai György klumpában tette meg a 18 kilométeres utat Zomborig. A csoportban volt még
többek között Tatai (György) István, Tatai (János) István, Tatai (István) István, Sóta György,
Sóta István és Fischer György.

A Küllődön maradt családtagoknak délután 3 óráig el kellett hagyniuk a községet és annak
határa keleti részében lévő szállásokra kellett költözniük. Lovaikat és teheneiket elvitte a ka-
tonaság.

A Zomborba kísért férfiak felől napok múlva sem érkezett semmi hír. Hozzátartozóik hetekig
keresték őket a városban, de nem sikerült a nyomukra bukkanniuk. Nyomuk veszett. A hatóság
soha semmit nem közölt a családtagokkal sem szóban, sem írásban a férfiak hollétéről vagy
sorsáról.

Amikor az ötvenkét fős csoportból hazaengedték Nikola Baraković küllődi, délszláv szár-
mazású juhászt, Sóta Pálné Tatai Rozália többször megkérdezte a férfit, hogyhogy őt hazaen-
gedték, a többieket pedig nem. A juhász minden alkalommal csak azt válaszolta, hogy „nem
tudja”. De azt sem tudta megmondani, mi történt azokkal a férfiakkal, akik nem tértek haza.

Egy nap a bezdáni Gál Imre (1928–2002) átadott egy egy 1940-es évek elején készült fény-
képet  Sóta Pálné Tatai Rozáliának, amely ünneplőruhába öltözött fiát ábrázolta. Elmondta az
asszonynak, hogy a fényképet a Krónich-palota pincéjében találta, annak tisztogatása közben.
Gál Imre Gádorról (ahol egy német családnál szolgált) került a Krónich-palotába. Ott nagyon
megverték. Ezt követően az épületben maradt, és fizikai munkák végzésére osztották be.

A pincében talált fénykép hátulján tintával írt következő mondat olvasható: „Tatai György-
nek/emlékül adom/András”. Tatai György valószínűen szándékosan hagyta az unokaöccsétől
korábban kapott fényképet a pincében. Erre akkor határozhatta el magát, amikor már látta,
hogy élve nem térhet haza.

A hatóság nem adta ki egyik kengyiai férfi holttestét sem.
A Tatai és a Sóta család bíróságilag nem nyilváníttatta holttá szeretteit.
Nem vezették be őket sem a községi, sem az egyházi halotti anyakönyvbe.

Szlávik János emlékezése

Apám, Szlávik József (1919–1944) 1936 körül feleségül vette Anitity Erzsébetet. Családom
1944-ben a Kengyiában, a baranyai Gulyás Sándor szálláson lakott. Apám a gazda földjeit mű-
velte. Hatéves voltam, amikor 1944. október végén ki kellett költöznünk a szállásról. A
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 partizánok apámat és nagyapámat Küllődre irányították, anyám és én Bezdánban húzódtunk
meg. Én többet nem láttam apámat. Küllődön pár nap múlva minden 18-40 év közötti férfinak

jelentkeznie kellett a községházán. Nagyapámnak, a korára való tekintettel
azt mondták, hogy hazamehet. Apámat ott fogták, és csatlakoznia kellett
egy nagyobb férficsoporthoz, amelyet délután elindítottak Zombor felé.
A menet tagjai az éjszakát Bezdánban, a főutcai három tantermes iskola-
épületben töltötték. A csoportban nemcsak kengyiai, hanem bezdáni, vi-
tézi telepi és küllődi illetőségű személyek is voltak. (7. kép)

Az eltűnt kengyiai férfiak között volt Szibler József, Nagy Vince, Ko-
leszár András és egy Gulyás vezetéknevű férfi is.

Nagyapám többször kereste apámat Zomborban, de sehol nem találta.
A hatóság nem értesített bennünket hollétéről vagy sorsáról. Bíróságilag
nem nyilváníttattuk holttá.

Özv. Gál Anna emlékezése

Apósom, Gál György (1902–1944) és sógorom, Gál Ferenc 1944-ben bezdáni lakos volt.
November elején egy küllődi szálláson dolgoztak. A partizánok előbb bekísérték őket Küllőd

községbe, majd onnan többekkel együtt Zomborba. Gál Ferencet a Kró-
nich-palotában együtt dolgoztatták a bezdáni Katzenberger Jánossal. Az
épület egyik helyiségében megtalálták apósom bundássapkáját és bakan-
csait. Katzenberger Jánost később hazaengedték. Sógorom beállt a Ju-
goszláv Népfelszabadító Hadseregbe. Zomborból nem is jött haza. Elesett
Bolmánnál. Erről anyját a megsebesült bezdáni Holpert István értesítette,
aki együtt szolgált Gál Ferenccel. A hatóság nem közölte velünk, hogy
mi történt vele. 

Nem tudok róla, hogy anyósom bíróságilag holttá nyilváníttatta volna
apósomat. (8. kép)

Kufner Mihályné Balassa Mária emlékezése

Családom 1943 őszén érkezett a küllődi határban épülő Vitézi Telepre. Apám, Balassa Pál
(1895–1959) előzőleg kitanulta az ácsmesterséget. A telepen típuslakóházat és 17 kat. hold föl-
det kapott. 1944. október végén a partizánok parancsára el kellett hagynunk a Vitézi Telepet.
Küllőd községben egy elhagyott német házban húzódtunk meg. Amikor november első hetében
kidobolták a községben, hogy minden 20-40 év közötti férfinak jelentkeznie kell a községházán,
a húszéves Mihály (1924–1944) bátyám is eleget tette a felszólításnak. Apám nem jelentkezett,
mert már 50 év körül járt. Antal bátyám azért nem, mert még fiatal volt. Péter bátyám nem volt
odahaza, tényleges katonai szolgálatát töltötte a honvédségben. A húszéves Mihály bátyám,
mit sem sejtve, elment a községházára. Annak udvara már tele volt férfiakkal. Ott találkozott
barátjával, a vele hasonló korú Bús Alberttel (1924–1944), akinek családja, ugyancsak a Vitézi
Telepen lakott. A férficsoportot a partizánok Zomborba kísérték. Attól kezdve nem láttuk Mi-
hály bátyámat. Bús Albertet sem látta többet az anyja.

Apám sokáig azt hitte, hogy Mihályt elvitték valamelyik szovjetunióbeli szénbányába. Bár
a Nemzetközi Vöröskereszt által is kerestette, nem sikerült megtalálnia. Azok a bezdáni férfiak,
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akiket azokban a hetekben a Krónich-palotában dolgoztattak, nem látták az épületben bátyámat,
se nem hallottak arról, hogy ott megfordult volna.

Mihály bátyámat a bíróság által nem nyilváníttattuk holttá.

Küllődi polgárok emlékezései

A német származású Anton Werneth Palánkáról érkezett a küllődi Vitézi telepre. Három
gyermeke volt: Mária, Katalin és József. A család 1944-ben a telepről Küllődre költözött. Ka-
talin férjhez ment egy partizánhoz. Gyermekét Ferenc névre kereszteltette. A Werneth családnak
1944/45-ben nem történt bántódása. 1958-ban az egész család a Német Szövetségi Köztársa-
ságba költözött.

Száraz István (eredeti nevén Stein Stefan) a magyar közigazgatás idején vitézi címet szerzett.
Küllődön a 211. sz. alatti házban lakott. Családjával szegényes körülmények között élt. 1944.
november 5-én, miután jelentkezett a községházán, a partizánok többedmagával Zomborba
kísérték, ahol nyoma veszett.

Az említett napon a Zomborba kísért férficsoportban volt Száraz Bernhard (eredeti nevén
Stein Bernhard) is. Akkor látták utoljára. Lakóháza Küllődön a 194-es számot viselte.

A sokác származású Miklósi Márton (eredeti nevén Martin Nikolin) Monostorszegről érke-
zett a küllődi Vitézi Telepre. 1944. november 5-én két fiával, az idősebb Mártonnal (Martinnal)
és a fiatalabb Antallal (Antunnal) jelentkezett a küllődi községházán. Őt hazaküldték, fiait,
több mint ötven férfival együtt bekísérték Zomborba. Kihallgatásuk a Krónich-palotában volt.
A partizánok Antunt (Antalt) hazaengedték,14 Mártont ott fogták.15 A Krónich-palotából a kül-
lődi, délszláv származású Nikola Baraković juhászt is hazaengedték, aki ugyancsak az említett
férficsoport tagja volt. Antun Nikolin és Nikola Baraković a későbbi évek folyamán sohasem
ismerték be, hogy ők származásuknak köszönhetően maradtak életben. 

Jakob Lukitsch családjával Küllődön, a 24. sz. alatt lakott. Fiát, Georgot a községházáról a
zombori Krónich-palotába kísérték. Felesége, Katalin kabátot szeretett volna átadni neki a köz-
ségházán, de ezt a partizánok nem engedélyezték. Az asszony nem mondott le szándékáról.
Másodszorra a kabátot akkor akarta átnyujtani, amikor a Zombor felé menetelő férficsoport a
községen vonult át. Bánatára a fegyveresek még férje közelébe sem engedték. Akkor látta őt
utoljára.

A német származású Tatai Antal (eredeti nevén Anton Trapp) Küllődről került a Vitézi Te-
lepre. A bezdáni Kedves Ferenc (1925) úgy emlékszik, hogy e vitézi címet szerzett férfi a te-
lepen vezető személy lehetett, mert mindenkinek állandóan parancsolgatott. Nincs tudomásunk
róla, hogy Tatai Antalt a bevonuló partizánok bántalmazták volna. A 2. világháború befejezése
utáni években Bezdánba költözött.

Bezdáni polgárok emlékezései

Urbán Elemér (1904–1944) családjával Bezdánban élt. A Ferenc-csatorna felügyelői tisztét
töltötte be. Emellett újságíróskodott is. 1944 novemberében „eltűnt” Bácskeresztúron, miután
a partizánok bevonultak a községbe. Valószínűleg a községháza épültének közelében ásott, ki-
sebb tömegsírban nyugszik. (9. kép)

A rosszindulatú daganatban szenvedő Kelsch János (1894–1944) bezdáni banktisztviselőt
1944 novemberében a zombori Krónich-palotába vitték, ahonnan nem tért haza. Családja úgy
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tudja, hogy kínvallatás közben halt meg. A Zombori Já-
rási Népbíróság 1945. augusztus 1-el keltezett határo-
zatában utasította Božidar Tucaković bírósági küldöttet,
hogy írja össze a néhai Kelsch János vagyonát. A hatá-
rozatban az is olvasható, hogy a népbíróság az említet-
tet halálra és vagyonelkobzásra ítélte.16 (10. kép)

Helene Rajal emlékezése

Helene Rajal könyvében,17 a többi között elmondja,
hogy az 1944. november 20-án Apatinban letartóztatott német nemzetiségű férfiakat, három
hét után a zombori Krónich-palotába vitték. A mintegy 150 embert betonpadlós garázsba szál-
lásolták el. Szorosan összeláncolt kezeik kisebesedtek. A láncokat nem vették le róluk, amikor
ettek, sem akkor, amikor természetes szükségleteiket kellett végezniük. A fogva tartottak a dec-
emberi hidegben nagyon fáztak, mert nem voltak kellőképpen felöltözve, és a garázst nem fű-
tötték. Valamennyien eltetvesedtek. Családtagjaik élelmet vittek nekik. Az étel elfogyasztásához
15 fémbögre és 30 kanál állt rendelkezésükre. A betonpadlón ülve vagy állva ettek. Az apatini
férfiak között volt például Andreas Jakovac, Josef Protic és Heinrich Umstadt. 1944 karácso-
nyakor jött egy új bíró Újvidékről,18 aki elrendelte, hogy a szentestén vegyék le a láncokat a
fogva tartottakról.

Helene Rajal arról nem tudott nyilatkozni, hogy a fogva tartott személyek közül hányat ítéltek
el és tartottak ítélet nélkül a Krónich-palotában. Voltak, akiket hat hónapi kényszermunkával
sújtottak, s ez alatt a partizánkórházba jártak dolgozni. A Krónich-palotában történt kínzásokról
nem tudott semmit mondani, de Martin Reinsprechtől hallott egyet-mást a Krónich-palotában
történtekről. A férfi elmondta neki, hogy egy Milan nevű milicista (rendőr), aki a Krónich-pa-
lotában, az OZNA központi börtönében teljesített szolgálatot, 1945 februárjában és márciusában
csaknem minden nap meglátogatta, és beszélgetésük közben megittak egy-egy pohár bort. Ezt
követően a milicista rendszerint beszédesebbé vált. Többször említette, hogy az előző nap este
tarkón lőtt egy fogva tartottat. Elmesélte: amikor a főhadnagy azt mondja neki, hogy a … számú
szoba, ő már tudja, hogy mit kell tennie. Csak azt válaszolja feljebbvalójának, hogy értettem.
Mikor besötétedik, közli a fogva tartottal, hogy készüljön, mert megy haza. A hír hallatára na-
gyon megörül. A férfival azonban nem az utca, hanem az épület kertje felé indul el. Amikor a
kertben egy falhoz érnek, a férfi mögött halkan kibiztosítja orosz típusú géppisztolyát, majd
tarkójára célozva meghúzza a ravaszt…

Helene Rajalnak 1944-ben nem volt bátorsága az iránt érdeklődni, hogy kik voltak azok a
személyek, akiket a Krónich-palotába kísértek. A városban azt suttogták az emberek, hogy ott
bírósági ítélet nélkül német és magyar értelmiségi személyeket tartanak fogva. Helene Rajal
szerint, azon bekísértek között, akiket a halál a Krónich-palotában megszabadított kínjaiktól,
nemcsak apatiniak, hanem küllődiek és a zombori járás más helységeiből valók is voltak.

Adatközlők

Gál Györgyné Berta Anna (1932), nyugdíjas. Bezdán, Virág u. 4. Szóbeli közlésének éve:
2011
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Gondos Ferencné Mazák Erzsébet (1942), nyugdíjas. Bezdán, Kossuth Lajos u. 13. Szóbeli
közlésének éve: 2011

Gondos Jánosné Tatai Mária (1932), háztartásbeli. Bezdán, Ady Endre u. 3. Szóbeli közlésé-
nek éve: 2011

Kufner Mihályné Balassa Mária (1940), nyugdíjas. Bezdán, Ady Endre u. 14. Szóbeli köz-
lésének éve: 2011

Maros János (1927), nyugdíjas. Bezdán, Kossuth Lajos u. 52. Szóbeli közlésének éve: 2009
Szlávik János (1938), nyugdíjas. Bezdán, Kis u. 15. Szóbeli közlésének éve: 2011

Irodalom

Milenko Beljanski
1969 Hronika o narodnooslobodilačkom ratu u Somboru okolini (1941–1945). Izdavač: Somborske

novine. Sombor

Milenko Beljanski
1974 Prvi meseci narodne vlasti a Somboru i okolini (1944–1945.) Knjiga je štampana o trošku

Skupštine opštine u Somboru. Sombor

Anton Reppmann
1980 Kolut in der Batschka. Herausgeber: Koluter Heimatortsausschluss. Schwäbisch Gmünd. 

Milenko Beljanski
1981 Poslednjih sedam ratnih meseci partije i SKOJ-a u Somboru (1944–1945). Knjiga je štampana

o trošku Opštinskog komiteta Saveza Komunista u Somboru. Sombor 

Dr. Balla Ferenc – Dr. Balla István
2001 Bezdán története /A jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövet-

kezetek felbomlásáig (1944–1953). Tóthfalu

A. Sajti Enikő 
2004 „Teljes szabadságot a népnek...” Hatalmi represszió és kisebbség Jugoszláviában  –

1944/1945. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 4. (39.) szám), Szabadka

Jegyzetek

1 A zombori partizánosztag, a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg (JNH) bácska-baranyai hadműve-
lettéri parancsnokságának 4. számú parancsa értelmében, 1944. augusztus 30-án vagy 31-én Sze-
rémségben alakult meg, 12 harcossal. Szeptember 16-tól Sztapár környékén tartózkodott. Több
illegalitásban tevékenykedő mozgalmi ember csatlakozott hozzá. Miután az osztag letette az esküt,
a magyar hatósággal együttműködő személyeket fogott el, akiket golyó általi halálra ítélt (Kósa Pál
ítéletét végrehajtották, Veca Raićnak sikerült megszöknie). A kb. 85 harcost számláló osztag október
21-én vonult be Sztapárra. Az osztagot két csoportra osztották azzal a feladattal, hogy az egyik Szta-
pár, a másik Zombor környékén fejtse ki tevékenységét. A fegyverzete puskákból, néhány revolver-
ből és kézigránátból állt. Ezen kívül volt egy gépfegyvere és két-három Schmeissere (német
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géppisztoly). Tagjait sztapári, szilbereki (Bački Brestovac), zombori és militicsi (Srpski Miletić) il-
letőségű személyek alkották. Közülük Đura Bogdanov-Babat 1943 végétől Szivácon a Jugoszláv
Kommunista Párt (JKP) titkára volt. A sztapári Milorad Milostražić 1944. szeptember 16-án csatla-
kozott az osztaghoz.

2 Az OZNA feladata a hírszerző és a kémelhárító tevékenység volt, mind a polgári lakosság körében,
mind a hadseregben. A háborús bűnökkel gyanúsított személyek felkutatását, elfogását és népbíróság
elé állítását is végezte. 1944 végén és 1945 elején Zomborban ítéleteket is hozott, amelyeket maga
hajtott végre. Jugoszlávia Legfőbb Parancsnoksága 1944 májusában rendelte el a katonai bíráskodás
bevezetését az országban.

3 A palotát dr. Stevan Kronić ügyvéd, földbirtokos építette 1906-ban. Bár apja még szegény bocskor-
készítő volt, ő már 803 kat. hold földbirtokkal rendelkezett. Leánya, Miroslava, báró Vladimir Ra-
jačićhoz ment férjhez. A házasság rosszul végződött. Dr. Stevan Kronić különböző pénzügyi
csalásokkal igyekezett vagyonát gyarapítani, amibe végül belebukott. A Krónich-palota 1938-ban
az Antić család tulajdonába került. Hogy 1944–1945-ben mi történt a palotában? Arról még ma is
keveset tudunk. (1. kép)

4 A szervezet saját konyhájában Nada Vokić és Kata Petrović dolgozott.
5 Királypárti fegyveresek, főleg monostorszegi (Bački Monoštor) fiatalok.
6 Van olyan feljegyzés is, mely szerint a parancsnoki tisztséget az első napokban a zombori Vukašin

Galetin földműves töltötte be.
7 Azok a családfők válhattak családjukkal a telep lakóivá, akik megfeleltek az előírt feltételeknek.

Például vitézi címmel rendelkeztek, amelyet az I. világháborúban, vagy az 1918–1919. évi forra-
dalmak idején szerzett katonai kitüntetéseik alapján kaphattak meg.

8 A 20. században a Kengyia területi státusa változatlan maradt. Horvátország az Öreg-Dunát tartja
országhatárnak, Szerbia viszont a 19. században kialakult folyam közepét. Kengyia egyelőre Szerbia
része, amire Horvátország is igényt tart.

9 Nincs kizárva, hogy Bosnyák Sándor és Sosnyák Sándor ugyanaz a személy.
10 Ua.
11 Nincs kizárva, hogy az Alat Ágoston és a Halat Ágoston ugyanaz a személy.
12 Ua.
13 A Német Szövetségi Köztársaságban (NSZK) jelent meg, 1980-ban.
14 Küllődön úgy tudják, hogy Antunt (Antalt) azért engedték szabadon, mert sokácnak mondta magát.
15 Az idősebb küllődi lakosok meggyőződése szerint, Miklósi Márton azért nem térhetett többé haza,

mert magyar nemzetiségűnek mondta magát.
16 Alapos a gyanú, hogy a népbíróság a halálos ítéletet a letartóztatott halála után hozta meg, ami arra

szolgált, hogy elfedje az egykori bűncselekményt, és lehetőséget adjon az elítélt vagyonának elkob-
zására.

17 Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien (1944–1948). (= A jugoszláviai németek ellen elkö-
vetett bűncselekmények (1944–1948), Herausgeber: Donauschwäbische Kulturstiftung des privaten
Rechts. München 2000.

18 Egyesek tudni vélték, hogy a bíró, aki karácsonykor leszedette a láncokat a fogva tartottak kezéről,
később Újvidékre került.
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MÁK FERENC

A végtisztesség keresztjei – Mártírjaink 1944–1948

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet készülő archívumáról

A volt Jugoszlávia területén élő magyarság politikai vezetői és kimagasló tudományos, kö-
zéleti személyiségeinek nemzetben gondolkodó csoportja 1989–1990 óta minden adódó alka-
lommal hangsúlyozta: a délvidéki magyarság megmaradásának elsőrendű és alapvető feltétele,
hogy egyenrangú polgárként vegyen részt Jugoszlávia, majd Szerbia társadalmi, gazdasági és
politikai életében. Márpedig mindaddig nem lehetünk egyenrangú polgárai az országnak, amíg
a történelmi tények tudományos igényű feltárásával nem tisztázzuk az 1944–1945-ben a ma-
gyarság ellen elkövetett partizán vérengzések körülményeit, s amíg a történtek felderítését kö-
vetően jogilag is nem rehabilitálják az ártatlanul kivégzett áldozatokat. Szerbia bíróságainak
kell kimondaniuk, hogy a szerb fegyveresek mészárlása emberiség elleni bűntett volt, hogy a
kommunista vörös terror kimeríti a háborús bűncselekmény fogalmát, s hogy akik az ártatla-
nokra fegyvert fogtak, azok közönséges gyilkosok voltak, s megérdemlik, hogy a nevüket meg-
ismerje a közvélemény.

A kezdeményezésnek a szerb fél részéről közel két évtizeden át nem voltak meghallói, s a
szerb tudományos és politikai színtéren nem akadt partner, aki a tényfeltáró munka során vál-
lalta volna a partnerséget. A szomorú megemlékezéseken elhangzó gyászbeszédeken és a tör-
téntekre emlékezők vallomásának részletes följegyzésén túl, érdemben nem történt semmi, s
akik minden erejüket az 1944–1945-ös atrocitások feltárására fordították – Matuska Márton,
Teleki Júlia, Forró Lajos, Csorba Béla és mások – alkalmanként reménytelennek ítélték a küz-
delmet; az archívumok és a levéltárak anyaga elérhetetlen volt a számukra. Valamennyien úgy
végezték a munkájukat, hogy tisztában voltak vele: amíg a szerb társadalom nem fogalmazza
meg a múlttal való őszinte szembenézés igényét, addig a magyar törekvések is kudarcra vannak
ítélve. Amíg a szerbség nem érzi szükségesnek a vörös terror szerb mártírjai sorsának tisztázá-
sát, addig a magyar kivégzettek története csak személyes ügye lehet a gyászolóknak. Mi, ma-
gyarok pedig úgy érezzük, a háborúnak akkor lesz vége, ha tisztességes gyásszal minden
áldozatunkat eltemettük.

Néhány évvel ezelőtt mintha megtört volna a jég. Előbb csak bizonytalan megfogalmazások
voltak olvashatók: igen, 1944–1945-ben a bevonuló partizánok részéről voltak túlkapások,
hogy olykor-olykor előfordultak bírósági ítélet nélküli kivégzések, amit egyszer ki kell vizsgálni
– a vélemények azonban megrekedtek az általánosság szintjén. Egyes történészek a II. világ-
háború valamennyi áldozatának a számbavételét ígérték, aminek csak a további ködösítés lett
az eredménye. 2009-ben a Tartományi Képviselőház Tényfeltáró Bizottsága Na putu ka istini
(Az igazság útján) címmel, Stradanje stanovništva Vojvodine 1941–1948 (Vajdaság lakossá-
gának áldozatai 1941–1948) témamegjelöléssel tette közzé több éves kutatásainak eredményét,
melyből kiderült: „83 881 személyről, köztük 4624 magyarról tudják bizonyosan, hogy ártatlan
áldozat” volt. Dr. Dragoljub Živković, a tényfeltáró bizottság elnöke, a kutatás vezetője ugyan
hozzátette: „Egy jobb Vajdaságért kutattunk, és elkészült ez a hatalmas munka, amely megkö-
zelítőleg 80 százalékban feltárta és begyűjtötte az adatokat a tartományunkban ártatlanul áldo-
zatul esett minden polgárról, vagyis minden nemzet áldozatáról.” Akik a történelmi kérdéssel
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korábban már foglalkoztak, az első pillanattól tudták, hogy a feltárt és közzétett tények messze
nem fedik az igazságot, s ami történt, nem egyéb felelőtlen porhintésnél.1

A Tartományi Képviselőház Tényfeltáró Bizottsága 2009 tavaszán publikált kutatási adatai
szerint a „felszabadító” partizánok 1944–1945-ben, majd Tito kommunistái 1948-ig 106 000
embert végeztek ki, s az áldozatok legnagyobb része – 52 000 – szerb, a további 25 000 német,
17 000 zsidó, 4600 magyar és 2000 horvát nemzetiségű, s közülük 83 881-et „nevén is nevez-
tek”. Ezeket az adatokat azonban sem a magyar, sem a német közvélemény nem vette komo-
lyan, nem tekintette hitelesnek, hiszen csak a gyűjtőtáborok adatai ezt a számot messze
felülmúlják. „A mintegy félmilliós itteni németségből ugyanis mára alig több mint háromezer
maradt. Nagyrészük elmenekült. Akiknek ez sikerült, azok 67 ezer német áldozat nevét, erő-
szakos halálának helyét és körülményeit vették nyilvántartásba.” Vajdaságban egyébként a vi-
lágháború ideje alatt és után 72 gyűjtőtábor létezett, közülük csak a járekiben hatezren haltak
meg. „Jegyzőkönyv is van róla, csak éppen nem hozzáférhető” – írta Ternovácz István Meg-
neveztek 4624 magyar áldozatot című tudósításában.2 Matuska Márton pedig „elnagyolt mun-
kának” minősítette a jelentést, és hozzátette: „A második világháború utáni vérengzések
áldozatainak kutatásával nem a valós adatok feltárása, hanem a téma elmaszatolása volt a cél”.3

Nagy előrelépést jelentett a kutatások megkezdése tekintetében, amikor 2009 augusztusában
a szerbiai kormány arra kötelezte a Köztársasági Igazságügyi Minisztériumot, hogy egy törté-
nész-bizottság – „az 1944 és 1946 között a szerb polgárok tömeges kivégzésének tényére és a
tömegsírok feltárására létrehozott tanács” – az egész Szerbia területén derítsen fel minden olyan
esetet, amely „az adott időszakra vonatkozott, és olyan személyek ellen követték el, akiket ki-
végeztek, lelőttek vagy halálos ítéletet hajtottak végre rajtuk, de mindezt nem előzte meg bí-
rósági eljárás, tehát nem született ítélet az ügyükben”. Ez pedig azt jelenti, hogy Szerbia
területén fel kell tárni a tömegsírokat, és minden felmerülő kérdésre választ kell találni. Slo-
bodan Homen, a Köztársasági Igazságügyi Minisztérium államtitkára szerint a munka akár tíz
évig is eltarthat, de csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a levéltári dokumentumok hite-
lesítik a történteket. Hozzátette: „a jövőben a szemtanúk vallomásaira és az írásos bizonyíté-
kokra tudunk majd támaszkodni, ez alapján áll össze a számunkra fontos kutatási
dokumentum”.4

2009 augusztusában úgy tűnt fölgyorsulnak az események. Pásztor István, a VMSZ elnöke
Ágoston Andrással, a VMDP elnökével és dr. Páll Sándorral, a VMDK elnökével közösen le-
vélben fordult az akkori szerb elnökhöz, Boris Tadićhoz, és támogatását kérte egy szerb–magyar
történészekből álló munkacsoport létrehozásához. „A történészeknek lenne a feladata feltárni
az 1944–1945-ben elkövetett háborús bűntettek részleteit” – állt a levélben. Tadić elnök támo-
gatta a kezdeményezést, és kijelentette, a munkacsoport szerb tagjait még az ősz folyamán ki-
nevezik. Kézenfekvő volt, hogy a tervezett magyar–szerb tényfeltáró történészbizottság
munkájába bekapcsolódik a szerbiai tömegsírokat feltáró bizottság is. Slobodan Homen, a szer-
biai igazságügyi minisztérium államtitkára nem sokkal ezután bejelentette: 2009 szeptembe-
rében „állami bizottság alakul a II. világháború végén keletkezett tömegsírok összeírása és
feltárása céljából”.5

A hír kapcsán Matuska Márton kijelentette: „Régóta várom, hogy valami hasonló történjen,
és nem is egészen értettem, hogy mi volt a kiváltó oka a hirtelen pálfordulásnak. Ahhoz, hogy
az államtitkár ezt nyilatkozza, ehhez egy legfelsőbb szintű politikai döntésre volt szükség.
Ezzel a kérdést megnyitották. A kulcs bekerült a titkokat őrző zárba és most ezt nyitni kell.” A
Blic napilap azonmód közölt is egy térképet, melyen 53 szerbiai települést jelöltek meg, ahol
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tömegsírok találhatók. Ezek közül 21 vajdasági volt. „Ezzel szemben – jegyezte meg Matuska
Márton – az én kutatásaim alapján ötven vajdasági településen léteznek magyar áldozatokat
rejtő tömegsírok. Ezek zöme a Bácskában van. Felsorolnám ezeket a településeket: Horgos,
Martonos, Magyarkanizsa, Adorján, Zenta, Ada, Mohol, Péterréve, Óbecse, Földvár, Csantavér,
Szabadka, Bajmok, Bezdán, Zombor, Veprőd, Szivác, Kúla, Verbász, Topolya, Szenttamás, Te-
merin, Járek, Palánka, Újvidék, Csurog, Zsablya, Mozsor, Tündéres, Sajkáslak és Titel. Ezek
a bácskai helységek. A Bánságban: Törökkanizsa, Csóka, Padé, Jázova, Kisoroszi, Oroszlámos,
Nagykikinda, Magyarcsernye, Törökbecse, Perlasz, Muzslya, Nagybecskerek, Nezsény, An-
talfalva, Torontálvásárhely és Versec. Szerémségben két magyarlakta helységről vannak ada-
taim. Ezek: Ürög és Maradék. Ez összesen 49 helység. A lista azonban nem tekinthető
véglegesnek. Egy kis bánsági településről, Basahídról pl. 2005-ben kaptam egy névtelen levelet,
melynek írója elmondja, hogy ott a királyi Jugoszlávia időszakában 30 magyar család lakott,
és békességben éltek az ottani többségi szerb lakossággal mindaddig, amíg be nem jöttek Tito
partizánjai. 1944 őszén a faluban összeszedték a magyar férfiakat, csak az asszonyok és a gye-
rekek maradtak odahaza. Nagyrészüket kivégezték. Aki pedig életben maradt, el kellett hagynia
a falut.”6

2009. november 10-én a Szerb Igazságügyi Minisztériumon belül Slobodan Marković, a
belgrádi egyetem Politikai Tudományok Kara docensének elnökletével megalakult az 1944.
szeptember után kivégzett személyek titkos sírhelyeinek feltárásával megbízott állami bizottság.
Az első sajtótájékoztatón, a bizottság célkitűzéseinek ismertetése mellett Slobodan Homen ál-
lamtitkár azt is felvetette, hogy „a kivégzésekhez kapcsolódó feljegyzéseket feloldják a titko-
sítás alól”. Slobodan Marković, a bizottság elnöke hozzáfűzte: „A bizottság megkezdte az
archívumokban őrzött dokumentumok összegyűjtését”, hiszen a kutatómunkában igen nagy
szükség van az akkori biztonsági szolgálatok munkájáról készült feljegyzésekre. „A bizottság
nem politikával akar foglalkozni, és nem is akarja megváltoztatni a történelmet”7 – nyilatkozta
Slobodan Homen, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára. Már nem a becslésekről, és nem
a hangulat befolyásolta kalkulációkról van szó. Minden áldozatot néven kell nevezni, és fel
kell tárni tragédiájának tényeit.

2010 januárjában már arról cikkeztek a lapok, hogy „Sólyom László és Boris Tadić legutóbbi
találkozójukon megegyeztek abban, hogy országuk tudományos akadémiájának bevonásával
közös bizottságot állítanak fel az 1944–1945-ös népirtás körülményeinek kivizsgálására”. A
sajtó azt is tudni vélte, hogy „Sólyom László megfogalmazta és elküldte levelét a Magyar Tu-
dományos Akadémiának, és ugyanezt megtette Boris Tadić is a Szerb Tudományos és Művé-
szeti Akadémia irányában.”8 A szándék komolyságát jelezte, hogy 2010. április 29-én a szerb
kormány feloldotta az 1944-ben és 1945-ben zajlott tömegmészárlásokra vonatkozó dokumen-
tumok titkosítását. „A levéltárak eddig korlátozták a hozzáférést a kérdéses időszakot kutató
történészek számára – írta az esemény kapcsán Ternovácz István. – A katonai levéltárak viszont,
amelyek a legtöbb titkot rejtik, eddig semmilyen dokumentumot nem adtak ki a kutatóknak.
Ezért a szerb kormány mostani döntése történelmi szempontból óriási előrelépést jelenthet a
történtek feltárása vonatkozásában, hiszen amíg a hivatalos jugoszláv történelem arról szólt,
hogy az akkori nagy Jugoszláviában a második világháború időszakában egymillió-hétszázezer
embert öltek meg és ezt a veszteséget teljes egészében a megszállók számlájára írták, addig a
történészek közül ma többen is azt feltételezik, hogy a legtöbb embert tulajdonképpen nem a
háborúban, hanem a titói korszak első éveiben végezték ki a kommunista titkosrendőrség, az
Ozna emberei. Hogy így van-e, erre a titkosítás feloldását követően a következő hónapokban
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remélhetőleg fény derül.” A folyamatot erősítette, hogy néhány nappal korábban az Újvidéki
Felső Bíróság rehabilitálta a Sajkás-vidéki megtorlás első négy magyar áldozatát.9 2010. május
elején végre megkezdte munkáját a második világháború alatt és után kivégzettek tömegsírjait
feltáró bizottság, hogy számba vegye a vörös terror áldozatait. 

2010. november első napjaiban a Magyar Tudományos Akadémia az időközben megalakult
Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság élére társelnökként dr. Glatz Ferenc akadémikust,
történészt nevezte ki, aki nyilatkozatában a diplomáciai háttérmunkáról is szót ejtett: „Amikor
Magyarországon járt Tadić elnök – mondta –, akkor átadtuk neki a magyar részről megalakult
bizottság listájával együtt azt a programot is, amelyet én írtam meg. Mi eddig azért nem tudtunk
semmit sem csinálni, mert nem voltak testvér-bizottságok. Vártuk a Szerb Tudományos Aka-
démia javaslatát, ami máig nem jutott el hivatalosan hozzám.” A program azonban nem arról
árulkodott, amiről a vegyes bizottság megalakulását megelőzően szó volt. „A bizottságnak a
fő feladata egyrészt a második világháborús események feltárása Vajdaságban, egy forrásgyűj-
temény elkészítése. Másrészt a bizottság feladata lesz a szerb–magyar levéltári kutatások és
visszaemlékezések gyűjtésének a biztosítása is. Különösen fontos feladatnak tartjuk azt, hogy
a szerb–magyar kapcsolatok, mind történelmileg, mind politikailag a Vajdaság multikulturális
környezetében legyenek értelmezhetőek. Itt nemcsak szerb–magyar kapcsolatokról van szó,
hanem szerb–horvát, szerb–német és más, nemzetek közötti kapcsolatokról is. Nagyon fontos-
nak tartjuk azt, hogy a bizottság eredményei a közgondolkodásba is átkerüljenek, tehát mi egy-
részt a kölcsönös történettudományos kutatást, vegyes bizottságok működését és a
kommu nikációt szeretnénk elősegíteni, másrészt viszont a médiában is fórumot kell adni ennek
a témának” – nyilatkozta Glatz Ferenc akadémikus. Közben Belgrádban dr. Vojislav Stanov-
čićet, a Szerb Tudományos Akadémia tagját, nevezték ki a vegyes bizottság szerbiai társelnö-
kévé, aki első nyilatkozatában kijelentette: nem lesz könnyű dolgunk, mert „ilyesmivel a Szerb
Tudományos Akadémia berkeiben még senki sem foglalkozott”. Stanovčić hozzátette, azt vi-
szont tudják, hogy Vajdaságban vannak olyan „szakértők”, akik régóta foglalkoznak ezzel a
kérdéssel – az ő együttműködésükre is számítanak. Csak a legfontosabb kérdést illetőan volt
tapasztalható a bizonytalanság: mit is vizsgáljon a történészi vegyes bizottság? „Számunkra
nagyon fontos lenne, hogy a második világháború kezdetétől vizsgáljuk ezt a periódust, és
mondjuk, 1948-cal befejeződjön a vizsgált időszak. Mert akkorra már befejeződtek a háború
utáni likvidálások és a kilengések” – nyilatkozta a szerb társelnök.10 Mintha sem Glatz Ferenc,
sem Vojislav Stanovčić nem értesült volna arról, hogy a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bi-
zottság eredeti szándéka szerint az 1944–1945-ös partizán-terror magyar (és ettől elválasztha-
tatlanul a német) áldozatainak feltárására és egyenkénti megnevezésére jött létre: „A bizottság
feladata feltárni az 1944–45-ben történt tömeges atrocitások részleteit” – állt a határozatban. 

A Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának kutatómunkáját segíti
mások mellett Mezei Zsuzsanna és Fodor István levéltárosok és Matuska Márton közíró, a dél-
vidéki mártírok történetének ismert kutatója, a Délvidéki Mártírium 1944–45 Alapítvány ku-
ratóriumának tagja, aki egy 2011. január 11-én adott nyilatkozatában hangsúlyozta: „A bizottság
nem a már feltárt események újra feltárására, hanem azon események kutatására jött létre, ami-
vel még nem foglalkozott sem Szerbia, sem a SANU, sem az MTA ilyen formában. A magyar
bizottság ülésén elhangzott, hogy a magyarokra vonatkozó eseményeket, amelyek miatt minket
terhel felelősség, már Horthy kivizsgáltatta. Az is elhangzott, hogy mi már lenyeltük saját ke-
serű nyelni valónkat, most nem rajtunk van a sor. […] Mi, délvidéki magyarok és szerbek 1944
óta úgy élünk egymás mellett, ahogyan azt a Magyar Szó elődje, a Szabad Vajdaság egy 1945.
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januári számában megfogalmazta: A magyaroknak a többségi nemzet bizalmat előlegez, noha
ezt a bizalmat majd utólag ki kell érdemelnie. Minket folyton bűntudattal gyötörtettek, a több-
ségi nép pedig azt akarta velünk elhitetni, hogy minket fölszabadít és érdemtelenségünk ellenére
nagylelkűen maga mellé fogad. Végre itt az ideje, hogy levétessük magunkról ezt a súlyos ter-
het. Békés együttélés csak a bűnök kölcsönös megbocsátása után lehetséges. De hogyan kérjen
bocsánatot az, akit úgy neveltek, hogy neki nincs is vétke, hiszen velünk szemben még nagy-
lelkűséget is tanúsított. A megbékélésnek azzal kell járnia, hogy attól kezdve egyik nemzet se
vádolhassa a másikat, hanem közösen gyászoljuk minden nép ártatlan áldozatait, mártírjait,
köztük sok-sok hőst, akiket eddig bűnösként szégyellnünk kellett.”11

Időközben dr. Srđan Cvetković történész, a tömegsírok megjelölésével és az áldozatok össze-
írásával foglalkozó állami tényfeltáró bizottság titkára a sajtónak elmondta, munkájukat a szerb
állam anyagilag először 2011-ben támogatta, korábban a kutatások költségét a saját zsebükből
fedezték. Reményét fejezte ki, hogy a szerb és a magyar államfő megállapodása nyomán lét-
rejött közös akadémiai történészbizottság fordulatot hoz a tényfeltáró munkában, ennek kö-
szönhetően hatékonyabbá válik a vajdasági történések kutatása, hiszen ugyanazok a kutatók
dolgoznak a szerbiai tényfeltáró bizottságban is, mint a két ország által létrehozott vegyes bi-
zottságban. Elmondta továbbá, hogy az általuk végzett feltáró munkát lassítja az is, hogy a
„Szerbiai Levéltárnak eddig átadott BIA (rendőrségi) archívumból a szerbiai körzetek 40 szá-
zalékára vonatkozólag még hiányzanak a kivégzettek listái”. Elsősorban az olyan nagyvárosok
likvidáltjainak a névsorai hiányoznak, mint Belgrád, Kragujevac, Šabac és Újvidék. 

Dr. Srđan Cvetković elmondta, 1944. szeptember 12-étől, a kommunisták vérengzéseinek a
kezdetétől, a szerbiai likvidáltak listáján már 36 000 áldozat neve található. A levéltári kutatások
során az is kiderült, hogy „az áldozatok 90 százalékát bármiféle ítélet nélkül végezték ki”.
Eddig 206 tömegsírról tudnak a történészek. Ezek közül 33 keletkezésének a körülményeit fel-
kutatták, de közülük mindössze kettőt hantoltak ki. S ami a vörös terrorban a legmegrendítőbb,
az a gyermekáldozatok száma. „Több ezer gyereket végeztek ki a kommunisták Szerbiában –
állítja a tömegsírok megjelölésével és az áldozatok összeírásával foglalkozó állami tényfeltáró
bizottság titkára. – Sok gyermek osztozott Szerbiában, különösen pedig Vajdaságban a legjobb
kragujevaci gimnazista, Živa Kovanović sorsában. Ő 15 éves volt, amikor 1945. március 31-
én kivégezték, csak azért, mert nem tette magáévá a kommunista meggyőződést.”12

Ilyen előzmények után kezdődött meg 2011 novemberében a levéltári feltáró munka. A ku-
tatói munka irányításával és lebonyolításával a Magyar Nemzeti Tanács a Hajnal Jenő vezette,
zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet bízta meg, ahol azonnal kezdetét vette
A végtisztesség keresztjei – Mártírjaink 1944–1948 című archívum felépítése is. A szándék vi-
lágos: valamennyi meggyilkolt mártírunk nevének felkutatása és történetének minél teljesebb
dokumentálása. A mártír neve köré épül a történet és a történelem: temetett és temetetlen ha-
lottaink végre megkaphatják a végtisztességet. A ránk teherként és próbatételként nehezedő
múlt pedig a levéltári adatok, az emlékezők személyes vallomása és a történeti irodalom révén
a maga kegyetlen valóságában mutatkozik meg.

Közel egy esztendeje az archívumokban óriási feltáró munka folyik. A nyolc vajdasági re-
gionális levéltárban – Fehértemplom, Újvidék, Szabadka, Szerémség levéltára (Szávaszentde-
meter), Zenta, Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova és Zombor – végzett kutatás nyomán
eddig 1319 esetben derült ki, hogy az azonosított áldozatot a bevonuló partizánok bírósági el-
járás nélkül legyilkolták. Fodor Istvánnak, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának beszá-
molója szerint az eddig feldolgozott három gyűjtőtábor – Rezsőháza, Szépliget és Bácskörtés
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– tömegsírjaiban összesen 13 133 ártatlan áldozat nyugszik. Mezei Zsuzsanna, aki munkatár-
saival a Vajdasági Levéltárban a Megszállók és Együttműködők Bűncselekményeit Kivizsgáló
Vajdasági Bizottság levéltári anyaga mellett A háborús bűnösök regiszterét, A népellenségek
regiszterét, A kivégzettek OZNA (Népvédelmi Osztály) névsorát tartalmazó könyveket, Az íté-
let nélküliek illetve bírósági ítélettel kivégzettek személyi kartonjait, a Hadbírósági ítéletek
gyűjteményét és egyéb levéltári anyagát nézte át, közölte: a 11 627 eddig felderített áldozatból
5087 magyar és 5159 német származású volt. Ezeknél az adatoknál azonban figyelembe kell
venni, hogy az újvidéki tömeges kivégzésekről még nem kerültek elő a névsorok, a bezdáni,
zombori, szenttamási följegyzések is elég hiányosak. További forrásként szolgáltak az 1948-
ig működő járeki, gádori és körtési fogolytáborok halotti anyakönyvek is. Ezekből eddig kb.
2500 név került az adatbázisba. A becslések szerint további 30 000 áldozat neve vár azonosí-
tásra. A német áldozatok azonosításának egyik legmegbízhatóbb forrása az 1994-ben Mün-
chenben kiadott, Karl Weber szerkesztette Leidensweg der Deutschen im kommunistischen
Jugoslawien című könyv. 

A végtisztesség keresztjei – Mártírjaink 1944–1948 című archívum bibliográfiai részébe
2012. június 30-ig a 2007–2011 közötti vajdasági magyar és szerb nyomtatott sajtó (Magyar
Szó, Hét Nap, Családi Kör, Aracs, Dnevnik, Blic) cikkeinek és fényképeinek gyűjteménye, va-
lamint a Vajdaság Ma hírportál és a VMDP Hírlevél elektronikus anyaga – megközelítőleg 800
tételben –, továbbá mintegy 50 monográfia digitalizált változata került fel. A jelzett időszak –
különösen a 2009 utáni periódus – publicisztikája a korábbiakhoz képest lényeges változást
hozott. Míg a megelőző, közel két évtized során a mártírium-kutatásra az egyéni kezdeménye-
zések és magános kísérletek voltak a jellemzőek, addig az utóbbi néhány évben a kérdés végre
megkapta a kellő társadalmi és politikai súlyát. 2009 előtt lelkes újságírók, helytörténészek és
a családi visszaemlékezők vetették papírra mindazokat az ismereteket, amelyeknek egyéni utá-
najárás során a birtokába jutottak. Míg tehát korábban a társadalmi igényeknek és elvárásoknak
csak a publicisztika próbált meg eleget tenni, addig az elmúlt években olyan egyesületi kezde-
ményezések, mint a Keskenyút – Délvidéki tragédiánk 1944–45, hírportálja, rendezvényei és
kiadványai (2010–2011), valamint a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 2010-ben meg-
tartott tudományos konferenciája és a tanácskozás anyagát közlő Mementó 1944–45 című ki-
adványa is jelezte, hogy a nyomasztó kérdéseknek végre társadalmi nyilvánosságot kell
kapniuk.

2011-ben Szerbiában heves politikai vitákat követően megszületett a rehabilitációról és a
kárpótlásról szóló törvény, amely közvetlenül érintette a magyarság életét is. A törvény ugyan
nem tisztázta megnyugtató módon a kollektív bűnösség eltörlésének kérdését, de a jogi eljárá-
sok lehetővé teszik a kivégzettek sorsának feltárását. Ennek kapcsán Vukašinović Éva rámu-
tatott: „A vagyon-visszaszármaztatási törvénytervezettel elsődlegesen a zsidó hitközség és a
magyar kisebbség jogait csorbítják”,13 a Vajdaság Ma pedig megfogalmazta: A vajdasági né-
metség is módosítaná a vagyon-visszaszármaztatási törvényt.14 Varga László ugyanakkor hang-
súlyozta: a törvény nem sugallhatja a kollektív bűnösséget, mert az folytatását jelentené az
eddigi gyakorlatnak.15 Mindennek ellenére Szerbia törvénykezési rendjében végre legitim
módon jelent meg a kommunista megtorlás áldozatainak a kérdése – 2012-ben pedig már pre-
cedens értékű ítéletek is születtek. Mindezek a folyamatok közrejátszottak abban, hogy az ál-
dozatok sorsának tisztázása Szerbiában társadalmi és jogi kérdéssé szélesedett, ami azután
megköveteli a történelmi tényfeltárási is. A folyamatokat és a változásokat hűen mutatja be A
végtisztesség keresztjei – Mártírjaink 1944–1948 című archívum eddig elkészült, 2007–2011
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közötti bibliográfia.
Az 1944–1945-ben kivégzett magyar mártírok sorsának legismertebb kutatója, Matuska Már-

ton az 1990-es évek óta fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy föltárják a partizán-terror ál-
dozatainak történetét. 1991-ben megjelent A megtorlás napjai című könyvével elsőként törte
meg a hallgatást, és megmutatta a kutatók számára a járni érdemes utat. Az elmúlt közel három
évtizedes tényfeltáró munkája során hatalmas dokumentum-gyűjtemény keletkezett, mely mára
egyik legfontosabb alapja és forrása lett az atrocitások történetének. 2012 tavaszán Matuska
Márton archívumának másolatát átadta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek, és ezzel
óriási mennyiségű kézirat, feljegyzés, levél, jegyzőkönyv, fénymásolat, újságkivágat, eredeti
dokumentum, fénykép és hanganyag, névtelen és aláírással hitelesített vallomások gyarapítják
az archívumunkat. A 118 irattartónyi dokumentum településenként Adától Zsablyáig 1468 te-
matikus egységet tartalmaz. A dokumentumok nem csak egy kutatói pálya történetét mutatják
be, nemcsak a feltáró munka folyamataiba nyújtanak betekintést, de megmutatják a szenvedé-
sek mélységeit is, melyeket a bácskai, a bánsági, a baranyai és a szlavóniai magyarságnak el
kellett viselnie. 

És sorban, araszról araszra haladva derül fény az 1944 őszén kezdődött terror áldozatainak
kilétére. Az áldozatok névsora képezi A végtisztesség keresztjei című digitális archívum ge-
rincét, ahonnan a történet dokumentumai is felkutathatók. Átjárhatóság van (lesz) a nevek
listája és a vajdasági helytörténeti irodalom magyar és német nyelven megjelent, vonatkozó
műveinek digitalizált változata – közel félszáz könyv forrásanyaga –, illetve a hatalmas sajtó-
bibliográfia között. Valami módon ehhez az anyaghoz csatolhatók az egyházi anyakönyvek is.
A terepen kutató néprajzosok pedig vállalták a ma élő emlékezők vallomásainak a megörökí-
tését, hogy az emlékirodalom – a ma oly népszerű oral history – is hozzátegye a maga eredmé-
nyeit a mártírjainknak állított terjedelmes nyilvántartáshoz. Nyitott kérdés, hogy a Matuska
Márton által említett magyar áldozatokat rejtő félszáz tömegsír feltárására mikor kerül sor, s
hogy sor kerül-e egyáltalán? A „rendszeresített” dögtemetők és temetőárkok mellett az elföldelt
kivégzettek sírjait a volt jugoszláv hatóságok mindenütt igyekeztek elérhetetlenné tenni, hol a
Tisza gátja, hol teniszpálya vagy sportlétesítmény, hol autóbusz-állomás, hol autóút, hol pedig
toronyház épült a büntettek színhelyén, örök időkre lehetetlenné téve az érdemi föltárást.

Egészen bizonyos, 2011 őszen a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben a levéltá-
rosok, a történészek, a közírók, néprajzosok és a túlélő emlékezők közös munkájával megkez-
dődött annak a szellemi katedrálisnak az építése, amelynek piciny emléktáblái tény- és
adatszerűen fogják bizonyítani sok-sok ezer délvidéki magyar áldozat mártíriumát. 2012 tava-
szán a pillanatnyi kedvező széljárás dagasztotta reményeink vitorláit. 
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