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mű/alkotás

Apró István

Fekete hó

A szomszédok csak a fejüket csóválták, amikor pünkösd 
vasárnapján elszánt munkában találtak bennünket.

– Vasárnapi munkán nincs áldás – mondogatták, de ne-
vettek is hozzá. Nekünk meg nem volt választásunk, mert 
csak hétvégeken tudtunk összegyűlni közös munkára. Beto-
noztunk hát teljes erőbevetéssel az előző hétvégén kimódolt 
tervek szerint. 

A cél, a kitervelt műtárgy, egy híd és egy kocsibeálló volt 
a hátsó kert felől, legyőzendő a széles és mély vízelvezető árok 
képezte akadályt, amely valahonnan a szőlőhegyek felől ka-
nyargott a portánk alá. Az árok végigfutott a ház nyugati 
falánál, és a sarkon becsatlakozott a másik vízelvezető rend-
szerbe, ami a falu főutcáján gyűjtötte össze a lefutó vizeket. 
Így aztán az én váram szó szerint körbe volt sáncolva – két 
oldalról egészen, a harmadik oldalt a szomszéd magas fala ha-
tárolta, a negyedik pedig a domb felé esett, és a szérű meg az 
istálló épülete zárta le, amelyen keresztül irdatlan nagy kapun 
át lehetett átjutni. Szóval, igazi vár volt ez a javából, bara-
nyai gazdaház, amilyet még szerencsére sokfelé lehet látni a 
Drávaszögben és az anyaországi Baranya falvaiban egyaránt. 
Tény, hogy ez viszont a maga nemében is a nagyobbak közé 
tartozott a faluban, és persze rangját emelte előkelő fekvése: a 
falu központjában, a kocsma és a futballpálya mellett épült. 
Az idő viszont nem igyekezett emelni, de még fenntartani sem 
egykori tekintélyét, mert százötven év alatt bizony elég sok 
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csúfságot művelt vele. Az első százvalahány évvel alighanem 
nem is volt olyan nagy baj, inkább az utolsó harminc és legin-
kább a végső tíz lehetett romboló, amikor magányos vénasz-
szony húzta meg magát az egyik utcai szobában, aztán meg az 
se. A csukott zsalugáterek és bezárt nagykapuk mögött lassan 
dolgozott az enyészet.

Hanem jöttünk mi, kései honfoglalók, akik ámulva áll-
tunk a téglával kirakott (bár gazzal felvert) udvaron, és csodál-
tuk a tornác faragott oszlopait, a szobák irdatlan magas falait, 
a rafinált rakott tűzhelyet és füstölőt. Hátul a kert elvadult 
birodalom, határai belevesznek a domboldal rejtelmeibe – kü-
lön kaland lesz azokat felderíteni.

Híd tehát sehol sem volt a sáncokon, így aztán a várba be-
jutni gépkocsival nemigen lehetett. (Lehetett volna, irdatlan 
nagy kerülővel a dűlőutakon a kert felől, de hát ott sem volt 
igazából használható lejáró, csak egy kitaposott ösvény futott 
végig holdnyi hosszan a hátsó kapuig.) Ezen persze változtatni 
kellett a kor igényei szerint. Az utca felől is építhettem volna 
hidat – csaknem mindenki ezt tette a faluban.

– Mindjárt megvan a garázsod is – mondták a magas, tá-
gas szárazkapu bejáratra utalva, ami az utca felől a belépőt 
fogadta. Ez igaz volt ugyan, de én semmiképpen sem akartam 
a csodás belső udvar hangulatát egy afféle oda nem illő, ben-
zintől bűzölgő, általam különösen utált és megvetett huszadik 
századi kultusztárggyal elcsúfítani, mint egy autó. Inkább ab-
ban gondolkodtam, hogy a hátsó fertálynál próbálkozom, ott 
alakítok ki egy bejárót, és a szérű csaknem földig leeresztett te-
tejét használom ki garázskialakításra. Az különben is afféle ko-
csiszín lehetett valamikor, és így a belső udvarom háborítatlan 
marad – rózsaillatot fogok szagolni a tornácon, és soha nem 
pöföghet holmi bűzös, hivalkodó, csúf gépezet az orrom alá! 

Az árok falát a kérdéses helyen függőlegesre nyestük és 
békebeli nagyméretű téglából erős pillért építettünk a hídnak. 
Középen persze takaros nyílást hagytunk az átfolyó vizeknek.

– Kicsi lesz az, szomszéd… – figyelmeztettek többen, de 
mi csak a fejünket csóváltuk. Már hogy lenne kicsi, öles a nyí-
lás, honnan jönne annyi víz, ami azon át ne férne?
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Aztán egész nap keményen dolgoztunk, kevertük a betont, 
nem sajnáltuk belőle a cementet, hiszen mégiscsak híd lesz 
ebből… és vashálót is tettünk bele. Sőt, az egykori szérűben 
rábukkantunk egy szekér megmaradt vas alkatrészeire, azokat 
is gondosan beépítettük a hídba, egyéb fellelt hulladékvas ele-
mekkel együtt. Úgy véltük, művünk nyilván nem csupán a 
vézna Citroënt bírja majd el, amely főként használni fogja, ha-
nem esetenként a sóderes teherautót is, ha úgy hozza a szükség.

– Ezt legfeljebb felrobbantani lehet – egyeztünk meg.
Ránk sötétedett, mire elmostuk a lapátokat, és végre en-

gedhettünk a konyhából szálló sült szalonna illatának. Reg-
gel aztán a piramisépítők büszkeségével szemléltük a művet, 
amely lecsupaszított környezetével egyelőre kicsit idegenül 
terpeszkedett a burjánzó tájban, de bízni lehetett az árokparti 
vegetációban, hogy egykettőre a maga kedvére igazítja majd a 
képet. Viszont nem sokáig gyönyörködhettünk, mert menni 
kellett, szólítottak bennünket a megélhetés kötelezettségei. A 
szomszédra bíztuk tehát a kötő beton locsolását, és megcéloz-
tuk a Duna-hidat s azon túl Bácskát. 

Nem telt el egy hét, amikor a sepsei szomszéd telefonon 
keresett.

– Baj van, szomszéd – mondta.
Többet nem mondott, megvárta, míg rákérdezek.
– Az a híd, amit csináltatok… Szóval, volt egy nagy eső. 

Ilyet még itt senki se látott. Szóval, bejött a víz.
– Hova a bánatba ment be a víz? – kérdeztem hitetlenked-

ve, mert el sem tudtam képzelni, miként telhetett meg az az 
irdatlan mély árok, és pláne hogyan léphetett ki belőle az ár.

– Hát hozzátok. Meg hozzánk is.
Még két nap volt hétvégéig, azt nyugton ki kellett várni. 

Aztán végre leparkoltunk a ház előtt, és dobogó szívvel néz-
tünk körül. A falun lépten-nyomon látszottak a felhőszakadás 
nyomai, de így kívülről azért nem tűnt olyan vészesnek. Min-
denütt hordalék, felhordott iszap, elmosott útszakaszok, ki-
mosott sáncoldalak. A ház meg a szomszéd háza között az alig 
méternyi összekötő falon egy szabálytalan, sebtében kivágott 
lyuk tátongott – ezt végképp nem tudtam mire vélni.
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Aztán megtudtam. A hegyről lezúduló víz roppant meny-
nyiségű hordalékot, többek között letört ágakat, miegyebeket 
hozott, amitől az újonnan épült hidunk átfolyó nyílása miha-
mar eltömődött. Az ár tovább duzzadt, a híd immár gátként 
működött, és a víz kilépett a mederből, mégpedig az alacso-
nyabb, a ház felőli oldalán. A nagykapu valamelyest útját állta, 
így ott is felduzzadt, majd utat keresett magának a szomszéd 
istállója és udvara felé. Közben azért a mi udvarunkat is el-
árasztotta, már a tornácon is vagy húsz centi magasan állt, és 
a szint egyre nőtt.

– Hirtelenében nem tudtam mit csinálni, fogtam a csá-
kányt, és kivágtam elöl a falat, különben elárasztotta volna az 
egész házat – mesélte még mindig hitetlenkedve a szomszéd. 
– Ilyet még a legöregebbek sem láttak a faluban. Az öreg Hu-
ber házát teljesen áttörte a patak: a hátulján bement, az elején 
kijött, meg lehet nézni, egészen lyukas keresztül. Pedig vagy 
kétszáz éve ott áll az a ház, és ilyen még nem történt vele.

– Valami nyilván megváltozott mostanában, ha így van – 
mondom, s kicsit reszkető kézzel emelem számhoz a borospo-
harat, mert eddig ugyan a szomszédnál ültünk, de most már 
végképp át kell menni és szembesülni a valós állapotokkal.

A szomszéd felől megyünk, mert az első kaput semmi-
képp nem lehet kinyitni, azt mozdíthatatlanul fogva tartja az 
időközben leülepedett, lassan kötő iszap. Valójában bemenni 
még hátulról sem lehet, izzasztó lapátolás után tudjuk csak 
nagy nehezen valamennyire kinyitni a hátsó kaput és bepré-
selni rajta magunkat az udvarba. A látvány abszurd. Olyan, 
mint a tiszai füzes az ár levonultával: fűszál se nő, egybefüggő, 
sima felület, ami néhány nap múlva majd nyilván megrepede-
zik, és kibújnak alóla a füzek, megtelepszenek rajta a gyomok. 
Vagy még inkább: olyan, mintha belepett volna mindent a hó 
– fekete hó. Van is vagy negyven centi… A csodálkozás azon-
ban vajmi keveset segít, meg kell markolni a lapát nyelét, és be 
kell hatolni a katasztrófa sújtotta területre. Majd egy órába te-
lik, mire egy lapátnyi széles ösvényt küszködök az első kapuig. 
Az iszap nyúlós, ruganyos, nem engedi a lapátot, majd a nyele 
törik, amikor egy-egy darabot sikerül felszakítani.

– Ilyen nehéz hó azért nincs…
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– Biztos a színe teszi, a fekete nehezebb…
Élcelődni muszáj, de a károk sokkal súlyosabbak, mint 

amire akár rémálmomban gondolhattam volna. A tornácon, 
amely két lépcsőfok magasan van az udvar szintjéhez képest, a 
falon látszik, hogy meddig ért a víz: ott is volt vagy húsz centi! 
Sajnos, a vadonatúj mosógép oldalán is látszik, amely ott várta 
a beszerelést. A motorja is nyilván tele van iszappal. A tornác 
alatti részen a házba is betört az ár, az a bizonyos sokat csodált, 
sárból, vályogból rakott furfangos tűzhely és füstölő is átázott, 
menthetetlenül megroggyant. Csak újabb ösvények kilapá-
tolása árán szembesülök a további megdöbbentő következ-
ményekkel. Az ásott kútnak, amelyből a ház, a többi falubeli 
háztartáshoz hasonlóan a vizet kapta, nem volt kávája, beton-
lapok takarták, amelyek csak arasznyival voltak magasabbak 
a környező szinttől. A tizenöt méter mély kút színültig meg-
telt, feltöltődött iszappal. És a kúttól már csak néhány métert 
kellett továbbhatolnom a fekete hóban az újabb döbbenetig: 
a kétaknás, gyönyörű boltíves pince is megtelt sok-sok köb-
méternyi hordalékkal. Izzadtan, sajgó izmokkal kicaplattam a 
sár uralta területről, és elvánszorogtam a domb aljában odáig, 
ameddig már nem érhetett el a vész. Lerogytam az illatos fűbe, 
és keserűen néztem le elveszett birodalmamra. Időbe telt, mire 
újra összeszedtem magam és elég erősre hízott bennem a dac, 
hogy igenis, visszahódítom magamnak.
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tanulmány

Mák Ferenc 

Fiume és a táj irodalma
(részlet)

A Karszt

„A Karsztok vadul nőttek bele az alkonyatba. Gyötrődött 
kőhullámok, mezítelen sziklarémek tépték meg a lila színű, 
hideg eget.”

A vonat a hegyek felől érkezik Fiumébe. Hosszan, sok-
sok kanyaron át ereszkedik le a lejtőn, hol kitárva, hol elrejt-
ve a kék Adria csodálatos panorámáját. Harminc percig tart 
a csalóka játék, ennyi idő kell ahhoz, hogy a Karszt komor 
világából kibontakozzon a mediterrán táj, s ezt az utat – pan-
nóniai utasként, a klasszicitás emlékezete alapján – a szépség 
újjászületésének is nevezhetném. 1873-ban épült meg a Buda-
pest–Károlyváros vasút fiumei folytatása, s attól kezdve a ma-
gyar utazó a Karszt hatalmas kapuján át léphet be a Quarneró 
elüsiumába. Az évek során csodára szomjas írók, kalandra vá-
gyó arszlánok, tudós tanárok és lármás diákseregek szálltak alá 
a magasból a tengerparti ligetekbe, többnyire ugyanazzal az ér-
zéssel a szívükben: a táj varázsa bizony megnemesíti a lelkeket. 
Kossuth Lajos – aki 1846 januárjában feltehetően még Trieszt 
felől érkezett Fiumébe – a por és sár „ragadalmaiból” szaba-
dulva a teremtés hajnalával vélte magát szembe találni. S azóta 
csak sokasodtak az élményről beszámoló írások, s lett gazdag 
irodalma a magyar Adriának. Kiss Gy. Csaba egyik tanulmá-
nyában úgy véli, a magyar Fiume-irodalom nyitányát Jókai 
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Mór 1883-ban megjelent Egy játékos, aki nyer című regénye je-
lentette1, s ettől számíthatjuk a magyar Adria-irodalom kitelje-
sedését. 2008-ban azután ugyancsak az ő kitűnő válogatásában 
jelent meg a magyar utazók útirajzait tartalmazó Adriai képek 
című antológia is, jelentősen bővítve és fölfrissítve a magyar 
olvasók Fiuméről és a tengerről szóló emlékezetét.2 A kötetben 
Teleki Domokostól Leidenfrost Gyuláig nem kevesebb mint 
tizenhét úti beszámolóból közölt részleteket, hogy visszalopja 
a mai utazó életébe a magyar Adria elmúlhatatlan élményének 
varázsát. Mindemellett azonban ma már inkább csak sejteni 
lehet azt a gazdagságot és szépséget, ami a tenger-élmény nyo-
mán a magyar írók tollán született. Az elkallódott művek sora 
azonban méltó az újraolvasásra, az újra fölfedezésre.

Az Adriai képekben olvasható Tormay Cécile Lussin című 
novellája, mely 1895-ben jelent meg a Nemzet című napilap-
ban, a maga korában népszerű írónő azonban évekkel később, 
1911-ben Emberek a kövek között címmel regényt is szentelt a 
táj és lakója konfliktusoktól terhes kapcsolatának bemutatásá-
ra. A horvát Jella és a magyar vasúti pályaőr, Réz András eleve 
tragédiát sejtető szerelme magasan a tenger fölötti hegyekben 
bomlik ki, és a föloldhatatlan ellentétek okán a száguldó vona-
tok gyorsaságával rohan a végkifejlete felé. A vidéket néhány 
évvel korábban, 1908-ban az újvidéki tanár, Avar Gyula a di-
ákjaival tett kirándulásról készült élménybeszámolójában úgy 
mutatta be, mint az ember és a természet hatalmas küzdelmé-
nek a színterét, ahol az élet szinte lépésről lépésre haladva hódít 
csak magának területet: „Lent a mélyben, kőfallal védett he-
lyen a termés, körülötte és fölötte pusztaság, kopárság és mész. 
S ha fel-feltűnik egy-egy hely, mely sűrűn erdős és füves, meg-
könnyebbülve csukódik le a szemhéj, hogy feledje a sok meszet 
[…].”3 Arasznyi kőfallal körülzárt tenyérnyi területeken sarjad 

1     Kiss Gy. Csaba: Egy fejezet a magyar irodalom Fiume-kutatásából. In: 
Fiume és a magyar kultúra. Budapest – ELTE BTK Művelődéstörténeti 
Tanszék – Kortárs Kiadó, 2004. 129–139. p. 

2     Adriai képek – Magyar útirajzok. A kötetet válogatta és összeállította Kiss 
Gy. Csaba. [Budapest] – Palatinus, 2008. 434. p.

3     Avar Gyula: Fiumei tanulmányutunk (Jún. 23–29.). In: Az újvidéki 
m. kir. állami polgári fiú-iskola értesítője az 1907–1908. tanévről. 
Szerkesztette Kellner Fülöp h. igazgató. Újvidék – Nyomatott a Hungaria 
könyvnyomdában, 1908. 70–77. p.



8

az emberek vetése, és istenkísértő erőfeszítésbe kerül maga a 
betakarítás is. Nagyobb település sehol sincs a környéken, a 
mélyben és a magasban elszórt, kopott házak jelzik csak, hogy 
vannak, akik – minden nehézség ellenére is – otthont álmod-
tak maguknak ezen a vidéken. Tormay Cécile regényében ezek 
a televény földdarabkák élő sebei lesznek a halott szürkeségnek. 
„Jella tudta, hogy emberek hordták zsákszámra a sziklák közé 
azt a vérszínű földet, és tudta azt is, hogy védeni kell minden 
maroknyit, mert a vad szél, mely szakadatlanul rázza a fákat a 
tetőn, el akarja vinni.” De azért különösebben nem csodálko-
zott: sohasem látott egyebet, ezért el sem tudta volna képzelni, 
hogy másként is lehetne élni. „Ott a kövek között küszködni 
kell. Néha a szél az erősebb, néha az emberek.”4 Mostoha itt az 
élet, ezért a férfiak többnyire Szlavóniába mennek erdőt irtani 
vagy a szénégetőkhöz állnak be nyomorult kenyérért, az asz-
szonyok pedig a tengerparton – Buccariban vagy Porto Rében 
– próbálják a halászoknak eladni az otthon megszőtt hálóikat. 
Az élet maga az elképzelhetetlen nyomorúság, s Jella csak az 
anyjától hallotta, hogy egykor másként volt ez. Mióta azonban 
a lány az eszét tudta, a Jávorjé oldalában, a karszton az embe-
reknek keményen meg kellett küzdeniük a betevő falatért. „Az 
elfeketült nagy hegyek között keskenyen, hosszan húzódott a 
falu. A templom megzöldült falánál két öreg tölgyfa állt. Lej-
jebb néhány vörös tető, az út mentén korhadt faházak, zegzu-
gos, rendetlen sorban. A ferde ablakok gonoszul, bizalmatlanul 
néztek át egymásra. A füstös tetők a bóra nyomása alatt félre-
csúsztak, mint a részeg ember kalapja. A kéményekből apró 
fellegek buggyantak ki. A harangozóék pitvarából meleg ke-
nyérszag áradt.” Ritka pillanata ez az áldásnak.

A Karszt igazi történetét – és egyben a misztikumának a 
lényegét is – egyetlen ember ismerte: Jágoda a vén koldusasz-
szony, akivel a falu fanyar szívű lakói szakadatlanul gúnyo-
lódtak. A magányába zárkózott, mások alamizsnájából élő 
asszony szinte csak kelléke volt a vidéknek, holott talán ő volt 
az, aki annak lényegét is megértette. „[…] azok közül való 
volt, akik még ismerték az erdei törpéket, és találkoztak a szik-

4     Tormay Cécile: Emberek a kövek között – Regény és elbeszélések. 
Szeged – Lazi Könyvkiadó, 2006. 7. p.
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lák között a kőszakállú hegyi rémmel. Jagoda látta a szárnyas 
tüzet a Jezeró szörnyű mélysége felett. Jagoda tudta, hogy mit 
mond fagyos őszi estéken az erdő zúgása az embereknek. – 
Bóra lesz – mormolta olykor napsugaras időben –, a kőmezőn 
hallottam a varjútövistől. – És másnap bőgött a szél, és a ma-
gasban mennydörögve nyargaltak neki a hegyeknek a nedves, 
fekete fellegek.” Javas-vajákos asszonya volt ő a Karsztnak, de 
a titkok ismerőjeként egyben kiválasztottja is. Nyomorával, a 
leégett vízimalom romjai közt tengetett életével megtestesítője 
mindannak, amit látszólag a Karszt az embernek nyújthatott. 
És mégis, talán ő volt az egyetlen boldog, megbékélt ember a 
kövek között. Tudta, hogy el lehet ugyan menni a hegyekből, 
de előbb-utóbb mindenki visszajön, ám az a visszatérés már 
nem lesz az igazi. Valami végzetes jóslat csendül ki a szavaiból.

Jellának a sorsa akkor fordul igazán rosszra, amikor any-
jának, Giacintának, holmiféle régi, asszonyi bűnök miatt is-
mét menekülni kell a faluból. Ekkor szakad a lány nyakába 
a kínok és az üldözések korábban soha nem sejtett áradása, 
amiért neki is el kell hagynia a számára egyébként semmit 
nem jelentő otthonát. És amikor éppen fejvesztve menekült 
a falujából, meglelte lelke igazi menedékét, a határtalan ter-
mészet nyújtotta remény oltalmát. „Az erdők sötéten állták 
körül. Egyedül volt. A napfényes ég alól csak a csúcsok tiszta, 
érintetlen csendje jött le hozzá, az az élő, mindenható csend, 
amelyről ő nem tudta, hogy azért olyan jó, mert megállítja a 
fájó gondolatot. Valami a hatalmába ejtette őt láthatatlanul. 
Nem lázongott többé, hogy az ismeretlen messzeségben végük 
van a hegyeknek, mert hiszen így jobban lehetett őket szeret-
ni… Könnyein át felnézett rájuk. Mintha egyszerre megtör-
tek, megolvadtak volna, mintha jönnének hozzá a fenyvesek 
felett, mintha a szemén át bele akarnának ömleni. És akkor 
amint ott feküdt a földön tapadva, úgy érezte, hogy a szíve 
nem is az ő mellében ver, hanem alatta a kövek között; úgy 
érezte, hogy az ő vére hajtja a kis források lüktetését, a mo-
hában, az ő lélegzete rezgeti lassan, lassan az irtásban a havasi 
füvet… Egy néma, nagy találkozás volt ez, egy rejtélyes ösz-
szeolvadás. És Jella ettől a naptól fogva biztosan tudta, hogy ő 
meg a hegyek egymáshoz tartoznak.”
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Futása során a horvát lány a MÁV pályaőrének, Balog Pé-
ternek a házában lel menedékre. Ő volt az öreg Balog, akinek 
a szája mellett – mintha a sok hallgatástól támadt volna – két 
kezdődő barázda látszott. S nem múlik el egy tavasz, Jella a fe-
lesége lesz. Eljött hát az a néhány boldog pillanat az életében, 
amikor már nem éhezett, nem fázott többé, és végre igazán a 
természetnek élt, s a környezetétől, a tájtól, mely időközben 
hatalmas otthonává vált, végre úgy érezhette, hogy megkapott 
mindent. Azt szerette volna, ha a nap és a hegyek egyedül 
az övéi lennének. „Csak neki feleljen a visszhangos barlang a 
Visnevica horpadt oldalában, csak ő találjon rá a vérző havasi 
rózsára, és csak ő tudja, hogy a Kecskehágó alatt megszakadt 
a Karszt szíve, és az Isten örökös jeget tett a helyébe.” Tudta, 
akkor lesz hatalma a világ és az emberek felett, ha őrzője lehet 
a hegyek valamennyi titkának. És egyszerre felrémlett benne 
valami a koldus Jágoda hatalmas tudásából, az otthonlét böl-
csességéből. Abban a pillanatban úgy érezte, hazatalált. Ha-
marosan be kellett azonban látnia, hogy a hazatalálás kérdése 
nem ilyen egyszerű.

A horvát lánynak új otthona időtlenségében egyetlen 
tényszerű bizonyosság volt, a pontosan érkező és a messze-
ségbe tovarobogó vonatok, melyek olykor megrázták a földet, 
és teleszórták fényes szikrákkal az éjszakákat. Az a robogás 
azután lebontott minden akadályt és gátat, ami Jella feltör-
hetetlennek hitt magánya és a tágas nagyvilág között húzó-
dott. Egyszerre összetört a csend, amelyben messziről is ide-
hallatszott a fák levelének hullása. Egy napon azután a lány 
messze elbarangolt a vasúti őrháztól, mögötte a szélgátak is 
messze elmaradtak. Már csak egy-egy magányos pásztorkuny-
hó és a kövekkel bekerített karám jelezte, hogy azért van még 
élet a vidéken. „Jella a bóra sivár birodalmába tévedt. Eszébe 
jutottak Jagoda meséi: a szárnyas tűz, a törpék, a kőszakállú 
hegyi rém… Áhítatosan nézett szét. Mindannyian itt élnek 
ők. És lázas szemmel, borzongva mind egyre feljebb kúszott 
a szétmálló, üreges sziklákon, melyek mind nagy küzdelem-
ben elhullott óriásállatok csontjai, egymásra dőlve hevertek a 
vörös napfényben. A havasi medence mozdulatlan fekete vi-
zében is felborított sziklák képe látszott. Kövek, dermedt, vad 
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kövek mindenütt. Jella keresztet vetett magára. Visszafojtott 
lélegzettel áthajolt a kiugró szikla szélén. A mélyben mintha 
hatalmas acéllapot kalapáltak volna a kopár hegyek hajlásába, 
kéken csillogott egy végtelen sík. És a síkban madárszárnyú 
fehér pelyhek úsztak.”5 Így látta meg Jella az Adriát, és talán ez 
volt a magyar irodalom legkülönösebb találkozása a tengerrel.

Az a nyár, a felhők feletti határtalanság a Jelláé volt. Má-
moros magasságok és szunnyadó szakadékok adták őt kézről 
kézre. És a lány folyton mosolygott. „A belsejéből jött ez a 
mosolygás, és olyan erős és nagy volt, hogy adnia kellett belőle 
mindenkinek.” Hiszen ahová eljutott, onnan az alagút is csak 
kifüstölt rókalyuknak látszott s ezüstös hajszálaknak a sínpá-
rok. Jella olyan lett, mint egy „bolygó bokor, amely senkinek 
a kertjébe sem tartozik”. Miért fordult vissza mégis abból a 
világból, ahol úgy hitte, végre jól érzi magát? Mert otthona 
szomszédságában, a 78-as őrházban várta őt a számára mind-
eddig oly titokzatos szerelem.

Réz András fiatal pályaőrt szolgálatra rendelte ki a Magyar 
Állami Vasútigazgatóság, s ez számára felért a legsúlyosabb 
büntetéssel. Ő kifejezetten alföldi legény volt, és a szíve szakad 
meg a Karszton. Amit Jella oly boldogan talált meg a kövek 
között, azt neki ott kellett hagynia valahol messze, a gazdagon 
termő szántóföldek vidékén. Ha lehunyta a szemét, hazalátott 
az „aranyasztagos nagy, alföldi rónaságra”. Tudta, hogy otthon 
már learatták a gabonát; az életet, ahogyan odahaza mond-
ták. „Szinte érezte a meleg termés érett szagát, szinte hallotta 
a tücsköket a tarlón. Kolompolásos csend… És az ember még 
az Úristenhez sem emeli fel a fejét: a pillantás a hatalmas, sík 
földön már egyenesen megy bele az égbe, az Úristen szemébe. 
Nem állja az útját semmi, csak egy fényes hasítás a kékben, a 
falusi templom bádogtornya. Mozdulatlan akácok, elszórt kis 
tanyák, a gulya, a ménes, fehér juhászkutyák.”6 Ráz András-
nak ilyenkor összeszorult a torka és káromkodni szeretett vol-
na egy nagyot, hogy zengjenek körülötte a hegyek, amelyek 
mennydörögve verték vissza a száguldó vonatok lármáját, s 
nyomukban kőgörgetegek indultak a mélybe. 

5     Uo. 74. p. 
6     Uo. 100. p.
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Hozhat-e a magasság boldogságát meglelte lánynak és az 
alföldi éjszakák illatára emlékező legénynek termékeny ölelést 
a találkozás és az abból kibomló szerelem? Nem, hiszen mind-
ketten a maguk világába szeretnék csábítani a másikat, és ez 
eleve elképzelhetetlen. És minél határozottabban küzdenek 
egymás megszerzéséért, annál elszántabban gyűlölik meg egy-
mást. A száguldó szerelvények pedig lassan szörnyeteggé, az 
ellentmondás ősi nagy jelképévé válnak a regényben: „A vonat 
mennydörögve száguldott el az apró őrházak előtt. Kivilágí-
tott ablakainak fénykockái átsuhantak a gőzbemosódó emberi 
alakok felett. Viharától reszketett a föld és a levegő. Tűzfényes 
füstje meg-meggyújtotta az éjszakát. A kanyarodónál ismét 
alagútba fúródott a vonat. Eltűnt. Kihűlt füstje alattomosan 
kúszott elő a hegytorokból.” Réz András nem is bírja soká-
ig, hazautazik a szülőfalujába, ahol asszonyt és sorstársat talál 
magának. Jella pedig egy kétségbeesett hajnalon szemberohan 
az érkező vonattal. „A hegyélen haldoklott az ősz. Virradattal 
már nyirkos köd úszott a völgyek felett. A sziklák nyílásában, 
messze a mélyben nem látszott többé a tenger. […] Aztán 
nekiszabadult a bóra, és az éjszaka felordított, amikor meg-
rohanta. A szél süvöltve nyargalt a távíróhuzalokon. Jajgatva 
csapta magát a sziklafalhoz.” Mert a távozni készülő számára 
nincs békés megoldás ott, ahol lelkét végzetesen magához lán-
colja az otthon megszokott világa. A hegyek lánya „szédülve 
nyargalt, mint a vad szikla, amely megindult a szakadékba, 
hogy rombolva zúzza össze önmagát. A mozdony nőtt előtte, 
nagy és ijesztő lett, mint egy száguldó hegy. Forró szél csapott 
az arcába, rettenetes robaj. Egyszerre élni szeretett volna, és… 
Szörnyű halálkiáltással zuhant hanyatt. A hangja átnyilallott 
a dübörgő érc zaján, egy pillanatig még visszhangozva futott 
tovább a csúcsokon. Aztán csend lett odafenn a magasban. 
A nagy hegyek kóbor kis lelke meghalt.” Jella ezzel átlépett 
Jagoda misztikus világába.

Tormay Cécile Emberek a kövek között című – a számára 
nagy sikert hozó regényében meglepő intenzitással élte meg a 
Karsztok vidékét, ezt elárulja műve bejárt tájainak érzéki leírá-
sa is: „A leány felbámult a Jávorjére – olvashatjuk akkor, ami-
kor Jella önmagát kereső útjait járja. – A felhős csúcsok között 
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magányosan égett a nagy hegy a visszanéző nap tüzében. Lenn 
terjedt a fenyvesek sötétje. A tavaszi éjszaka nesztelenül, kúsz-
va jött ki az erdőkből. A völgykatlan oldalán elfeketültek a 
szélgátak.” Visszafelé az úton, úgy tűnik, „semmi sem történt. 
Csak az őszi nap sütött ki még egyszer, és csillanva ezernyi 
ezüstszál úszott a levegőben. Útközben megállt a tél a hegyor-
mokon. Jella szemében világosabb lett a szüntelen alkonyat, és 
mint hajdan, teletűzdelte a haját a galagonya égő bogyóival. 
Néha még énekelt is.” Amikor pedig a horvát lány és a magyar 
vasúti pályaőr olthatatlannak tűnő szerelme végzetesre fordul, 
a tragikus végkifejlet sejtelme is a természetben jelenik meg: 
„Kinn az erdőn már apró nesszel hullott le az érett málna az 
ágról. Az őrház előtt egy kék, olajos kendőn paszuly száradt a 
napban, és csörgött, ha szél érte.” A regényben a lélek történé-
sei a táj valós dimenzióiban jelennek meg: ahogyan annak az 
elüsiumban lennie kell.

Virágvasárnap a mandulaligetben

A könyörtelen Karszt azonban tanúja volt egy halkabb, 
egy csöndesebb szerelemnek is, amely jószerével csak ígéret 
maradt, fölötte azonban egy egész birodalom omlott össze. 
Somogyváry Gyula 1933-ben jelentette meg a világháború 
eseményeiről írt regénytrilógiájának első kötetét, a Virágzik 
a mandula című művét, majd könyvének sikerén fölbuzdul-
va megírta Ne sárgulj fűzfa (1939), És Mihály harcolt (1940) 
című regényeit is. A Virágzik a mandula a nagy háború iro-
dalmának megkerülhetetlen, ám politikai okokból sokáig til-
tott, elhallgatott s csak mostanában újra fölfedezett alkotása. 
Nemeskürty István Somogyváry Gyula művét „szociográfiai 
megfigyelésekben gazdag élményregénynek”7 tartja, amolyan 
átmenetnek a napló, az életrajz és a regényes cselekmény-
szövés között. Invenciózus lendülete pedig egyenesen Gyóni 
Géza versei mellé emeli a művet.

Doberdó, a szörnyű gladiátoriskola rettenetes esztendei 
mindösszesen néhány napjának története játszódik a Karsz-

7     Nemeskürty István: Előszó a második kiadáshoz. In Somogyváry Gyula: 
Virágzik a mandula. Budapest – Auktor Könyvkiadó, 2002. 5. p.
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ton, amikor az öldöklésbe belefáradt katonák egy csoportját 
– némi pihenés végett – néhány kilométerre visszavonják a 
hátországba. 1916 tavaszán, virágvasárnap és húsvéthétfő 
között néhány aknatűztől mentes, ágyban átaludt éjszaka a 
jutalma azoknak, akik már második éve voltak távol az ott-
hontól. A háborús gépezetnek a szakadatlan utánpótlás mel-
lett a megújult erőre is szüksége van. „Valahol a sötét vég-
telenségben megláttam Vénusz csillagát – írja a zászlós. – S 
abban a pillanatban hűs tengeri szél legyintett felénk délről. 
Az Adria felől. […] Előttem lángolt a későn kelő februári 
nap, mögöttem pedig dörömbölve zúgott a Doberdó.” A táj 
fölött elterpeszkedett a tömény reménytelenség. Ekkor jön a 
megérdemelt pihenőről szóló értesítés, és egy maroknyi sereg-
let – köztük a zászlósi rangban szolgáló regényíróval és Rátz 
László hadapródjelölt őrmesterrel – elindul a hegyek mélyén 
fekvő Dane faluba. „Ismertem a Karsztot – írta az elcsigázott 
katona a hátország szokatlan csöndjében. – Dolinagödrökkel 
meglyuggatott, csupasz, sivár, lehangoló mészkővilágát, mely 
a világháború legszörnyűbb és leggyilkosabb csataterévé avatta 
a doberdói fennsíkot. Sokszor elgondolkoztam afelett, mi te-
szi olyan hasonlíthatatlanul búsítóvá a Karsztot? A fátlanság? 
A víznélküliség? A gyér fű alól mindenütt kivicsorgó fehér 
mészkősziklái? Avagy egyetlen valamire való növénye, az árva-
lányhaj? Mely olyan néma, de ismerős búbánattal hullámzott 
szerteszét Doberdo és a Hermada sovány füvű sziklasivatagán, 
mint valami távoli, csendes tenger. Bizonyosan mindezek 
együtt okozzák e kővilág kedvlohasztó hatását. De talán leges-
leginkább a madárfütty hiánya. Mert nagyon-nagyon ritkán 
hallottam éneklő madarat azon a vidéken. S ez a némaság, Is-
ten világának ez a csöndje dermeszti meg a lelkeket. A Karsz-
ton tudja meg az ember igazán, mi a madár, a madárfütty. Ott 
tudja meg igazán, ahol az csaknem egészen hiányzik. A Karszt 
maga a megsüketült természet.” A Dane falu körüli Karszt 
azonban ennél jóval szelídebb vidék volt. „Zöldellő berkek, 
lejtők, s dombok voltak rajta, csak a dolinák tölcsérszélei me-
redtek siváran az emberre, s csupán itt-ott fehérlett ki a fű alól 
egy-egy mészkőtönk, vagy kisebb sziklarög. És körös-körül a 
község széle mentén fák voltak. Igaz, hogy csak ínséges, kurta, 
girbegörbe fák, igaz, hogy életük inkább csak tengődés lehe-
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tett a sovány anyaföld szikkadt kebelén, de mégis: fák voltak. 
Gyümölcsfák. Cseresznyék, meggyek, s főképpen mandu-
lafák.”8 Valahol a hegyek mélyén járnak, valahol a rejtelmes 
Reka folyó közelében, a Naklo meg Sanct Kanzian felé vezető 
út egyik elágazásában. Egyetlen biztos támpont létezik csu-
pán: a zászlós, levélírás közben – kitekintve a parasztház abla-
kán – hosszan gyönyörködhet a Csuk hegység havas csúcsai-
ban. Istentől elhagyott, reménytelen pontja a világnak, mégis 
ez hozza el hősünk számára a tavaszi virághullás feledhetetlen 
káprázatát: a virághalált, amely idővel ifjúsága mindent magá-
ba foglaló jelképévé nőtt. 

A világháborúban szolgáló magyar baka és a horvát lány 
találkozásának története fölvillant Somogyváry Gyula egy ko-
rai, az 1920-as évek elején írt, lírai hangvételű elbeszélésében, 
a Dal, amelyet nem daloltak végig című munkájában is, amely-
ben az ismeretlen katonatársát, Székács János népfölkelőt 
siratta el. „Valahol a Dráva mellett, kék szemű, karcsú leány 
állt az állomáson. Délután volt, a vonat – mint egy lefejezett 
kígyó – mozdulatlanul hevert reggel óta.” Az évődő és lármázó 
katonáktól félrevonulva „álmodozva dőlt a palánknak” a Zász-
lós, a leány pedig csendesen mosolyogva nézett a szemébe, 
„fehér kesztyűs keze a napernyőn játszott, és az arcán finom 
rózsák bimbóztak”. Ő volt Liselott Weber, akinek alakja örök-
re ott maradt a zászlós lezárt szemhéja mögött. „Most olyan 
furcsán érzem magam – vallotta be a Doberdó felé haladva, 
valahol a Karsztban a zászlós –, mint egy bűnös, s mint egy 
nagyon jó ember. Mint egy bűnös, mert nem csak az anyám-
ra gondolok az imádságok s a virágok között – s mint egy 
nagyon jó ember, mert más valaki is szembe jut a támadások 
és rohamok idején, mint az anyám.”9 A történetnek azonban 
nincs folytatása, a zászlós mindösszesen egy derék vércsepp 
maradt az idők elszennyeződő vásznán.

Somogyváry Gyula Virágzik a mandula című regényének 
első részében a háborús találkozás történetét szőtte tovább. 

8     Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula. Budapest – Auktor 
Könyvkiadó, 2002. 59. p.

9     Somogyváry Gyula: Dal, amelyet nem daloltak végig. Budapest – 
Auktor Könyvkiadó, 2008. 46. p.
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Dane faluban a bakák megismerik Nannikát, a trieszti ta-
nítóképző növendékét, akit a háború hazahozott édesanyja 
házába. A lány 1911-ben Pólában született, iskoláit azonban 
már Fiumében végezte. Apja a Lloyd Hajótársaság tisztviselő-
jeként különböző isztriai meg quarnerói kikötőkben szolgált, 
hivatalnoki fizetése kezdetben polgári jómódot biztosított a 
családnak. Anyja is tanítónő volt, és pályája során Piranóban, 
Pólában meg a Trieszt melletti Rizmanjében tanított, férje 
korai halálát követően azonban lassan lecsúsztak a nyomor-
ba, s Dane faluban leltek menedékre. Itt köszöntött rájuk a 
háború. Nannika és a pompásan bimbózó mandulaliget a 
zászlósnak egyetlen pillanatra az örök tavasz ígéretét hozza, 
ám hamarosan rá kell ébrednie, hogy sorsát mégiscsak a világ-
háború eseményei határozzák meg. „Tele voltak a mandulafák 
rüggyel. Erős, életet ígérő, bimbót kiáltó rüggyel. Az Úristen 
százezer indulásra kész, apró és hallhatatlan katonájával, akik 
minden tavasszal meghódítják a világot az örökkévaló hata-
lom nevében” – ujjongott a tavaszban az eltévedt ifjú zászlós.

A horvát leány titokban Rátz őrmester iránt érez némi 
vonzalmat, szerelme azonban eleve reménytelen, lévén, hogy a 
fiú lelkészként szolgált a seregben. Egy véletlenül meglesett éj-
szakai fohásza árulta el a zászlósnak, milyen elszántan kérte Is-
tentől a kísértéssel szembeni ellenálláshoz az erőt. Örök titok 
marad, hogy a lány ismerte-e a vágyott férfi valódi elhivatott-
ságát, annyi azonban bizonyos, hogy vélt megbántottságában 
elpazarolt néhány bátorító pillantást a zászlós felé is. Mindez 
kevés ahhoz, hogy a kegyetlen Karszt egyik enyhe hajlatában 
az életet meghatározó nagy események történjenek. Vagy ta-
lán mégsem? Húsvét hétfőjén – a föltámadás boldog ünne-
pén – ők hárman alászállnak a Reka folyó rettenetes föld alatti 
poklába (a dolinába), s a gyertya kormos viaszával mindhár-
man fölírják a nevüket a sziklafalra. A szláv hiedelem szerint 
ugyanis, akiknek a neve ott szerepel a sziklán, azokat a tündér-
testvérek, Rojanica és Vila – a vizek és a barlangok tündérei 
–, minden bajtól megóvnak. Doberdó vidékén, 1916-ban, 
halovány ígérete ez az örökkévalóságnak! A mandulaligetben 
azonban hatalmas az ígéret, hiszen ezen a tavaszon pattaná-
sig feszültek a pompás rügyek. „Másnap délután, foglalkozás 
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után, kint jártam apóval a mandulásban. A rügyek valóban 
megduzzadtak azon az éjjelen, s a hasadásuk alatt látni lehetett 
halványrózsa virágszínüket. Levélkéik ugyancsak nekieredtek. 
Messziről, távoli morajlással hallatszott az Isonzó-front ágyú-
tüze. De csak halk dunnyogásnak hangzott.”

Néhány napra rá riadóztatják a csapatot, és a fiatal életek 
serege visszatér a nagy háború poklának egyikébe – talán a 
legrettenetesebbe. Az éjszaka vihar vonult át a vidéken, s ke-
gyetlen pusztítást végzett a tavaszi ligetekben. „Akkor láttam 
a mandulást utoljára. Siralmas kép volt. Az egész virágcsoda 
a földön hevert. Csak minden huszadik virág maradt fönn a 
fán. Azokat hiába tépte, cibálta a szél: rajta maradtak az ága-
kon. Mert azoknak rendelésük volt, hogy kössenek. De a töb-
bi, Teremtőm, a többi! Az egész gyönyörűséges tavaszi álom 
lent hevert a földön. Még bennük volt a virágzás mámora, s 
az ifjúság vidám és mindenre fittyet hányó lelkessége. Úgy he-
vertek ott, terítve az egész környéket, mintha boldog és derűs 
áldozatot hoztak volna. Virágozni kellett? Hát virágoztak! Le 
kellett hullni? Hát hullottak! Vidáman, legényesen, becsület-
tel! Mert ez is virágsors.”10 

Rátz őrmestert és a zászlóst nem sokkal ezután átvezényel-
ték a keleti frontra, ahol az egész ezredet felőrölte az orosz had-
sereg. Isten szolgája ott veszett egy nyírfaliget szélén, a zászlós 
pedig hazajött megírni az emlékeit. Köztük az emlékezésnek 
azt a pillanatát, amikor a dévaj mandulavirágok az élet minden 
csodáját odaígérték a fiatal életeknek. Nannika abban az idegen 
tavaszban ajándék volt a forgandó katonasorsnak. „Valamiféle 
Nanni. De hogy miféle Nanni, azon évek óta hiába töröm a 
fejem. Ám ha eszembe ötlik ez a szó, hogy Nanni, nyomban 
magam előtt látom eleven kis alakját, mintha se pora, se köde 
nem volna az esztendőknek – olvasható a Virágzik a mandula 
című regény legszebb vallomása. – Tizenhat év távolából is úgy 
libben elém, mintha tegnap láttam volna utoljára. Pedig nem 
a szerelmes, s nem a gyűlölet szemével nézek vissza. Inkább 
csak valami céltalan, édesbús fájdalommal, mint amilyennel 
rég meghalt, tiszta kis húgára gondol az ember.”

10     Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula. I. m. 146–147.p.
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Emberi sorsok a Karsztban. Vasutasok, pályaőrök, hiva-
talnokok és katonák, ki-ki a saját feladatával, küldetésének a 
terhe alatt érkezett, hogy méltósággal helyt álljon. És a kö-
réjük szőtt találkozások, melyekre rátelepedett a végzet sötét 
árnyéka. Tormay Cécile hőse, Jella a lelke mélyén még így em-
lékezett: „A tisztelendő úr azt mondta, hogy a magyarok véres 
szájú, hatalmas kutyák.”11 Balog Péter és Réz András mégis 
valami nagy-nagy fölszabadultságot hoztak az életébe, meg-
csillantották előtte a boldogság ígéretét. Találkozásuk azonban 
nem fordulhatott termőre. Talán azért nem, mert már benne 
volt a levegőben (az idők szunnyadó felszíne mélyén lapult 
volna?) a végzetnek az a mérhetetlen tragédiája, amely teljes 
valóját csak évekkel később, a nagy háború során mutatta 
meg. Somogyváry Gyula világháborús regényében tizenhat év 
távolságából nézett vissza a danei mandulavirágzásra: „Az alatt 
a tizenhat év alatt hallottam összeomló országok mennydörgő 
robaját, s mentem olyan sötétségeken át, meggyalázott fajtám 
iszonyatos processziójában, hogy az ember már-már azt hitte, 
a csillagok is lehullanak egy szálig; mégis az az imbolygó és 
sejtelmes botorkálás örökké megmarad bennem, elmoshatat-
lan kép formájában. Ma már csak álomnak tűnik.”12 Az álom 
fölött azonban magason ott lobog a boldogság nagy-nagy 
ígérete, amely a Karszt sivárságában mitikus, már-már ho-
méroszi dimenziót nyer. Naggyá nő mindaz, amivel meg kell 
küzdeni, amit le kell győzni, miközben a győzelem ígérete is 
soha nem látott tisztaságában jelenik meg – gondoljunk csak 
Jella csúcsok felett kiteljesedő fölismerésére, amikor egyedül 
áll szemben a tengerrel. Mégis áldozata lett a magasságnak és 
a tágasságnak, mint ahogyan a magasság viharai pusztították 
el a Dane környéki, virágzó mandulaligeteket is: a halálba haj-
tott fiatal katonák millióinak jelképét. Csak mindezen élmé-
nyek nyomán születhetett meg a lövészárokban lapuló zászlós 
fölismerése: „Emberek, emberek, kik sohasem jártatok a halál 
nagy parádéjában, ti nem tudjátok, milyen édes az – élet! Sza-
kadtan is, rongyosan is, összekarmoltan s halálra csigázottan is 

11     Tormay Cécile: Emberek a kövek között. I. m. 46. p.
12     Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula. I. m. 134. p.
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gyönyörű ez a mi gyönge kis emberéletünk!”13 Lám, az Adria 
csillámló azúrja felett a sors fontos kérdései elébe jönnek a 
vándornak, s meghozzák néki a szembesülések nagy pillana-
tát, amely kemény, mint maga az irgalmatlanság. 
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Székely András Bertalan

Konzervatív gondolatok  
egy tabutémáról
Rasszizmus Magyarországon?

A balliberális politikai erők, civil szervezetek és a sajtó pél-
dátlan össztűz alá vette 2011 tavaszán az előző évben példátlan 
többséggel megválasztott Magyar Országgyűlés törvényhozási 
munkáját és a Kormány intézkedéseit. A médiatörvény, a ro-
mák ellen elkövetett bűncselekmények meglehetősen tenden-
ciózus országon belüli fogadtatása, a csökkenő népszerűségű, 
ellenzéki hazai pártok és orgánumok nemzetközi kapcsolati 
hálója következtében megkísérelték az ország befeketítését eu-
rópai és globális fórumokon, veszélyeztetve ezzel akár a ma-
gyar soros EU-elnökség sikerét is. Ezen – egészségesebb lelkű 
és közéletű országokban hazaárulásnak nevezett – aknamun-
ka késztetett arra, hogy megkíséreljem rendszerbe foglalni a 
rasszizmussal/antirasszizmussal összefüggő magyarországi té-
nyeket, szembeállítva a mások által sugallt torzképpel.

A magyarországi helyzet

A hatályos nemzetiségi törvény szerint hazánkban 13 ős-
honos nemzeti és etnikai kisebbség él, akik államalkotó ténye-
zők, és alkotmányos védelemben részesülnek.

2011 áprilisa óta új Alaptörvény van hatályban: ebben 
Magyarország vállalja, hogy ápolja és óvja a magyar kultúrát, 
a Kárpát-medence értékeit, ugyanakkor tiszteli más népek 
kultúráját, szabadságát, és együttműködésre törekszik a világ 
minden nemzetével. Az együtt élő nemzetiségek a magyar po-
litikai közösség részei, háromszintű önkormányzati rendszer áll 
közel két évtizede a rendelkezésükre, jelentős állami támogatással 
őrzik és fejlesztik nyelvi és kulturális önazonosságukat.
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A nemzetiséghez tartozás vállalása és kinyilvánítása Ma-
gyarországon az egyéni jogok közé tartozik. Magyarországon 
valamely kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása 
az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga. A kisebbséghez 
való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető.

A Kormány a kisebbségi és választási joganyag teljes meg-
újítására törekszik, ennek folyamán sor kerülhet a kisebbségi 
hovatartozás, a kisebbségi identitásvállalás objektív kritériu-
mainak, a jogok közösségi gyakorlásának jogszabályi megha-
tározására, pontosítására.   

A média torz, szenzációközpontú megközelítése, az ellen-
zéki politikai erők és civil szervezetek riogatása ellenére Ma-
gyarországon nem zajlik fajüldözés, a bűncselekmények egészét 
tekintve kis számarányt képviselnek a rasszista indítékú konf-
liktusok. A különböző nemzetiségűek együttélésére az 1100 
éve történt magyar államalapítás óta sokkal inkább az egymás 
értékeinek a tisztelete, a közösségi autonómiaformák legkülön-
bözőbb lehetőségei és gyakorlata a jellemzők mind a mai napig.

Államilag támogatott rasszizmus ugyanúgy nincs a második 
világháború vége óta, csupán periférikus és tömegbázissal nem 
rendelkező csoportok és egyének vallanak fajüldöző nézeteket. 
Ellenük a jogalkotás és jogalkalmazás, valamint a rendvédelmi 
szervek a törvény szigorával lépnek fel.

Az 1989–90-ben lezajlott rendszerváltozás, a piacgazda-
ság bevezetésének a legnagyobb vesztesei a korábban domináns 
állami szférában addig foglalkoztatott segéd- és betanított mun-
kások voltak, akik a struktúra átalakítása, a vállalatok megszű-
nése miatt tömegesen vesztették el munkahelyeiket. Közöttük 
igen nagy számarányt képviselt a szakképzetlen cigányság. E csa-
ládoknak immár a többedik generációja nő fel úgy, hogy a szoci-
alizációja során nem találkozik a rendszeres munkavégzés min-
tájával, ugyanakkor a többségi és kisebbségi lakosság eltérő 
demográfiai mutatói miatt többnyire csak segélyből és az állam 
által biztosított családi pótlékból él. Ez a dologtalan életforma, a 
társadalmi együttélés szabályainak a rendszeres megsértése a ré-
szükről és a feltárt bűnelkövetésekben való túlreprezentált jelen-
létük joggal vált ki ellenérzést mindazokból a többségi meg más 
nemzetiségű állampolgárokból, akik becsületes munkából élnek, 
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és eleget tesznek az adófizetési kötelezettségeiknek, jogkövető, a 
másik embert is tekintetbe vevő magatartást tanúsítanak.

A mai magyar kormányzat programjai, politikái hátrányos 
helyzet és területi elv alapján határozzák meg a célzott csoportot, 
nem etnikai alapú a kormány támogatáspolitikája, és bebizo-
nyosodott az is, hogy a kifejezetten etnikai alapú támogatás 
visszásságokat, feszültségeket, adott esetben visszaéléseket 
szül. A romaüggyel a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
riumban (a továbbiakban: KIM) a Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság foglalkozik, az élén Balog Zoltán refor-
mátus lelkipásztorral.

Etnikai hovatartozás és adatvédelem
Az etnikai adatok gyűjtése Magyarországon szigorúan 

szabályozott. A legális célhoz kötöttség feltételének meglé-
te mellett kivételes esetekben használhatók fel az egyébként 
anonim módon gyűjtött etnikai adatok. Az etnikai adatgyűjtés 
során mindig figyelemmel kell lenni a titkosság, az önkéntesség, 
a legitim és legális célhoz kötöttség, az arányosság és a megfelelő 
felvilágosítás elveire.

Az etnikai adatkezelésben kulcskérdés az identitás és a 
származás közötti különbségtétel: a származás veleszületett, 
nem választható, míg az identitás önkéntes vállalás útján je-
lenik meg. Ha valamilyen előny kapcsolódik a kisebbségi lét-
hez, akkor a származásra vagy identitásra való rákérdezés, az 
adatlapon való szerepeltetés egyéni szinten sem sérti sem az 
identitásvállalás szabadságát, sem az önrendelkezési jogot.

A 2011. évi népszámlálás során szigorú adatvédelmi sza-
bályok keretei között sor kerül a nemzetiségi hovatartozással 
kapcsolatos kérdések megfogalmazására is. A kérdőív nemzeti-
ségi hovatartozással kapcsolatos kérdései a következők lesznek: 

+ Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 
+  Az előzőekben megjelöltön kívül tartozik-e másik nem-

zetiséghez is?
+ Mi az ön anyanyelve? 
+  Családi, baráti közösségben milyen nyelvet használ ál-

talában? 
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A rasszizmus megnyilvánulási formái és az ezzel 
kapcsolatos kormányzati intézkedések

A magyar törvények büntetik mind a verbális, mind a 
tettleges rasszizmust, függetlenül attól, hogy annak szenvedő 
alanyai kisebbségiek vagy többségiek!

A megvalósult, rasszista indíttatású bűncselekmények el-
követői és kárvallottjai között ugyanúgy előfordultak kisebb-
ségi, mint többségi személyek, ennek ellenére a média és a 
jogvédők aránytalanul felnagyítják az etnikai vagy vallási ki-
sebbségek ellen elkövetett bűncselekményeket.

Nyomatékosítanunk kell, hogy számos településen és tér-
ségben gyakran nem a többség félemlíti meg a kisebbséget, 
hanem épp fordítva, a kisebbség tanúsít antiszociális magatar-
tást a többségiek és a más nemzetiségűek rovására. Az utóbbiak 
reakcióit állítják be csupán rasszizmusnak, pedig az agresszív 
kisebbségiek is hangoztatnak gyakran magyarellenes indítékokat, 
áldozataik nem egyszer védtelen, az életüket és a vagyonukat 
megvédeni próbáló öregek!

Mindez nem indokolhatja az – akár reakcióként is jelent-
kező – civil önvédelmi vagy politikai indíttatású megfélem-
lítés, fenyegetés, netán gyilkosságok eltűrését, amelyek ellen 
az állam kötelessége a határozott fellépés. Érdekünk és fele-
lősségünk, hogy megakadályozzuk és büntessük a rasszizmus 
valamennyi formáját. A rasszista erőszak megelőzése és visszaszo-
rítása az állam, az igazságszolgáltatás és különösképpen a rend-
őrség kötelessége.

Csak a rendőrséggel és az önkormányzattal együttműködési 
megállapodást kötött, helyi polgárőrség működhet a településeken. 
Paramilitáris, máshonnan érkezett rendfenntartókra, és a ki-
sebbség körében, sanda szándékkal a veszélyeztetettség érzetét 
irreálisra növelő, zavart és pánikot keltő idegenekre egyaránt 
nincs szüksége Magyarországnak! A romagyilkosságok bün-
tetőeljárásai és a kormánynak a Büntetőtörvénykönyvet (a 
Btk-t) szigorító lépései bizonyítják, hogy az állam komolyan 
kívánja venni a hasonló esetek megfékezését.

A rasszista retorika nem tűrhető semmilyen szinten, le-
gyen szó a közéletről, a médiáról vagy az Országgyűlésről, és 
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ez vonatkozik az országban élő bármely etnikai vagy vallási 
közösségre!

Az ombudsmani intézmény: az 1993. évi LXXVII. törvény 
alapján létrehozták a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok bizto-
sának intézményét a Magyar Országgyűlésben. A nemzeti és 
etnikai kisebbségi jogok biztosához a nemzeti és etnikai ki-
sebbségi jogok (anyanyelvű oktatásban való részvételhez való 
jog, politikai és kulturális esélyegyenlőség, családi és utónév 
anyanyelv szabályai szerinti anyakönyveztetése, kétnyelvű sze-
mélyi okmányok kiállításához való jog, társadalmi szervezetek 
alapításának joga stb.) megsértése esetén lehetett fordulni.

+ Az új Alkotmány egyrészt visszahozza azt a rendszert, 
hogy van egy deklarált személy, akit az állampolgári jogok (az 
új javaslatban az alapvető jogok) védelmére választ meg az Or-
szággyűlés), másrészt kiveszi a különbiztosokat a rendszerből a 
tematikus helyettesek bevezetésével.

+ A nevében immáron alapvető jogok biztosának – az in-
dokolás szerint – az Országgyűléshez való viszonya nem el-
nevezésében, hanem az Országgyűlés általi megválasztásában 
és beszámolási kötelezettségében nyilvánul meg. Az alapvető 
jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását 
továbbra is bárki kezdeményezheti. Az alaptörvény új meg-
közelítésében nincsenek külön biztosok, hanem egy alapvető 
jogok biztosa működik. Feladatait a helyetteseivel való mun-
kamegosztásban látja el, akiket maga nevez ki. A javaslat a 
biztos feladatát jelenleg a következőképp határozza meg: „Az 
alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudo-
mására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, or-
voslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezde-
ményez. Az alapvető jogok biztosa különös figyelmet fordít a 
jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a hazai nemzetiségek 
és népcsoportok jogainak védelmére.” Az indokolás hozzáte-
szi: „Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek megbízatási 
ideje változatlanul hat év. A működésének részletes szabályait, 
helyettesítésének rendjét – különös tekintettel a jövő nemzedékek 
érdekei, valamint a hazai nemzetiségek és népcsoportok jogainak 
védelmére – törvény határozza meg.”
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Az évek óta működő Egyenlő Bánásmód Hatóság tapaszta-
latai szerint a hátrányos megkülönböztetés a foglalkozás terü-
letén érhető leginkább tetten. A roma panaszok nagy része a 
munkaerő-piacra történő belépésre vonatkozik, vagy ha mun-
kavállalóról van szó, akkor a tekintélyes bérkülönbség miatt 
tesznek panaszt. Egyre több beadvány érkezik a munkahely 
elvesztése miatt is. A hatóság intézkedéseket foganatosít az 
érintett munkaadók ellen.

Jó gyakorlat az EBH által is gyakorolt „tesztelés” intéz-
ménye, amely mint jó gyakorlat, kifejezetten pozitív európai 
példa. Lényege, hogy az állandó pereskedés helyett a hatóság 
vagy civil szervezet olyan helyzetet teremt, mely révén ráve-
szi a diszkriminálót az egyezségre. Magyarország példaértékű 
a régióbeli országok számára a közérdekű igényérvényesítés jó 
gyakorlata terén is.

Oktatás – szegregáció

-  A halmozottan hátrányos helyzetű kategóriába egyre 
több nem-cigány gyermek tartozik. Az elmúlt nyolc év-
ben az akkori kormányzat a források csökkentése mel-
lett egyre több feladatot hárított az oktatásra, pedig nem 
ez az egyetlen oka a szegregációnak (lásd munkanélküli-
ség, egészségügyi helyzet) és nem is az egyetlen hatékony 
eszköze az integrációnak. A családi környezet döntő be-
folyással bír a magatartásformák kialakításában, a szü-
lők bevonása nélkül olyan szerepminták alakulnak ki a 
gyermekekben még a beiskolázás előtt, amely nem segíti 
az oktatást.  A másik eszköz a szankció (amennyiben 
a gyermek nem jár iskolába, szociális támogatást sem 
kap a család), amely azt eredményezi, hogy kevesebb a 
hiányzás.

-  A jó tanárok nem szívesen helyezkednek el szegregált 
intézményekben, amelynek egyik oka, hogy őket is éri 
diszkrimináció ilyen esetekben. A szegregáció spontán 
kialakulása mögött ugyanígy a nem roma szülők abbéli 
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tapasztalata is áll, hogy ott a gyermekeik antiszociális min-
tákat látnak, őket atrocitás éri a kisebbségi tanulók részéről, 
ezért inkább máshová íratják a gyermekeiket. Miközben 
csökken az általános iskolások száma, folyamatosan nő a kis 
létszámú cigányiskoláké.

-  Az iskola társadalomépítő hely, ha itt nem érintkeznek 
cigány és nem-cigány gyerekek, nem is fognak a későb-
biekben sem együttműködni. Hatékony integráció ott 
valósul meg, ahol a szülők is érintkeznek egymással, és 
részt vesznek a gyermekek integrációját célzó progra-
mokban. Nem etnikai alapú integrációra van szükség, 
mivel a gyermekek egynegyede, egyötöde mélyszegény-
ségben él, ezért a programoknak társadalmi csoportokat 
kell megcélozniuk.

-  Az oktatási esélyegyenlőség érvényesítése, vele együtt a 
szegregáció- és diszkriminációellenesség az új kormányzat 
számára is fontos prioritás. Ennek jegyében továbbra is 
jelentős forrásigényű, szakmailag megalapozott prog-
ramok indulnak, ill. folytatódnak a pedagógiai mód-
szertani megújulásra, a szegregáció csökkentésére, az 
óvodáztatás kiterjesztésére, a magas fogyatékossá minő-
sítési arány csökkentésére, a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés javítására, az iskolai lemorzsolódás csökken-
tésére. A fejlesztések csak akkor érik el céljukat, ha azt 
megfelelő szerkezeti átalakulás is kíséri: egy egységes el-
járásrenddel működő, szakmailag garantált feltételekkel 
és megfelelő erőforrásokkal működő intézményrendszer 
lehet a biztosítéka, hogy minden gyermek képességeinek 
maximális kiaknázását elősegítő színvonalas oktatásban 
részesüljön, függetlenül képességétől és hátterétől. Ezek-
nek a feltételeknek a biztosításában érdekelt a magyar 
kormányzat.

-  A magyar oktatási rendszert abba az irányba fejlesztjük, 
hogy annak minden szintjén szakmai-minőségi standar-
dok alapján megvalósított programok által szolgálja az 
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oktatási esélyegyenlőséget. A hatékony, esélyegyenlőség 
elvű támogatáspolitikai és szabályozási beavatkozások, a 
törvényességi ellenőrzési mechanizmusok megszilárdu-
lása jelentősen csökkenti a gyengébb érdekérvényesítő 
erővel rendelkező társadalmi csoportokat – elsősorban a 
halmozottan hátrányos helyzetűeket és a romákat – súj-
tó iskolai szelekciót és szegregációt. Számos integrációs 
program – a pedagógusok kiegészítő illetményétől, ösz-
töndíjprogramon át a monitorozás hatékonyságának a 
növeléséig – számos eszközzel segíti a kormányzat a hát-
rányos helyzetű gyermekek – közöttük a roma tanulók 
– felzárkóztatását.

Bekapcsolódás a rasszizmus elleni nemzetközi 
erőfeszítésekbe

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 
(ECRI) legfrissebb magyarországi jelentésének vitáján java-
solták, tovább kellene finomítani a büntető törvénykönyvet, 
mert a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban vannak még hiányos-
ságok a magyar jogszabályokban. Az ECRI örömmel vette 
tudomásul, hogy új jogszabályok születtek, ám ez nem elég; 
álláspontja szerint speciális jogszabály kellene arra, hogy sú-
lyosbító körülmény lehessen a rasszista motiváció. A kor-
mányzati és civil elkötelezettség erősítésében az ET testülete 
is szerepet kíván vállalni. 

- Az Antirasszista Világnap minden évben március 21-én 
van. Az ENSZ-közgyűlés 1966-ban határozta el, hogy ezen a 
napon a faji megkülönböztetés és a kirekesztés veszélyeire, va-
lamint ezek megelőzésére hívja fel a figyelmet. A világnap al-
kalmából az idén európai akcióhét zajlott le a rasszizmus ellen, 
amelynek része volt három tematikus, budapesti séta is. Az 
elsőt a Várnegyedben és a Vízivárosban tartották, ahol a tör-
ténelem során magyarok, zsidók, németek, olaszok, szlovákok, 
szerbek és cigányok laktak. A program a VIII. kerületben foly-
tatódott, ahol az érdeklődők a leginkább romák által lakott 
utcákkal és terekkel ismerkedtek, valamint néhány kisebb 
zsinagógát is felkeresnek. Ebben a városrészben napjainkban 
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muszlim közösségek is letelepedtek, és a túra végén a híres 
józsefvárosi Kínai Piacot is felkereste a csoport. A harmadik 
tematikus séta az erzsébetvárosi Zsidónegyedbe, vagyis a VII. 
kerületbe kalauzolta az érdeklődőket. A környéket már nem 
csak zsidók lakják, így a körzetben román ortodox templom, 
szerb iskola és görög katolikus templom is van. A kirándulók 
megtekintették a Belvárosi plébániatemplomot is, amely-
nek belsejében egy, a török időkből fennmaradt mihráb, azaz 
Mekka irányát jelző imádkozó fülke található.

2011 májusában az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, a ma-
gyar országjelentés vitája során, a magyar delegáció kimagasló 
színvonalon válaszolta meg a felmerült kérdéseket – közöttük 
az e dolgozat témáját érintőeket is –, ami jelentős nemzetközi 
sikerként könyvelhető el.

A magyar EU-elnökség: Az Európai Bizottság képviselői 
pozitívan fogadták az Unióban egyedülálló magyar esély-
egyenlőség-elvű támogatáspolitikát, és javaslatot tettek arra, 
hogy hazánk azt szélesebb nyilvánosság előtt ismertesse, il-
letve következetesen alkalmazza. Magyarország az EU soros 
elnökségének időszaka alatt kiemelt jelentőséggel kezeli a ro-
mák helyzetének kontinentális javítását, kezdeményezésünkre 
megalkották az összeurópai roma keretstratégiát, amely az EU 
megítélése szerint is páratlan eredménynek számít.

A fenti tények ismeretében talán mindazok véleménye 
módosulhat a világban, akiket egyáltalán érdekelnek a tények, 
és nem prekoncepciók alapján ítélnek meg egy országot.

2011 májusában
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Szondi Ildikó

A Latin-Amerikába 
kivándorolt magyarság 
demográfiai helyzete

„Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.”
(József Attila)

I. A magyar bevándorlás története  
Latin-Amerikába

A legelső magyar, akinek talpa Amerika Földjét érintette, 
minden valószínűség szerint Varga János, a Magellán-expedí-
ció egyik kiemelkedő tagja volt.  A Földet először körülhajózó 
flotta öt hajóból állt, Varga János tűzmester a „Concepción” tü-
zérségének parancsnoka volt. Elbeszélések szerint az expedíció 
1519. augusztus 13-án indult el Sevillából, s még ugyanazon év 
december 13-án kötött ki a mai Rio de Janeiro partvidékén.1

Wittmann Tibor három fontos részre osztotta fel a latin-
amerikai magyarság történetét. Az első a magyar jezsuiták 
tevékenysége Latin-Amerikában a 18. században. A magyar 
emigránsok második hulláma az a 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc után mutatható ki. A harmadik, egyben a 
legjelentősebb kivándorlási hullám a két világháború közötti 
időszakra tehető.2

1     Szabó László: A magyar múlt Dél-Amerikában (1519–1900). Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1982. 18.

2     Anderle Ádám: Investigaciones acerca de la emigración húngara hacia 
America Latina. La emigración europea a América Latina. Fuentes y 
estado de investigaciones. Berlin, 1979. 229.



30

A jezsuiták több mint két évszázados működése és annak 
hatása Spanyol- és Portugál-Amerikában felbecsülhetetlen. A 
sokféle feltételezés után a 18. századtól rögzíthetjük bizton-
sággal magyarok jelenlétét, szerepét a spanyol és portugál 
gyarmatokon. A nagyszombati rendházból induló 54 jezsui-
ta munkásságáról vannak ismereteink. Missziós tevékenysé-
gük mellett etnográfusi, geográfusi, oktatói, egyetemszerve-
zői munkájuk egyetemes méltatást kapott: Brentán Károly, 
Szentmártonyi Ignác, Szluha János, Kayling József, Éder Xa-
vér Ferenc, Limp Ferenc, Orosz László, Asperger Zsigmond 
és társaik a mai Brazília, Argentína, Peru, Bolívia, Paraguay 
történetében kapnak helyet. A 18. század végén, a jezsuiták 
amerikai kiűzetése után a pozsonyi Magyar Könyv-Ház jezsui-
ta szerkesztője, Molnár János adta közre írásaikat.

A jezsuiták között a legérdekesebb és legismertebb figura 
az 1727-ben Selmecbányán született Éder Xavér Ferenc, aki 
a mai Bolívia északkeleti, amazonasi részén alapított missziót 
a „Baure”3 indiánok között. Bár a misszió Éder távozása után 
elnéptelenedett és szétrombolódott, lakosai pedig másutt te-
lepedtek le, romjait ma is meg lehet találni a sűrű növényzet 
alatt. Művét két részre lehetne osztani, az első részben részle-
tes leírást ad útjáról a misszióig, mely Limán és La Pazon át 
vezetett a keleti határra; a második részt a Baure népcsoport-
nak szentelte, elkészítve így az egyetlen nagyobb etnográfiai 
munkát róluk képekkel, természettudományi adatokkal és 
térképpel kiegészítve. A könyvet 1791-ben adták ki Budán. 
Az 1848–49-es szabadságharc bukása után magas rangú ka-
tonatisztek mentek Latin-Amerikába. Kijelenthetjük, hogy 
1849 után főleg az elit, a nemesség és magasabb iskolázottságú 
magyarok emigráltak politikai megfontolásokból.4 A Latin-
Amerikába érkező tisztek nyelveket beszéltek (francia, né-
met, angol), modern, magas szintű technikai ismereteik és 
tapasztalataik voltak, ezért gyorsan, könnyen integrálódtak a 
latin-amerikai magas körökhöz. Gyors beilleszkedésüket ne-

3     A Baure indián népcsoport ma nagyjából ugyanazon a területen él, mint a 
18. században, száma azonban jelentősen csökkent, ma a kisebb csoportok 
közé tartozik, körülbelül 5 000 fővel.

4     Várdi Béla: Magyarok az Újvilágban. Az észak-amerikai magyarság 
rendhagyó története. Anyanyelvi Konferencia, Budapest, 2000.
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mesi mentalitásuk is segítette, amely hasonló volt az akkori 
latin-amerikai főúri rétegéhez. Ismereteik nemcsak a Latin-
Amerikában működő európai cégeknek volt hasznos, hanem 
a latin-amerikai kormányoknak is.

Az Argentínába az Osztrák–Magyar Monarchiából 
bevándorló magyarság 1875 és 1919 között

A magyar kivándorlás harmadik szakaszának elsősorban 
a 20. század szociális problémái voltak a kiváltó okai. A Ma-
gyarországon a 20. század elején is továbbélő nagybirtokosi 
rendszer miatt több ezer magyar emigrált jobb szerencsét re-
mélve az amerikai kontinensre. Az első világháború előtt a ki-
vándorlás szinte kizárólag Észak-Amerikára koncentrálódott. 
A szegény magyarok szemében az Amerikai Egyesült Államok 
az „ígéret földjét” jelentette, és az anyagi bőség szimbóluma 
volt. Latin-Amerikában csak pár száz magyar talált magának 
biztos megélhetést, elsősorban a városokban. A magyar beván-
dorlók az Osztrák-Magyar Monarchia polgáraiként érkeztek 
Amerikába, és a bevándorlási hivatalok nem tettek különb-
séget a Monarchiából érkezett nemzetiségek között, ezért ne-
héz megállapítani az ebben az időszakban emigrált magyarok 
arányát. Az első világháború után a bevándorlási tendenciák 
radikálisan megváltoztak az észak-amerikai bevándorlást kor-

1. ábra. Bevándorlás az Osztrák–Magyar Monarchiából  
1875–1919
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látozó törvények miatt. A magyarok felfedezték a másik Ame-
rikát. A két világháború közötti időszakot több alperiódusra 
lehet felosztani a motivációk és a célállomások szerint. 1918 
és 1923 között, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és 
a Trianoni békeszerződés után több mint hárommillió magyar 
szorult a határokon kívülre. Csehszlovákiában, Romániában, 
Jugoszláviában elvették a magyarok földjeit, és magyarellenes 
intézkedéseket foganatosítottak, ezért több tízezren szülőföld-
jük elhagyása mellett döntöttek új hazát keresve Latin-Ameri-
kában. Bár a többségnek az volt a szándéka, hogy útját Észak-
Amerikáig folytatja.

Bevándorlás Argentínába 1920 és 1930 között 
Magyarországról és a szomszédos országokból

2. ábra, forrás: Kovács Nóra: Az argentínai bevándorlás történetének 
áttekintése számokban

A két világháború közötti kivándorlás második csoportja 
a Tanácsköztársaság bukása után hagyta el az országot. Több 
ezer munkás, értelmiségi, kommunista és szocialista politikus 
és szindikalista hagyta el Magyarországot a Horthy-rendszer 
megtorlásától tartva. Ennek a kivándorlási hullámnak a har-
madik csoportja a gazdasági világválság (1929–1933) követ-
keztében emigrált: elsősorban a parasztok és a városi közép-
burzsoázia tagjai kerestek új lehetőségeket az óceán túloldalán. 
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1938-ban és 1939-ben több ezer magyar zsidó kénysze-
rült Latin-Amerikába emigrálni a zsidóellenes törvények mi-
att. A második világháború után (1945–1946) a náci vezetők 
és követőik menedéket kerestek Latin-Amerikában. A kom-
munista diktatúra bevezetésekor (1947–1949) sok értelmiségi 
és demokratikus politikus elmenekült az országból. 5

A latin-amerikai magyar kolónia élesen elutasította a 
kommunista Magyarországot elismerő és az azzal kapcsolatot 
tartó csoportokkal való párbeszédet. 1945 után az anyaor-
szággal mindenféle kapcsolatot megszakító nemzeti emigráció 
számára felértékelődött a múlt, vagyis a 20. századot megelőző 
korszak latin-amerikai magyar jelenlétének kutatása, ugyan-
is a kommunista Magyarországgal szembeni sikeres fellépés 
egyik alapvető feltételének tartották a saját maguk önálló po-
litikai erőként való elismertetését. Ennek a kutatómunkának a 
legkiemelkedőbb alkotása Szabó László műve, a Magyar múlt 
Dél-Amerikában 1519–1900. A könyv, amely Buenos Aires-
ben jelent meg a Transsylvania Kiadó gondozásában, máig 
alapműnek számít ebben a témában.6 A Magyar Népköztár-
saság és a latin-amerikai magyar emigráció között kölcsönös 
volt az ellentét, mivel a Magyar Népköztársaság kormánya 
nem tekintette a magyar emigrációt az államok közötti két-
oldalú kapcsolatok részének. Viszont a kelet-nyugati viszony-
rendszer függvényében, a magyar bel- és külpolitikai fejlemé-
nyek összefüggésében időszakonként (1953, Sztálin halála és 
Nagy Imre nyitási politikája; 1956, szovjetellenes népfelkelés; 
1960-as évek közepe, enyhülés, általános közkegyelem és az 
új gazdasági mechanizmus bevezetése stb.) változott a magyar 
kormány emigrációs politikája, az emigráció nagy részének 
magatartása és viszonya az óhazához anélkül, hogy a többség 
eljutott volna a hazai rendszer helyesléséig.7

5     Anderle Ádám: Esbozo histórico de la emigración húngara a América 
Latina. Europa Central y América Latina. Szeged, 1993.

6     Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. A Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2004. 19.

7     Dömény János: A magyar emigráció szerepe a magyar–latin-amerikai 
kapcsolatok II. világháború utáni felújításában. In Anderle Ádám: 
Tanulmányok a latin-amerikai magyar emigráció történetéből. Hispánia 
Kiadó, Szeged 1999.
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Az utolsó kivándorlási hullám az 1956-os forradalom le-
verése után volt megfigyelhető.

Bevándorlás Magyarországról és a környező 
országokból a második világháború után 

Argentínába

3. ábra, forrás: Kovács Nóra: Az Argentínai bevándorlás történetének 
áttekintése számokban

A latin-amerikai kormányok, a közvélemény és a magyar 
emigráció lelkesen fogadták a forradalmat. A forradalom leve-
rése után a menekültek befogadására került a hangsúly. Ebben 
persze különösen a latin-amerikai diktátorok versenyeztek. 
Trujillo, Dominika véres diktátora húszezer, Brazília és Ar-
gentína három-háromezer, Venezuela ezerötszáz, Peru, Chile, 
Kolumbia ezer-ezer fő menekült befogadását vállalta. 
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A bevándorlási folyamat alakulása 1960-tól  
1973-ig Argentínában

4. ábra, forrás: Kovács Nóra: Az Argentínai bevándorlás történetének 
áttekintése számokban

Mexikó nem óhajtott befogadni menekülteket. Végül 
egész Latin-Amerikában csupán négyezer magyart fogadtak 
be. Dominikába 580 fő érkezett, többségük azonban gyor-
san el is hagyta az országot. Brazíliába alig 460 magyar ér-
kezett. Venezuelában ezer–ezerötszáz fő telepedett meg. Más 
országokban még ennél is kevesebben találtak menedékre. 
1957-től az ENSZ-ben a magyar kérdés vitájában vállalt 
igen aktív szerepet Kuba, Peru, Kolumbia és Uruguay kor-
mánya. A magyar közösségek figyelmét ezek a viták kötötték 
le és mozgósították. Az 1960-as évek közepétől a magyar 
emigráció új koordináták közé került. Egyfelől a Kádár-
rendszer nemzetközi helyzete és megítélése javult. Számos 
latin-amerikai országgal megkötött diplomáciai kapcsolat 
jelezte ezt, 1989-ben tizenegy országban volt nagykövetsé-
günk. A magyar kormányok emigrációs politikája is nyitottá 
vált, amelynek következtében sok emigráns szervezet adta 
fel korábbi merev, elutasító magatartását. A Magyarok Vi-
lágszövetsége a Magyar Hírek révén próbált jelen lenni az 
emigrációban: Brazíliában például 930 címre érkezett a lap. 
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E javuló kapcsolatnak és hazai érdeklődésnek persze meg-
voltak az árnyoldalai: a magyar közösségekben megjelentek 
a magyar hírszerzés emberei is.

Az 1960-as évek közepétől új periódus indulását érzé-
keljük. Ebben szerepe volt annak, hogy 1964-től egyre több 
országban születtek katonai diktatúrák, melyek az egyesüle-
tek mozgásszabadságát is korlátozták. Számolni kellett az első 
generáció megöregedésével, kihalásával is. Sok egyesület tevé-
kenysége megszűnt, csökkent a lapalapítási kedv. A harmadik 
generáció jó része már magyarul sem tudott, ezért az emigráció 
életében a már korábban is élénk cserkészmozgalom mellett a 
tánccsoportok és énekkarok lettek a magyar identitás őrzői.

Az MSZMP legfőbb testületei ez időben rendszeresen át-
tekintették az „emigráció helyzetét”. Egy 1975-ös jelentés sze-
rint Brazíliában százezer, Argentínában negyvenezer, a többi 
országban összesen további negyvenezer magyar élt. Másfajta 
becslések 180–220 ezerre becsülték a latin-amerikai magya-
rok számát.

Dél-Amerika demográfiája

Dél-Amerika belső területei ritkásan lakottak. A földrész 
382 millió lakójának többsége a partok közelében él, a gyor-
san növekedő városokban. Az előrejelzések szerint a népesség 
a 21. század első felében 40 százalékkal gyarapodik. A 15 év 
alatti gyermekek – Argentína, Chile és Uruguay kivételével – 
a kontinens lakosságának több mint egyharmadát teszik ki, 
míg a 64 év felettiek aránya alig hat százalék. A fiatal népesség 
segít magasan tartani a születési arányt, bár a szegényebb or-
szágokban – például Bolíviában – mind a szülésben elhunyt 
anyák száma, mind a csecsemőhalandóság magas: a gyerme-
kek hét százaléka hal meg egyéves kora előtt.8

8     Reader’s Digest: Világatlasz
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A kontinensek lakossága és népsűrűsége

Kontinens Terület 
(km2)

Lakosságszám 
(2008)

Népsűrűség 
fő/km2

A világ teljes 
lakosságának 

százaléka

Európa 10 180 000 731 000 000 69,7 11%

Ázsia 43 810 000 3 879 000 000 88,5 60% 

Afrika 30 370 000 922 011 000 30,3 14%

Észak-
Amerika 24 490 000 528 720 000 21,5 8%

Dél-Amerika 17 840 000 382 000 000 21,4 6%

Ausztrália és 
Óceánia 8 500 000 32 000 000 3,7 0.5%

Antarktisz 13 720 000 kb. 1000 0,00007 0%

5. ábra, forrás: USA Népszámlálási Hivatala,  
CIA: The World Factbook

6. ábra, forrás: USA Népszámlálási Hivatala,  
CIA: The World Factbook
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A Kárpát-medencén kívül élő magyarság helyzete

A Kárpát-medencén kívül szórványban élő magyar, illetve 
magyar származású személyek száma becslések szerint 2–2,5 
millió fő lehet. Nyugat-Európában (Ausztria nélkül) mintegy 
260–270 ezer magyar élhet; 1,6 millióra tehető az Észak-Ame-
rikában, 50–55 ezerre a Dél-Amerikában és legalább 62 ezerre 
az Ausztráliában és Új-Zélandon élő magyarok száma. Rajtuk 
kívül kb. 200–250 ezer magyar élhet Izraelben, 30 ezer Ázsi-
ában és legalább 10 ezer Afrikában (főleg Dél-Afrikában). A 
becslések valóságtartalmát befolyásolja, hogy a diktatórikus 
rendszerek szétesése óta nem követhető pontosan nyomon a 
különböző céllal és jogcímen a Kárpát-medencén kívülre ke-
rült magyar származású, illetve magyar állampolgárságú szemé-
lyek száma. A hivatalos adatok – ha vannak – sem fedik le teljes 
mértékben az egyes országok magyar népességének létszámát. 
Nehezíti a tisztánlátást az is, hogy a szomszédos országokból 
az utóbbi két–három évtizedben kivándorolt magyar nemze-
tiségű személyeket a befogadó országok hatóságai nem etnikai 
eredetük, hanem állampolgárságuk alapján regisztrálják.9

7. ábra, forrás: Határon Túli Magyarok Hivatala

9     Gyémánt Richárd–Szondi Ildikó: A határon túli magyarság 
demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Pólay Elemér 
Alapítvány, Szeged, 2005. 
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A Kárpát-medencén kívül élő magyarság 
területi megoszlása 
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A 19. század közepéig a magyar kivándorlás főként Nyu-
gat-Európa országaiba irányult, elsősorban gazdasági és poli-
tikai okokból. Később Amerika került a középpontba, legin-
kább gazdasági céllal, ahonnan még az első világháború előtt 
sokan hazatértek.10

Az amerikai – és az egész határon túli – magyarság szá-
mára talán legnagyobb problémát az asszimiláció jelenti, amit 
egy beilleszkedési folyamat végeredményének is tekinthetünk, 
amivel nem jár szükségszerűen a nemzeti azonosságtudat el-
vesztése.11 Míg az első generációs magyarok általában meg-
tartották anyanyelvüket, kultúrájukat, s a mindennapi élet-
ben is magyarul beszéltek egymással, addig leszármazottaik, a 
második, harmadik, illetve sokadik generációs magyarok már 
nem feltétlenül foglalkoznak magyarságtudatuk ápolásával. 
Ha mindezt kivetítjük az emigrációs magyar szervezetekre, 
elmondható, hogy számukra legnagyobb problémát az után-
pótlás kérdése okozza. A tagság nagyrészt az idősebbek közül 
kerül ki. A fiatalabb magyarok sokszor már nem feltétlenül 
érdekeltek a közösség összetartásában. A hosszú múltra visz-
szatekintő szervezetek közül emiatt sajnos egyre több szünteti 
be a működését. Az említetteken kívül nagyon fontos ténye-
ző még, hogy egy adott magyar közösség meg tudja-e oldani 
az anyanyelvi oktatás kérdését. A rendszerváltozás óta meg-
figyelhető ugyanakkor az a kedvező tendencia, hogy a nem 
első generációs magyarok elkezdik keresni, ápolni magyar 
eredetüket.

A magyarországi demokratikus változások erősen éreztetik 
hatásukat a külföldi magyar szervezetek, közösségek életében 
is. A ’80-as évek végétől az emigrációs magyar szervezeteket 
a politikától való fokozatos eltávolodás jellemzi, s az emig-
ráns tevékenység egyre inkább kulturális téren valósul meg. 
A magyarországi belpolitikai eseményeket azonban figyelem-
mel kísérik, és egyik legfontosabb céljuknak tekintik, hogy 
a „nyugati magyarságot”, vagyis a diaszpórát érintő ügyekből 

10     Tóth Pál Péter: Népességváltozások a Kárpát-medencei magyarság 
körében. Új Horizont XXXI. évfolyam, 2004. II. szám

11     Szántó Miklós: Magyarok Amerikában. Gondolat Kiadó, Budapest, 
1984. 
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ők is kivegyék a részüket. Erre manapság leginkább a Magyar 
Állandó Értekezlet (MÁÉRT) tanácskozások kapcsán látnak 
lehetőséget.

Magyar diaszpórák Dél-Amerikában

Dél-Amerika összes országában élnek magyarok, de csak 
Argentínában, Brazíliában, Venezuelában és Uruguayban 
beszélhetünk jelentősebb magyar közösségekről.12 Hivatalos 
népszámlálási adatok nem állnak rendelkezésünkre. Nagy 
eltéréseket mutató, helyi becsléseken alapuló adatok szerint 
Argentínában 20–30 ezerre, Brazíliában 5–10 ezerre, Vene-
zuelában 4–5 ezerre, Uruguayban szintén 4–5 ezerre tehető a 
magyar diaszpóra lélekszáma. Argentína és Brazília esetében 
a becslések közötti eltérések abból eredhetnek, hogy az itteni 
diaszpóra másfél százados múltra tekint vissza, és a magyar 
leszármazottak önazonosság-tudata, nyelvtudása sok esetben 
már bizonytalan, nem megállapítható. Szervezettség és belső 
kohézió szempontjából jelenleg az argentínai és brazíliai kö-
zösség a legerősebb. Becslések szerint a dél-amerikai magyarok 
kb. 10%-a vesz részt aktívan a helyi magyar életben.

2002-ben az összes Latin-Amerikában működő magyar 
szervezet kilépett a Magyarok Világszövetségéből. Ezzel az volt 
a céljuk, hogy létrehozzanak egy olyan szervezetet, amely kizá-
rólagosan a latin-amerikai magyarságot képviseli. Az Argentí-
nai Magyar Intézmények Szövetsége – AMISZ (Federación de 
Entidades Húngaras de la República Argentina – FEHRA), 
a Magyar–Costa Rica-i Baráti Társaság, a Paraguayi Magyar 
Szövetség és a Venezuelai Magyar Szervezetek Koordinációs 
Bizottsága által 2004 nyarán megalakult a Latin-Amerikai 
Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) el-
nevezésű ernyőszövetség, amelyhez később a Brazíliai Magyar 
Egyesület is csatlakozott. A LAMOSZSZ célkitűzései a követ-
kezőek: a Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek koor-

12     Érdekes jelenség, hogy Bolíviában a Santa Cruz-i magyar közösséget 
a régebben Magyarországon tanult diákok alkotják nagy részben, akik 
ezúton szeretnék magyar nyelvtudásukat fenntartani rendszeres havi 
összejöveteleiken, ahol magyarul énekelnek, s magyar ételeket főznek.
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dinálása, munkájuk összehangolása a magyar nyelv és kultúra 
megőrzése, művelése és ismertetése érdekében; az országos 
tagszervezetek érdekképviselete Magyarország irányában és a 
nemzetközi intézményeknél; információs központ létesítése a 
tagszervezetek számára; a népek közötti megértés elősegítése; 
a szövetség közvetlenül csak közhasznú célokat szolgál, ön-
kéntesen végzett társadalmi munkát folytat, és nem célja saját 
anyagi hasznának növelése; a szövetség kormányoktól függet-
len, és nem folytat pártpolitikai tevékenységet; rendszeres tá-
jékoztatás az egyetemes magyarságot érintő fontos ügyekről, 
eseményekről és fejleményekről; kulturális, tudományos és 
jótékonysági rendezvények szervezése.

Az argentínai magyar közösségek kiemelkedő társadalmi 
és szellemi erőt jelentenek Argentína életében. Napjainkban is 
erősítik azt a történelmi rokonszenvet, amely a magyar nép és 
Magyarország iránt Argentínában még az 1849-es emigráció 
néhány kiemelkedő tagjának működése következtében kiala-
kult. Argentínába a legtöbb magyar közvetlenül a két világhá-
ború után (1919 és 1945 után), illetve az 1956-os forradal-
mat követően vándorolt ki. Azóta nagyobb létszámú magyar 
bevándorló nem érkezett. Az argentínai magyar diaszpóra 
létszámát a Magyarságtudomány Kézikönyve 1969-ben 15 
ezer főre, míg 1980-ban mindössze 10 ezer főre teszi. Balázs 
Dénes becslése szerint Argentínában 1980-ban 15 ezer ma-
gyar anyanyelvű személy élt. Emigráció és Magyarország című 
munkájában a maga is nyugati diaszpórában élő és munkál-
kodó Borbándi Gyula valamivel részletesebben érinti az ar-
gentínai magyarság létszámának kérdését. „Ami a magyarok 
számát illeti, a becslések 40 ezer körül mozognak. (...) Néhol 
50–60 ezer magyarról hallani, de a 40 ezres szám tűnik való-
színűbbnek.” A Magyarok Világszövetségének áttekintése, A 
világ magyarsága szintén a már említett 40 ezres számot való-
színűsíti. Ugyanakkor a Magyarok Világszövetségének össze-
sített magyar adatával, 123 ezer fővel szemben Kocsis Károly 
a latin-amerikai magyarság számát 100 ezer főre becsüli. Ha a 
Magyarok Világszövetségének pontos számadatait nem is, de 
az egyes latin-amerikai országok magyar népességének részará-
nyát irányadónak tekintjük, Kocsis szerint 32 520 argentínai 
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magyarral számolhatnánk. A Magyarok Világszövetsége által 
megállapított adatok a következők: Brazília: 70 ezer; Argen-
tína: 40 ezer; Venezuela: 4500; Uruguay: 3500; Chile: 2000; 
Peru: 1600; Costa Rica: 1100; Mexikó: 300.13

Az argentínai magyar szervezetek csúcsintézménye a Bu-
enos Aires-i székhelyű Argentínai Magyar Intézmények Szö-
vetsége (AMISZ). Célja, hogy egységesen képviselje a magyar 
egyesületeket az argentin kormányzati, közigazgatási és egyéb 
intézményeknél. Tagszervezetei közül tíz jogi személyiséggel 
rendelkező „rendes tag”, három pedig „pártoló tag”. A „rendes 
tagok” közül kilencnek van saját székháza. A fővároson kívül 
magyar szervezetek működnek Córdoba, Bariloche és Santa 
Fe helységekben, valamint Chaco provinciában. A HUNGA-
RIA (Asociación Húngara en la Argentina) 1973-ban alakult 
meg a Buenos Aires-i – 1950 óta létező – Magyar Ház (Centro 
Húngaro), az 1941-ben alakult Olivosi Magyar Kultúregyesü-
let és a Buenos Aires-i Magyar Egyesület (BAME) fúziójaként. 
Székhelye az olivosi egyesület épülete lett. A három egyesü-
let megmaradt könyvtárát egyesítve hozták létre 1976-ban a 
Hungária Könyvbarátok Körét (HKK), amely ma 5 500 köte-
tes könyvtárral büszkélkedhet. Az argentínai magyar közösség 
az utóbbi években jelentős sikereket könyvelhet el magának: 
2004-ben felavatták a Plaza Hungríát (Magyar teret) Buenos 
Airesben, amelyen felállítottak egy székelykaput, majd ugyan-
ott 2005 szeptemberében felavatták Szent István király mell-
szobrát.

Az argentínai magyar közösség katolikus és református 
egyházat tart fenn. A katolikusoknak jelenleg nincs magyar 
papjuk, a reformátusokhoz viszont pályázat révén Magyaror-
szágról évek óta érkezik lelkész. A Czanyó Adorján szerkesz-
tette „Dél-Amerikai Magyar Hírlap” 2004 januárjáig jelent 
meg, majd egy év szervező munka után, 2005 márciusától új 
szerkesztésben, „Argentínai Magyar Hírlap” néven újraindult. 

A helyi magyar közösségtől származó adatok szerint Bra-

13     Kovács Nóra: Az argentínai magyar bevándorlás történetének 
áttekintése számokban. 
http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_kovacs_nora_
argentina.pdf
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zíliában 3–4 ezer főre tehető a Magyarországról bevándorolt 
nagyszülők és szülők száma. Körülbelül 5–10 ezren lehetnek 
azok a leszármazottak, akik már Brazíliában születtek, de 
még számon tartják magyar eredetüket. Az adatszolgáltató 
„mint érdekességet” említi, hogy az 1890-es évektől 1957-ig 
a magyar bevándorlók számát több kutató 150 ezerre becsü-
li, míg az MTA Földrajztudományi Intézetének kiadványa 
és az MVSZ különböző, korábbi forrásai szerint ez a létszám 
csupán 70–90 ezer főre tehető. Bár a brazíliai magyarság 
zömmel São Paulóban, illetve a város agglomerációjában él 
és telepedett le, érdemes megjegyezni, hogy az 1800-as évek 
második felében kivándorolt nincstelen zsellérek több száz 
holdas birtokot, fazendát szedtek össze. Ezáltal önálló telepü-
léseket alapítottak, mint például a mai napig létező Árpád-
falva, Mátyáskirályfalva, Szentivánfalva vagy Rákóczifalva. A 
magyar kolónia mai napig összetart, rendezvényeket szervez-
nek, együtt ünnepelnek. A magyar eseményeket 500–1000 fő 
látogatja, az ünnepi rendezvények résztvevőinek létszáma kb. 
100–200 fő. A brazil nép, társadalom és állam barátságosan 
fogadja a bevándorlókat, és kifogástalan a kapcsolata az összes 
emigráns népcsoporttal, többek között a magyar közösséggel 
is. 2003-ban São Paulo város polgármesteri hivatala, valamint 
az azonos nevű tagállam parlamentje körlevelet intézett az ösz-
szes emigráns és bevándorolt közösséghez, amelyben egy közös 
gyűlésre hívta meg a kolóniák képviselőit. Ezen a konferencián 
döntöttek az Idegen Gyökerekből Származó Közösségek Par-
lamenti Tanácsának (CONSECRE, Conselho Parlamentar 
de Comunidades Raízes Estrangeiras) felállításáról. A magyar 
közösségnek – a nagyszámú portugál, olasz, arab, zsidó stb. 
bevándoroltakkal szemben – külön pártja és parlamenti kép-
viselete nincs, de Szenttamásy Egon Jánost eddigi közösségi 
munkája elismeréseként a CONSECRE titkárává választot-
ták. A polgármesteri hivatal internetes honlapján „São Paulo 
Mil Povos” (São Paulo Ezer Népe) címszó alatt minden koló-
niáról egy átfogó bemutatkozást találhatunk. Ezek a bemu-
tatkozások tartalmazzák az adott anyaország történetét, a ki-
vándorlás indítékait, a közösség intézményeit, létesítményeit, 
továbbá, hogy hol találhatók a városban a közösségnek temp-
lomai, szobrai, s ezekről fényképfelvételeket mellékeltek. A 
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város vezetése ezen túl is figyelmet fordít a magyar közösségre, 
amit az is bizonyít, hogy az 1956-os magyar forradalom tiszte-
letére, a Vila Mariana városrész egyik terének a „Magyar Nép 
Tere” elnevezést adta. A téren 1996-ban millecentenáriumi 
emlékművet állítottak. São Paulo parlamentjében a népcso-
portok részére rendszeres heti összejöveteleket, eszmecseréket 
biztosítanak, ezen felül kialakítottak számukra egy állandó ki-
állítási termet, ahol valamennyi bevándorolt népcsoport egy 
állandó kiállítási részt létesíthet. A brazíliai magyarság két jogi 
személyiséggel felruházott intézménnyel rendelkezik: az egyik 
a közel nyolc évtizede alakult Brazíliai Magyar Segélyegylet 
(Associação Beneficente 30 de Setembro); a másik a Bra-
zil–Magyar Kultúregyesület (Sociedade Cultural Brasileira–
Húngara). A szervezetek saját tulajdona a Magyar Ház (Casa 
Húngara), amelyben százszemélyes előadóterem, több ezer 
kötetes könyvtár, konferenciaterem, ifjúsági közösségi helyi-
ség, népviseletraktár, iroda, szalon, konyha és étkező kapott 
helyet. A fent említett két szervezeten kívül a Magyar Házban 
tartja összejöveteleit az összes többi egyesület is, mint például 
a Könyves Kálmán Szabadegyetem, a Cserkészbarátok Köre, 
az Irodalmi Kör, a Bibliakör, a São Paulo-i Magyar Nőszövet-
ség, a Teniszegylet, a tánccsoportok. Brazíliában napjainkban 
nem működik számottevő magyar nyelvű sajtó. Háromha-
vonta jelenik meg a kétnyelvű „Híradó” (kb. 20 oldalon).

Az uruguayi magyarság három hullámban, az 1929–33-as 
világgazdasági válság idején gazdasági okokból, 1938 és 1939 
között politikai okokból s a faji diszkrimináció elől menekül-
ve, valamint az 1956-os forradalom bukását követően ismét 
politikai okokból telepedett le a dél-amerikai országban. Az 
ide érkező magyarság többsége iparosokból, kereskedelmi al-
kalmazottakból, földmunkásokból került ki. Az uruguayi ma-
gyarok figyelemmel kísérik a hazai eseményeket, s többen a 
hazatelepülés lehetőségét fontolgatják.

Uruguayban négy magyar egyesület – Uruguayi Magyar 
Kultúrközpont, Uruguayi Magyar Otthon, Uruguayi Magyar 
Katolikus Egyházközség, Uruguayi Magyar Izraeliták Egyesü-
lete – létezik, amelyek közösen működtetik a hétvégi magyar 
iskolát. Az egyesületek mindegyike önálló székházzal rendel-
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kezik Montevideóban, s vasárnaponként külön-külön félórás 
rádióadást sugároznak.

A venezuelai magyarság létszáma a több mint 30 éve mű-
ködő Magyar Kataszter- Bizottság felmérése szerint 4–5 ezer 
fő körül van. Közülük körülbelül 2600-an vesznek részt az 
ottani magyar életben. Caracason kívül Valenciában található 
nagyobb számú szervezett magyar közösség. Az ország többi 
részén csak szórványok léteznek, amelyeket a lelkészek látoga-
tása és a helyi magyar sajtó kapcsol össze. (Az itt élő magyar 
közösséget látogatta meg utolsónak Mindszenty bíboros ha-
lála előtt.)

Az itteni magyarság két nagyobb hullámban, 1947 és 
1950 között, illetve 1956 után érkezett, és túlnyomóan po-
litikai emigránsok. A szervezeti élet kialakulása 1950-ben a 
Magyar Református Közösség létrehozásával kezdődött. Egy 
1950-ben készült felmérés szerint a magyar menekültek 60%-
a katolikus, 35%-a protestáns volt, az izraelita vallásúak száma 
hozzávetőlegesen 1500 fő. Ez az arány napjainkig nem válto-
zott. 1955-ben indult a „Caribi Újság” című hetilap, amely 
1994-től csak havonta jelenik meg. Az országban működő 
szervezetek összefogására 1990-ben alakult a Venezuelai Ma-
gyar Szervezetek Koordinációs Bizottsága. A caracasi Magyar 
Házban kb. 15 szervezet működik (magyar nyelvű óvoda, 
tánccsoportok, cserkészcsoportok stb).

Végszó

A latin-amerikai magyar emigráció az Egyesült Államokat, 
Kanadát, Izraelt leszámítva népesebb, mint a nyugat-európai 
országok magyarsága és egyesületei. Az irántuk megnyilvánu-
ló érdeklődés és a hazai köztudatban való jelenlétük – talán a 
távolság miatt – azonban igen esetleges, mozaikszerű, még az 
utolsó két évtizedben is.”14

14     Anderle Ádám: Magyarok Latin-Amerikában. 
http://www.kulugyiintezet.hu/kszpdf/2008-03/KSZ_2008_03_
diplomaciatortenet3.pdf
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Varga György

Egyházfegyelmezés a 
Hercegszőlősi Református 

Egyházközségben
A hercegszőlősi gyülekezet

A református gyülekezetben az egyházfegyelem fenntar-
tása a presbitérium feladata: „A presbitérium az az Istentől 
rendelt és a hívek hozzájárulásával választott testület, amely 
a gyülekezet nevében Krisztus parancsolatait követve mind 
fegyelmi, mind lelki, mind anyagi ügyekben döntésre híva-
tott el és jogosult.” Már maga Kálvin János is úgy látta, hogy 
„az igehirdetésen és a sákramentumok kiszolgáltatásán kívül, 
amelyek nélkül nincs egyház, állandó feladat a tanítás, a fegye-
lem gyakorlása…” Kálvin szerint „erre a célra kezdettől fogva 
bíróságokat állítottak fel az egyházban, hogy ezek az erkölcsök 
ellenőrzésével foglalkozzanak, a bűnöket kivizsgálják és gya-
korolják a kulcsok hatalmát…”

Hercegszőlős Pélmonostortól (Horvátország) keletre, 
délkeletre található. Neve már 1330-ban felbukkan. A Hu-
nyadiak korában olyan mezőváros volt, amelyhez kastélyok 
és erősségek tartoztak. A török uralom idején is városi ran-
gú település. Szellemi fénykorát a XVI. században élte, akkor 
egyházi központ és püspöki székhely is volt.

A Hercegszőlősi zsinat

Itt tartották 1576-ban a Hercegszőlősi zsinatot Veresmarti 
Illés itteni prédikátor és alsó-baranyai püspök elnökletével. A 
40 prédikátor fontos egyházi törvényeket fogadott el. A 46 
articulust tartalmazó Hercegszöllősi Kánonok a református 
egyház és követőinek életét kívánja szabályozni. Az egyház a 
kánonok, az egyházi törvények segítségével szervezte a társa-
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dalom rendjét és erkölcsét. A török megszállók tudták, hogy a 
keresztyének életét kánonos könyv szabályozza, de nem tiltot-
ták annak használatát. 

A Kánonok tartalma:
A 46 cikkelyt tartalmazó törvénygyűjteményt a Szentírás-

ból vett idézetek hitelesítik. Dogmatikai hittételek, erkölcsi 
intelmek, egyházszervezeti tanítások találhatók benne. Lás-
sunk néhány sajátos paragrafust a Kánonokból:

Erkölcsi tanítások

Óvás a részegségtől:
14. cikkely: „Minthogy az Apostol is megveti az iszákos, 

részeges lelkészt, és Isten is kitiltja, ezért újra alkalmazásba 
léptetjük az apostolok és a szent atyák kánonait, melyeket a 
lelkészek részegeskedése és fényűzése ellen hozott az agathai 
gyűlés, - ahogy ez határozatok formájában olvasható. Tehát 
megszabjuk, hogy ha bárki is részegeskedéssel bemocskolja hi-
vatását, azt el kell távolítani a szolgálatból. Azt sem engedjük 
meg, hogy a lelkészek a laikusokkal túlzott evés-ivásba merül-
jenek a kocsmákban.”

Óvás a káromkodástól:
25. cikkely: „Bár a mi egyházközségeinkben is akadnak 

gonoszok és kegyetlenek, akik szolgálatukat könyörtelen-
ségekre szánják, és magukat a szolgálattevőket üldözik, a 
lelkészeknek kíméletességet és alázatosságot javaslunk. Ne 
szórjanak szidalmakat vendéglátóik fejére, akiknek kenyerét 
eszik, még ha rosszul is bánnak velük. Krisztus is mellőzte a 
samaritánus szidalmazását. Úgy döntöttünk, hogy ha valakit 
ilyen rágalmazóként és szidalmazóként tetten érnek, ha egyéni 
és nyilvános rendreigazítás után sem válik szelídebbé, akkor őt 
az Úr nevében elbocsátjuk.”

Óvás a szakadároktól:
21. cikkely: „Mivel a Sátán ravaszsága általában úgy nyil-

vánul meg (leginkább mostanság), hogy a jó és hűséges lel-
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kipásztorokat az igazság ellenségei becstelen fecsegéssel behá-
lózzák (ahogy tapasztalatból is tudjuk), azért hogy veszélybe 
sodorják őket; ezért elrendeljük, különösen a lelkészeknek, 
hogy Pál apostol szellemében tanuljanak meg kitérni a már 
annyiszor megintett és bizonyítékkal megítélt szakadárok elől. 
Ha találkoznak velük, még kevés szóval se vitázzanak, nehogy 
velük harcolva Isten szentséges szent nevét káromolni hallják 
és saját magukat romlásba vigyék. Írva van ugyanis: »Hagyjá-
tok őket, világtalanok vak vezetői«, illetve: a szakadást okozó 
ember elől egy-két megintés után térj ki. Ez is meg van írva: 
»A rézműves sok rosszat követett el ellenem. Te is őrizkedj 
tőle«. Aki tehát az igazság szavait megtagadja és ellenszegül az 
igazságra tanító szó szolgáinak, azt teljesen el kell hagyni és ki 
kell térni előle. Eközben is óvakodjanak a lelkészek attól, hogy 
a szakadárokkal bármilyen beszélgetést folytassanak. Meg van 
írva: »Aki nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatok-
ba, és ne köszöntsétek«.”

Egyházszervezeti tanítások

A püspök viselkedéséről:
3. cikkely: „A szuperintendens az egyházi vezetőség dön-

tése szerint cselekedjen mindenben, főleg bajos ügyekben ne 
kezdjen semmihez egyéni meggondolásból.”

A tanító viselkedéséről:
24. cikkely: „A lelkészek és tanítók közül senki ne menjen 

át valamely szuperintendens által felügyelt területről egy má-
sik területre, illetve ne fogadjanak senkit olyan tanúsító okirat 
nélkül, amit az a szuperintendens állított ki, ahonnan az illető 
származik. Ezt leginkább a hamis tanítók miatt akarjuk bizto-
sítani, nehogy titokban belopózzanak híveink soraiba.”

A lelkipásztor viselkedése:
12. cikkely: ,,A lelkipásztorok egyházközségeikben, ha 

egy város vagy község el tudja tartani őket, csak elviselhető 
terhet vállaljanak fel. Kerüljék azt, ami felülmúlja erejüket, 
nehogy több községnek elkötelezzék magukat fizetség vagy 
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nyereség rút céljából (1Thessz 2). Azt azonban megenged-
jük, ha a lelkészek hiánya miatt egyvalaki három községben 
is szolgálatban van, szükség esetén máshol is szolgáljon, nem 
nyerészkedve az isteni kijelentéssel, hanem az Úrnak gyümöl-
csöt hozva az egyház építésével, ahogy erről az isteni kijelentés 
rendelkezik (2Kor 2,17; 2Thessz 3).”

A Kánonok hatása

Versmarti Illés szuperintendens, később a többi egyházi 
vezető és lelkipásztor a zsinaton elfogadott Kánonok segítsé-
gével szervezte, igazgatta, vezette az itt élő híveket, népet és 
gyülekezeteket. A szervezettségnek köszönhető, hogy a nép 
megőrizte református vallását. A Kánonok segítségével sike-
rült gyakorolni a belső hitvallási és erkölcsi fegyelmet, továbbá 
hirdetni Isten igéjét, kiszolgáltatni a sákramentumokat, meg-
őrizni a népnek vallását és identitását.   

A Kánonok kétszáz évig határozták meg az egyház szer-
vezeti életét. 1778-ban Mária Terézia nem erősítette meg a 
Kánonok érvényességét, sőt az ő parancsára valamennyi pél-
dányát elkobozták.

Püspöki látogatások

A hercegszőlősi gyülekezetet 1817-ben Báthori Gábor, a 
Dunamelléki Egyházkerület püspöke látogatta meg. A püs-
pöki látogatáskor feltett kérdésekre Szekér Pál prédikátor 
válaszolt. A lelkipásztor jelentéséből kiderül, hogy voltak 
egyházfegyelmi eljárások, és ez ügyekben eljártak: „a tzégéres 
vétekben élöket a Presbyterium több izben megszokta inteni, dor-
gálni, feddeni, egyszer kétszer ugyan atyai, azután pedig kemény 
bírói hangon. Hogyha pedig talatatnak Ilyenek, akik többszö-
ri Intés, dorgálás, feddés után is magokat meg nem jobítják, és 
megfeddett vetkeikkel alább nem hagynak, az olyanokat a vét-
kekhez mertéklett reájok hozott sententia mellett, a keményebb 
megfenyítés végett a külsö Törvény széknek kezébe szokta által 
adni. – A versengö és egyenetlen Házasokat mindaddig szokta a 
Presbyterium citálni, ott öket eleinte ugyan szép szóval kérni in-
teni, eleikbe terjesztvén nékik az egyenetlen Házasságnak gyalá-
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zatos és káros vóltát, ha pedig látja, hogy az illy vélek való bánás 
sikertelen, akkor keményebb szókra nyitja meg a száját, az egy-
másnak esküvéssel igért hüségnek és szeretetnek, s azon Házassági 
Esküvés rettenetes  vóltának s annak bételyesedésnek ugyan tsak 
Lelkekre való beszéllésével mind addig töri öket, míg ismét össze 
nem gyalúlodnak. – Mind ezeket pedig cselekszi, minekutánna ki 
tanúlta, hogy elitöl e fokától van e az egyenetlenség. Hogy ha pe-
dig több izben okoznak illyenek bajt és alkalmatlanságot, akkor 
a nagytiszteletü Esperesti Canonica Visitatiónak is béjelentnek, 
végre a conaerarius Tttes Vármegyére utasittatnak. – Ha a közön-
séges Isteni Tiszteletet kerülö s nem gyakorló Hallgatot vesz észre 
a Predikáror, vagy nálla beadatik, azt azonnal a Predikátor ma-
gához hivatja, ha annak magános Intése foganatlan lenne arra 
nézve, akkor a  Presbyterium eleibe Tzitálja, és ha e közönséges 
intés is erötelen lenne az ö megjobbitására, akkor a tisztesség nél-
kül való eltemetéssel az az, harangozás, Énekszó, és Prédikállás 
nélkül, azomban a Temetön kívül való nem  eltemetéssel, hanem 
elásással fenyegetettik és büntettetik meg, Illyen vétekben élök pe-
dig ez idö szerént az Ekklésiában nintsenek.  

A következő püspöki látogatásra 1885 május 1-jén kerül 
sor, ekkor Szász Károly, a Dunamelléki Egyházkerület püs-
pöke látogat el Hercegszöllősre. A püspöki  látogatás jegyző-
könyve szerint és Molnár Húgó lelkész leírása szerint: „A mi a 
vallás-erkölcsi életét illeti, hogy milyen az most, a 68 év előttihez 
viszonyítva; emelkedett vagy sülyedt – nem merem magamnak 
ilyen élesen feltenni a kérdést.

Átlapozgattam egyházam régi, naplószerű feljegyzéseit 
s matriculáit, és találtam olyan adatokat, a melyekből mint 
külső jelekből következtethetek némileg az azon időszakbeli 
egyházi életre. – Olvasom több helyen az egyházi véneknek 
ítéleteit a házasság törők, viszályos házasságban élők, erkölcs-
telen életűek, trágár beszédűek, pap és tanító iránt tisztelet-
len magaviseletűekre vonatkozóan. A matricula lapjain itt-ott 
akadok törvénytelen szülöttek feljegyzésire.

Ezen erkölcsi bajok ha napjainkban teljesen elharapóz-
va nincsenek is meg; ha mint uralkodó vétkek nem dúlnak s 
rombolnak is még most nagy mértékben egyházunk testén, de 
lappangva ott bujkálnak s egyszer-másszor fel is ütik fejöket. 
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– Egy éves lelkipásztorokodásom alatt különösen az iszákos-
ságot és fényűzést /:nőknél:/ látom közöttük terjedni és ezekel 
természetesen együtt járó megrendülését az anyagi és erkölcsi 
életnek. Tapasztalom közöttük az úri szent vacsorátoli idegen-
kedést, de már nem annyira a templom mulasztását.”

Szász Károly püspök templomi beszédében is érinti az er-
kölcstelen életet és a presbitérium intését, fegyelmezését: „Ha 
egyházaink – s a közt ennek is – régi jegyzőkönyveit átforgat-
juk, megtaláljuk azokban a vének ítéleteit, a viszályos házas-
ságban élők, sőt egyenesen házasságtörők, a trágár beszédűek, 
a Krisztus szolgái iránt tiszteletlenséget tanusitók ellen. Mit 
bizonyít ez? – Kettőt. Egyiket azt hogy ezek a bűnök a régi 
(ugynevezett) jó) időkben sem voltak egészen ismeretlenek; 
másikat azt, hogy akkoriban erősen feltüntek és fenyitéket 
vontak magok után. A bűnök megmaradtak, sőt itt-ott gyako-
riabbakká is váltak – a fenyíték azonban lassanként elmaradt. 
A keményebb nyakuvá vált nép, mely elszokott a tekintély 
tiszteletétől (egészen a legfőbb, az isteni tekintély megvetésé-
ig!) nem tűri a fegyelmet s az egyház elöljárói vagy nem merik, 
vagy nem akarják azt igénybe venni többé. – Én azonban nem 
azért jöttem ide, hogy czukros tej italával itassalak, vagy éppen 
a hizelgés mákonyával altassalak el, hanem hogy az Isten által 
a prófétának adott parancsot felvegyem: Gyomlálj, ronts, ve-
zess, törj – építs és plántálj! (Jer 1,10) 

A régi bünök mondám, megmaradtak; de ujak is támad-
tak, melyeket a régi idő nem ismert. A hitbeli szakadások; az 
eszeveszett fényűzések – s az erkölcsi és természeti érzés hiá-
nyából származó ama névtelen bűn, melyre csak gondolni is 
borzadály…

Ezekről még némelyeket mondva, Istenhez vezettem a 
gyülekezetet, s imával és áldással fejeztem be szavaimat.”

A régi törvények elavulása

A püspök figyelmeztetése, intése a prófétát idézve hangzik 
el: „Gyomlálj, ronts, vezess, törj – építs és plántálj! (Jer 1,10)”, de 
mindez már megkésve. A püspöki látogatást követő években a 
presbiteri jegyzőkönyvek szerint nincs már többé káromkodá-
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sért, pajzánkodásért, hűtlenségért és más kisebb-nagyobb vé-
tekért, bűnért kimondott ítélet. A prédikátor egyénisége is ta-
lán ebben szerepet játszott, de megváltoztak a körülmények, a 
felfogás, a vélemény is. A régi rend és normák elavultak már, a 
régi norma értéke devalválódott, az erkölcsi norma megválto-
zott. A presbitérium elvesztette fegyelmező szerepét, hatalmát. 
A világi bíráskodás, a szolgabíró, illetve alsó fokon a faluházán 
székelő bíró és polgári elöljárók voltak most már illetékesek.  

A bíráskodás állami szervek feladata lett. Presbitérium te-
vékenysége az adminisztratív ügyek intézésében merült ki.* 

Irodalom

Hercegszöllősi Kánonok, Huncro Kiadó, 2007 Eszék

Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra 

„A bizalom pecséte alatt” I.−II. kötet, Exodus Kiadó, 2004 
Erdőkertes

Szlavóniai hétköznapok, Forum kiadó, 1973 Újvidék  

*  Előadásként elhangzott A vallásos kultúra és életmód a Kárpát-
medencében című konferencián 2011. október 7-én Alsbodokon. 
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dokumentum

Varga Mária

Utazások a szultán 
szolgálatában

Evlia Cselebi íróról

Az elmúlt évben több neves folyóirat és napilap is meg-
emlékezett Evlia Cselebi, a 17. századi Oszmán Birodalom 
írója születésének 400. évfordulójáról.

Könyve, a 10 kötetre kiterjedő „Seyahatname”, magyarul 
„Utazások könyve” egyike a késői 17. sz. oszmán világ legje-
lentősebb műveinek. Josef von Hammer-Purgstall német ori-
entalista fedezte újra fel és fordította le 1834-ben, azóta a mű 
kutatók generációit foglalkoztatja. A magyar fordítást először 
Karácson Imre végezte el 1894-ben.

A szerző neve ismert előttünk. Ő volt az, aki utazásai so-
rán vidékünket is bejárta, leírta megfigyeléseit, sok értékes 
adatot szolgáltatott régiónk múltjáról.

Evlia Cselebi, akinek neve műveltet jelent, 1611. március 
25-én született Isztambulban I. Ahmed szultán főékszerészé-
nek fiaként. Anyja egy ideig a szultán háremében élt. Elődei a 
kis-ázsiai Kütahyából származtak. (Itt töltött másfél évet Ács 
Gedeon Kossuthtal és emigráns társaival Amerikába utazásuk 
előtt.)

Családi helyzeténél fogva művelt környezetben nőtt föl. 
Egy medreszben (iszlám teológiai és jogi főiskolán) és egy ko-
ránt oktató iskolában kapott képzést, később a szultáni palota 
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iskolájában arab nyelvet, kalligráfiát, valamint zenét tanult.
1638-ban, 27 éves korában felvették IV. Murad szultán 

testőr-lovasságába, ekkor kezdődtek utazásai és följegyzései. 
Eleinte félhivatalos minőségben, később a szultán megbízá-
sából – a Birodalom keleti részének kormányzójaként – több 
mint 40 éven át járta a három kontinensre kiterjedő Oszmán 
Birodalom tájait és az azokkal határos országokat.

Utolsó útja Egyiptomba vezetett. Kairóban halt meg 
1684-ben, 73 éves korában. Sírját nem találták meg.

Utazásai során leírta a bejárt városokat, azok fontosabb 
épületeit, mindenekelőtt a mecseteket, zsinagógákat, temp-
lomokat és történetüket. Megfigyelte és bemutatta az embe-
reket, nyelvüket, vallásukat, emberi kapcsolataikat. Érdekes 
adatokkal szolgál a népszokásokról, az ünnepekről, a viselet-
ről. Részletesen írt a vidékek közigazgatásáról, a hivatalno-
kokról, neves családokról, költőkről, zenészekről. Érdekelték 
a gazdasági viszonyok, katonai berendezések, erődítmények, 
várak. A nyelvtudománynak is szolgáltatott adatokat a külön-
böző népek szavairól, kifejezéseiről. Saját véleményét, gondo-
latait és érzelmeit is megszólaltatta.

Mint ember is vonzó és érdekes lehetett. Hívő muzulmán, 
látogatta a szent helyeket, fölkereste Mekkát, Medinát. A 
patriárkától ajánló levelet kapott ilyen szöveggel: „Igazoljuk, 
hogy békeszerető, jó ember, és kérjük a hívő keresztényeket, 
hogy fogadják barátsággal.”

Cselebi az „Utazások könyve” 6. kötetében ír Magyaror-
szágról, ahol 1664–65-ben járt, feltehetően dél felől érkezve. 
Bejárta és leírta vidékünket, majd a Balaton környékét s Bu-
dát. Szemtanúja volt a Szent Gotthard-i csatának. Budáról 
Komáromot és Győrt érintve Bécsbe utazott. Megcsodálta a 
szép lányokat és fiúkat A nők és férfiak viszonyáról megütköz-
ve írta: „Egészen különös ez. Ebben az országban és általában 
az egész Gyaur-országban a nők viszik a szót, tiszteletet és te-
kintélyt élveznek Mária-anyára hivatkozva.”

Kitűnik, hogy a szerző nemcsak tájékoztatni, hanem szó-
rakoztatni is akarta olvasóit. Közlései nem mindig pontosak, 
kiváltképpen számadatai gyakran eltúlzottak. Bécsben pl. 360 
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templomot és kolostort, valamint 470 tornyot számlált meg. 
Az események időrendi sorrendjét sem mindig tartotta be, a 
múlt és jelen összefolyt. Mindez nem csorbítja a szerző érde-
meit, könyve nemcsak az Oszmán Birodalom, hanem az egész 
17. század, hacsak nem az egész világirodalom legnagyobb 
méretű útleírása.

A Nílus-delta részletes térképét, amely sokáig a Vatikán 
arhívumában pihent, Cselebi munkájaként azonosították, és 
tervezik kiadását.

A 40 évet nyeregben töltött, kísérettel és szolgákkal uta-
zó írónak hazájában, Törökországban újabban nagy olvasó-
közönsége van. Londonban 500 oldalas válogatás jelent meg 
munkájából „Egy ottomán utazó” címen (Robert Dankoff, 
Sooyong Kim: An Ottoman Traveller, Eland, London). Egy 
skót oszmánkutató Evlia-utazásokat hirdet Nyugat-Anatóliá-
ban lóháton. 

Születése után 400 évvel Evlia Cselebi-reneszánszról be-
szélhetünk.

 Forrás

Klaus Kreiser, NZZ 29.3.11. http://wn.com/evliya_celebi#
http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/evlija.html

***
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Eszék és környéke, ahogy 
Cselebi látta*
(Karácson Imre fordítása)

Eszék vár földje és alakja. Egy védett, egyenes, terjedelmes, 
termékeny síkságon fekszik a vár, melynek a nagy folyó1 kö-
rülbelül három oldalát öntözi, s tovább menve egy ágyúlö-
vésnyire lejjebb a Dunába ömlik; ezen helyhez közel van ez 
a hármas erős vár, melynél a belső vár, a középvár és a külső 
város vára is igen erős falkerítéssel bír.

A középső vár. Emelkedés nélkül való földes talajon, négy-
szög alakú, erős kerítésű, vörös téglából épített szép vár ez. 
Mikor Ibrahim pasa vezír ezt a várat nagy erőlködéssel lerom-
bolta, még öt ember termetének megfelelő vastag, erős tégla-
fal maradt. Utóbb, midőn uralkodói parancsra helyreállítta-
tott, az említett erős, alacsony falra vastag tölgyfagerendákból 
készült szándukokat2 tettek, minden oszlop helyére tömör 
szánduk illesztetett be, az erős tégla fölé pedig rácsozatos 
szándukot helyeztek, s mész- és gipszcementtel töltötték ki; a 
várat is magasabbá tették, s minden oldalán tornyok és utak 
hozzákapcsolásával feltöltötték, köröskörül az ágyúk számára 
lövő-lyukakat készítettek, de mellvédjei, miként más váraknál 
szokás, nincsenek. Mivel e vár a Dráva partján van, három fe-
lől a Dráva folyó veszi körül, s azon oldalakon gödrök és dom-
bok vannak, árok éppen nincs, és nem is szükséges. Eme parti 
oldalakon csupán egyszerű tömésfal-kerítés van, helyenkint a 
vízre nyíló szellőztető kis kapuk vannak. Ezenkívül három3 
oldalon erős fal van. Azon az oldalon egyik kaputól a másikig 
földbe metszett mély és széles árok van. A hitetlenek idejében, 

1     A Dráva.
2     Magyarul: ládákat. A török szót meghagytam, mivel alkalmas magyar 

szó itt nincs rá. A szanduk vagy szandik a vizenyős helyeken és a vízi 
építkezésnél használt caissont jelenti. A caisson, török szanduk nevét 
szekrény vagy láda alakjáról kapta.

3     A várat három oldalról víz folyta körül, tehát csak oldalról lehetett az a fal, 
melyről itt szó van.
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a Dráva vize folyván benne, az árokban halásztak. A halfogó 
zsilipek az árokban máig is láthatók. E várnak árokkal ellátott 
oldala egyik víztől a másikig ezerszáz erős lépés, de a víz part-
ján levő, árok nélküli oldal kétezer lépés, s e számítás szerint 
Eszék várának kerülete mintegy háromezer lépés. (181. p.)

Két kapuja van: egyik keletre néző széles kapu. Filibei 
Musztafa pasa e keleti kapunak belső felénél egy nagy, szép 
tömés építkezésű bástyát készíttetett, mely olyan, mint egy 
kahkaha4 bástya. Tetejét báljemez ágyúkkal díszítette fel. Má-
sik kapuja déli oldalon a külső városra nyílik, és Csársi-kapu 
néven ismeretes. A kapuboltozatra szarvasagancs van felfüg-
gesztve. E kapuk között levő falak oromzata néhány ezer kü-
lönféle fegyverrel van díszítve, melyeket az őrök őriznek. E ka-
pun belül egy nagy sajka-ágyú5 van, melybe egy ember elfér.

E kapuk előtt az árkon átvezető fahidakat az őrök minden 
éjjel csigákkal felhúzzák, s a várkapukhoz kapcsolják. Az emlí-
tett kapuk azonban nincsenek vassal beborítva, hanem pajván6 
tölgyfa-gerendákból összeillesztett kapuk. E várban négyszáz, 
alacsonyabb-magasabb, kőépületű s egészen deszkazsindellyel 
fedett ház van. Hat városrész és hat imahely van benne.

A belső vár. Eme középső vár északi sarkánál, a Dráva fo-
lyó partján, a középső várral összefüggő kiszögellésben, négy-
szögű, erős téglaépítkezésű szép vár ez, négy szögletén négy 
oszlop gyanánt álló tornyokkal. A különféle hadi felszerelé-
sekkel megtöltött magas tornyoknak teteje csúcsos deszkaku-
polában végződik. A déli oldalra nyíló egyetlen kapuja fölött 
minden éjjel az oszmán-zenekar dob hangszeren játszik. Itt 
a parancsnok házán és a hadiszertáron kívül más középület 
nincs. Kapuja előtt Szulejmán khán dzsámija van. A Dráva 
partján deszkákból összeállított búzamagtárak vannak. E mag-
tár előtt egy nagy ágyútelep van; itt van Szulejmán khánnak 
egy negyven arasznyi ritka ágyúja7, melynek hatvan oka súlyú 

4     Nedsib Ászim bég barátom szíves magyarázata szerint Kahkaha város 
Iránban volt, s a muzulmánok nagy fáradtsággal tudták azt elfoglalni. 
Innen közmondássá vált az igen erős várat Kahkaha várnak nevezni.

5     Sajkákon, hajókon használható ágyú.
6     Más helyeken jálván, tölgyfáról szól Evlia. 
7     Erről a nagy ágyúról említést tesz Brown angol utazó is, aki 1670-ben járt 

Eszéken. Lásd: Szamota: Régi utazások Magyarországon. Budapest, 1891. 335.
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vasgolyói voltak; a golyók közül némelyiket most lisztraktár-
ban mérlegre teszik, s tárgyakat mérnek vele.

Mikor Szulejmán khán az Álamánországban levő Bécs 
vára meghódítására ment, két ilyen ágyút vitt magával (182. 
p.), s egyik ágyú ezen a helyen, midőn a Dráva folyó hídján 
sietve átvitték, elsüllyedt. »Mostanáig is az a régi ágyú a hídfő-
nél a vízben áll«, úgy mondják. A hadsereg értelmesebbjei kö-
zül némelyek az ágyúnak a vízbe süllyedésében előjelet véltek, 
s ily beszéd volt az emberek között: »Bécset ez ágyúkkal alig 
veszik be, s hódítás nélkül térnek vissza«. Isten különös titka! 
Szulejmán khán ezekkel az eszéki ágyúkkal Bécs várát tizen-
hét napig löveti, s amíg ott időzik, meglepi a tél zordonsága. 
Kéz és láb nem foglalkozhatnak, sőt egyik napon oly nagy hó 
esik, hogy sátorából senki sem tud kimenni. Szulejmán khán 
is podgyászát, szulejmáni sátorát és kincseit ott hagyván, ezt 
az itteni ágyút és a többi négy báljemez ágyút abban a téli 
időben elhozta, és Dsánkurtarán8 nevű helyre jővén, lelkét 
megmentette.9 Abban a zordon télben az alamánországi Bécs 
várától húsz konáknyi távolságra hozta ezt el szerencsésen.

Különös dolog azonban, hogy mikor ez ágyúk egyike a 
Drávába elsüllyedt, az emberek ezt mondogatták: »Ez ágyú 
elsüllyedésében nincsen jó előjel; a sors kedvezőtlen; Isten 
tudja! ebben az esztendőben nincs hódítás és győzelem.« Va-
lóban úgy is történt; hódítás nélkül térvén vissza, Eszékre jöt-
tek. Eme nagy ágyú mellett négy darab báljemez ágyú is van, 
melyek mindegyike egy várat ér. Mindezek az ágyúk Dárda 
vára felé néznek, mely a Dráván túl, az eszéki híd fölött két 
órányira levő hídfőnél van.

Külvárosa. A középső vár keleti kapuja előtt, a főúton egé-
szen a déli oldalon levő Pánáir-kapuig10 menve, ezerszáz lépés 
hosszú külváros van. Vastag fagerendákból készült egyszeres 
palánkafallal övezett erős vár ez. Bástyái vannak, s az ágyúlyu-

8     Magyarul: lélekmentő. A törökök által alapított helység volt. Hevenesi 
térképén Czankurtura néven van jelezve. Dsánkurtarán Adony közelében 
volt, s Buda visszafoglalása után pusztult el.

9     Szójáték a Dsánkurtarán névvel.
10     Vásárkapu.
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kak11 sűrűn következnek egymásután. Két kapu van rajta: déli 
oldalon van a vásártéri Pánáir-kapu, keleti oldalon pedig Vu-
kovári-kapu. Nagy mellvédjei nincsenek; a Pánáir-kapu fölött 
csak tíz sáhi ágyú van; tüzérei éjjel-nappal készen állanak. A 
külváros árka időfolytán szeméttel és földdel telt meg, jelenleg 
tisztogatásra szorul.

E várnak kerülete ötezer kilenc lépés. Mindössze négyszáz 
deszkatetejű, deszkaépítkezésű és fapadlózatú ház van (183. 
p.) benne. Kőépület és kövezet e városban egyáltalán nincs, 
mivel alacsony, vizes, mocsaras hely. Ha szilárd épület van is, 
az mind cementtégla építkezés. Minden háznál van azonban 
egy kis kertecske; elég tágas és csinos házak ezek. Összesen 
hét városrészből áll; a középső vár öt városrész, s így mindösz-
sze tizenkét városrész van. Főbbek: a Kászim-pasa városrész, 
Bég-szeráj városrész, Mehkeme városrész, Anbár városrész, 
Aga városrész. Nagy-kojumdsi városrész. Összesen negyven-
hat imahely van; többi között a belső vár kapuja előtt van 
Szulejmán szultán dzsámija, mely a régi időben templom volt; 
nem nagyon díszes, és látogatottság tekintetében is elhagya-
tott dzsámi. A középső várban van Kászim pasa dzsámija; en-
nek a tárikhja:

A jóságos Kászim pasa – tartson örökké dicsősége! 
Az örökkévaló Allah dicséretére állította ezt a házat. 
Szép hely ez, mint ama Bájt-ul-átik.12

Legyen a tárikhja: egyenes boldogság neki 
966. év.13 

Ez a fényes dzsámi a középső várból kimenet, a főút jobb 
oldalán van, s kékes ólommal fedett, kupolás, ragyogó dzsá-
mi, mely hosszában és szélességében száz-száz láb. Szószéke, 
máhfilje igen szép és nagyon művészi. Külső lépcsőjénél hat, 
tiszta fehér márványoszlop fölött, hét alacsony, kékes kupola 
van, s ily gyönyörű dzsámi semmiféle határszéli helyen nincs. 

11     Belülről széles és kifelé keskenyedő lyuk a várfalon.
12     A mekkai Kaába templomot értik alatta.
13     Kr. u. 1558.
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Erős téglaépület ez, és tágas háremje14 van. A hárem belseje 
ritka szép fákkal díszített árnyas sétahely. Nagyon művészi, 
díszes, magas minaretje van.

A külvárosban van Musztafa pasa dzsámija. Keramittal 
fedett dzsámi ugyan, de nagy sokaságot fogad be, mert ez a 
dzsámi a csársi és a bazár gyülekező helyén áll; kapuja fölött 
ez a tárikh van:

Az irgalom e házát Musztafa pasa
Építtette, hogy az a hit útja legyen.
Míg az itt összegyülekezők Isten után sóvárognak,
A jámborok elnyerik a Teremtőhöz való közeledést.
A dzsáminak így mondtam tarikhját:
Az irgalom menedéke, a hit szolgáinak helye ez.

Ezeken kívül van még negyven mecset a városrészekben 
Összesen négy tudományos tanintézete van, ilyenek: Kászim 
pasa medreszeje, Musztafa pasa medreszeje. Az idevaló nép a 
(184. p.) tudományokat nagyon kedveli, de azért dár-ul kurrája 
és dár-ul-hádisza15 nincs. Tanítóik azonban a dzsámiban a 
hádiszt is elbeszélik. Van négy kolostora, öt elemi iskolája, töb-
bi között a Kászim pasa és Musztafa pasa iskolái jelesek, és úgy 
tele vannak, mintha paloták volnának. Minden év kezdetén va-
lamennyi szegény árvának a Vakufból pénzzel és ajándékokkal 
együtt egész öltözet ruhát, sapkákat és fejrevalókat adnak.

Tizenkét csorgókútja16 van; többi között a középső várnak 
Csársi kapuján kimenve, bal oldalon, az árok partján a deszka-
kupolás Kászim pasa csorgója; július hónapban a kerbelai vér-
tanúk lelkéért valamennyi szomjas embernek Kevszer17 vizet 

14     Hárem a dzsámik, mecsetek előrésze, hol a rituális mosdáshoz szükséges 
nagy vízmedence van. A háremek a mecsetek előtt levő befásított 
térségek.

15     Olvasó ház, hol a Korán helyes olvasását, dárul-hádisz, hol a muzulmán 
hagyományokat tanítják.

16     A szebilkhánek a főutcákon és utakon kegyes alapítványból fenntartott 
kupolás épületű közkutak, hol a jövő-menők ingyen kapnak vizet. Ilyen 
sok van Konstantinápolyban.

17     Regebeli nagy folyó, melynek vize igen egészséges volt. A Kevszer folyó a 
paradicsomban eredt.
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adnak itt. A szerdár csorgója, a ketkhuda csorgója is az ismer-
tebb közkutak közül valók. A középső vár kapuján kimenvén, 
a csársiba menet jobb oldalon, ólomtetejű, kupolás épületű 
szép fürdők vannak. Van hat kereskedői fogadója. Van egy ka-
raván élelmezési szállója. A külváros erődítményén kívül egy 
palánkából készült várforma hely van, ezt vásártérnek (pánáir) 
mondják. Az összes jövő-menők itt ellátást kapnak; a város-
ban, ezenkívül más karaván szeráj18 nincs, hanem van sok ház-
tulajdonos, előkelő és főember, s midőn a kapukat kinyitják, 
és jövő-menő vendégek érkeznek, néhány napig ellátják őket, 
mert gazdag város. Kétszáz bedesztán-boltja19 van, de nem kő-
építkezésű boltok, hanem azért India, Arábia és Perzsia min-
den árucikke megvan bennük.

Van egy folyóvize, mely tiszta, egészséges víz, s ez a nagy 
Dráva folyó. E folyónak kezdete nyugoti irányban és a déli 
határon két helyről folyik össze. Egyik ága Horvátország he-
gyeiből jön ki, a másik Duduska20, Megmoria21 és Szlavónia 
hegyeiből gyülemlik össze, s folyásában (185. p.) Légrád22 vára 
közelében, Kedskivár23 tövében elhaladván, a mi Maszluk24 és 
Valp-pova25 várainknál megy el, és Eszék közelében, Dárda 
várának hídja alatt foly keresztül; ezt az Eszék várát néhány-
szor megrongálta, s Eszék vára irányában a vizek anyjába, a 
Duna folyóba ömlik.

A csársi, bazár és vásár. Eszék várától délre, a várostól el-
különítve egy palánka van, melynek ha felszerelése és ágyúi 
volnának, vár volna. Négyezer lépés kerületű vásártér ez, tud-
niillik olyan hely, ahol évenkint egyszer vásár szokott lenni. 
Ennek az árucsarnoknak belseje a sakktábla festése alakjára 
van, s az építőmester a mérnöki tudomány szerint rendezte el 
annak útjait, s ezer boltot készített benne. Bármelyik utcából 

18     Félszer alakú nagy szálláshely.
19     Vásárcsarnok, hol szöveteket árulnak.
20     Karinthia és Krajna neve.
21     Ebből a horvát szóból: Medjmor (Muraköz).
22     Légrádsík.
23     Várnak semmi nyoma a Dráva-parton. Valószínűleg a másoló hibájából 

lett ebből Kis Kővár, melyről azonban Hevenesi térképe nem ad jelzést.
24     Moszlavina  várát kell alatta érteni.
25     Tulajdonkélpp Valpó vára.
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nézünk rajta, a csársinak túlsó vége meglátszik. Egyik olda-
lán, a lovak számára istállók, másik oldalon a kocsik számára 
megálló terek vennak, s a várkapu módjára levő kapu kör-
nyéke, alacsonyabb-magasabb, szobákkal ellátott nagy épület, 
mely nem kőből, hanem fából van. Mikor a tavaszi26 évszak 
elérkezik, egész az őszi napokig a rumi27, arab, perzsa és más 
vidékekről százezernél több kereskedő jön, s e várban letele-
pedvén, mindenki a maga árucikkének megfelelő helyen állít-
ja ki áruit. Egyfelől pedig az egész vilajet népe e váron kívül 
sátoraival letelepszik, s oly csemapur bazár lesz, melyet leírni 
nem lehet. Ily módon, midőn a vásártér helyei ember-tengerré 
váltak, a pozsegai pasa egész seregével és sátoraival egyik olda-
lon megállapodik, s felfegyverkezve készen áll.

A kazzáz28 agák háromezer, harcos, bátor, legjava (186. p.) 
vitézzel a vásártér egyik oldalán elhelyezkednek, s éjjel-nappal 
az összes kereskedőket és szállítókat29 őrzik, s midőn végre a 
kereskedők árucikkeiket s egyéb tárgyaikat mind előrakták, 
negyven nap és negyven éjjel foly az adás-vevés, néhány ezer 
csomagot felbontanak s eladnak, néhány ezer csomagot meg-
vesznek, s a térségen állatokat és másféle dolgokat árusítanak 
el. Szóval, ha e vásárnak nagyságát úgy írnánk le, ahogyan lát-
tuk, egy külön könyv lenne belőle.

A negyvenedik napon valamennyien a maguk árucikkei-
vel együtt, a kanizsai katonasággal egy helyre gyülekeznek, s 
a kereskedőktől az évi boltjog fejében hét-nyolcezer piasztert 
vesznek. Ez a hely Kanizsa meghódítójának, Ibrahim pasának 
alapítványa.

A lakosság és viselet. Az eszékiek mind végvidéki kalpagot 
és különféle ezüstgombos, posztó dolmányt viselnek, nyelvük 
magyar. A levegő és víz kellemes. Ezek helyek mind oszmánli 
vérrel vannak átgyúrva. Itt van a Gázi Kászim pasa búcsú-
járóhelye, aki a dzsámi temetőjében, egy ólomtetejű, fényes 

26     Magyarul: Cseresznye évszaka.
27     Rumi vagy rumiliai. Rum tulajdonképp római. Rum, vagyis római 

földnek nevezték a törökök nemcsak a mai Ruméliát, hanem Kis-Ázsia 
előrészét is.

28     Selyemárusító. Így hívták azokat a vásári tisztviselőket, kik a 
vagyonbiztonságra és rendre ügyeltek.

29     Így hívták a hadsereg szállítóit is.
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kupolás sírboltban van eltemetve. A városban van Musztafa 
pasa búcsújáróhelye, aki a dzsámi közelében nyugszik. Az 
említett vásártérhez közel, a Valpó várába vezető úton van 
Bájrám-Baba búcsújáróhelye, keleti irányban a kertek között, 
a belgrádi úton van Khoszrev-Baba búcsújáróhelye.

Miután e várost teljesen megszemléltük, s Kádí-záde Ib-
rahim pasa urunknak hátramaradt katonái is megérkeztek, 
Köprüli-záde Fázil Ahmed pasa sátora előtt csapatonkint el-
vonultunk.

Pasánk két tugos30 volt. Hadosztályunk a többi vezírek 
hadosztályainál kiválóbb volt, s az egész hadsereg hadosz-
tályunkat látva »Barik Allah«31 szóval dicséretet mondott és 
elbámult. Százhúsz felfegyverzett díszöltözetű kapudsi basi, 
kétszáz vádsib-ül-rája. háromszáz müteferrika, kétszáz deli, 
kétszáz önkénytes (gönüllü), kétszáz tatár (187. p.), száz 
csasznigir32, száz külső élelmezési felügyelő (kilárdsi), két-
száz nyeregkészítő belső aga (szerráds33), háromszáz puskás 
száridse34, kétszázhetven horvát, bosnyák és arnota35 szegbán36 
volt együtt, akiknek mindegyike egy-egy erős oroszlánhoz 
hasonlított. Vörös tollas úti fövegük37 egészen vörös gyapjú-
szövetből volt, s aranyrojtos boklóju fövegüket félre csapva, 
valamennyien gyalog, negyven-ötven dirhem38 súlyú golyó-
kat lövő puskáikkal őz gyanánt szökellve, sorrend szerint 
páronkint elvonultak. Azután a vezeték lovak és dúsan ara-
nyozott szerszámú paripák lépdeltek el, s utánuk Kádi-zada 
Ibrahim pasa mint egy nagyvezír fénnyel és fenséggel, csupa 
drágaköves gyönyörű fegyverzettel, egészen aranyos és ragyo-
gó tegezzel és karddal díszítve Ászáfként vonult el. Midőn a 

30     Lófarok. Egy, két, három tug jelezte a török pasák rangját. A tug 
lófarkából készült jelvény volt, melyet a pasák előtt vittek.

31     Áldott az Isten!
32     Így nevezték a szultán háztartásában alkalmazott konyhaszemélyzet 

egy részét. A hadseregnél a csasnigirok élelmezési biztosok és 
katonaszakácsok voltak.

33     Szerráds alatt a nyergesek osztályát kell érteni.
34     A pasák által zsoldba fogadott katonaság egy osztálya.
35     Albán.
36     Vadászzászlóalj.
37     Magas gyapjúsapkát kell alatta érteni. Ilyent viselnek jelenleg a dervisek.
38     Egy okának (1280 kilogramm) 400-ad része.
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tapasztalt emberek ezt látták, így szóltak: »A nikápolyi szan-
dzsáki hivatallal ily vezériesen és fenségesen megjelenni szük-
séges volt-e?« Mások pedig azt mondták: »Háború van, hogy 
az ellenségnek ragyogást és pompát mutassanak, ezért a reisz-
ül kuttab39 efendinek kormányzása alatt így történt. «Azután 
háromszáz, csupa aranyos ruhába öltözött belső aga, fejükön 
csillogó sisakkal, kezükben hosszú lándzsával, gyors lovakon 
vonult át, utánuk éppen száz, kovás puskájú belső apród 
ment, azután pedig hét zenekar a Dsemsid40 dobokat verve 
a Szegiáh41 dallammal vonult el. Ekkor Ibrahim pasa urunk 
lováról leszállván, daliás ugrással a nagyvezírnek kezet csókolt, 
amire a fényes elméjű vezír így szólt: »Helyesen! százszor he-
lyesen! a birodalom kenyere neked biztosítva legyen. (188. p.)

Nemcsak hivatalodnak megfelelő, hanem vezéries zászló-
aljat mutattál be. In-sálláh! (ha Isten akarja), neked a budai 
vezírséget a padisáhtól meghozom, hogy Budán ezt a hadosz-
tályodat tökéletesítsd.«

Ezután egy aranyos díszköpönyeget és ritka szép prémes 
mentét ültetett fel vele, s hadosztályával küldetése irányá-
ban sátorba szállott. A következő napon az indulás trombi-
tája megfúvattatott, s legelőször a sereg előcsapata Ali pasa 
csárkhádsival Eszék alól elindult. Ibráhim pasa urunkkal az 
eszéki hídon két óra alatt nehézségek között én szegény is 
keresztül mentem, s Dárda palánkára érkeztünk a hídfőnél. 
Itt az iszlám seregnek ötven szállító hajón érkezett élelmiszere 
kiadatott, és a hadsereg annyi gazdagsághoz jutott, hogy egy 
lovat két akcsén adtak el.

Az eszéki híd. Már a keresztények idejében is megvolt; 
utóbb, mikor Szulejmán szultán őfelsége a 932. évi Zil-káde 
hónapban42 Pétervárad43 és Eszék várakat elfoglalván, Moh-
ács mezején csatát vívott, a kivégzett főszerdár, Ibrahim pasa 
egész seregével építette e hidat. Egyik hídfőtől a másikig teljes 

39     Nálunk a hódoltság korában réz-efendi, ugyanazon teendőket végezte, 
melyeket ma a külügyminiszter.

40     Regebeli perzsa király, aki 700 évig uralkodott.
41     Török zenedarab volt, de közelebbit nem tudunk róla.
42     A keresztény időszámítás szerint 1526. augusztus.
43     Varadin.
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két órai út. Környéke ingoványos és vizes hely lévén, minden 
oldalról olyan vastag tölgyfa-gerendákat vertek le, hogy két 
ember tudná csak azokat átkarolni. A híd közepén jobbról és 
balról, hogy a jövő-menők kipihenhessék magukat, fából ké-
szült magas pavilonok vannak. Innentől kezdve a hídnak tíz 
lépésnyi helye felszedhető, s e helyen várkatonaság tartózko-
dik, s a jövő-menő kereskedőktől a kormányzói kincstár szá-
mára vámot vesznek, éjjel pedig a hidat csigákkal felhúzzák, 
s kapuját elzárják. A hídnak jobb és bal oldalán gerendákból 
korlátok vannak. E korlátokon kívül a gyalogmenők számára 
két rőf széles gyalogló rész van. E hídon, ha két kocsi szemközt 
jön, a gyaloglók a szélére mennek, s a kocsik egymás mellett 
kényelmesen átvonulnak. E hídon folyóvíz módjára tengernyi 
ember jön-megy.

Dárda várának alakja. A Dráva folyó partján, egy fahíd-
nak végénél négyszögű, kis fa-palánka. Nyugot felé egy faka-
puja van, de bástyájával és hadiszertárával erős vár. Parancs-
noka és nyolcvan katonája van. A várban ötven deszkatetejű, 
különálló, kis ház, egy dzsámi és egy magtár van. Kívül külvá-
ros módjára egy fogadó és tíz bolt van. Szőlője nincs. Nagyon 
végvidéki hely ez, azért a verekedés és támadás nem hiányzik 
belőle. A nagy hídfőnél levő kapun (189. p.) bemegy az em-
ber, s külváros nyugoti kapuján jön ki. E Dárda közelében a 
Dráva folyón keresztülvezető még egy nyugati híd van.

A Dráva hídja. Azon a helyen, hol a folyó a vár tövében 
elfolyik, teljes negyven darab hajó van, melyek mind vaslán-
cokkal vannak egymáshoz kötve. Nehogy az ellenség elvághas-
sa, karvastagságú láncokat használtak fel erre. Eme negyven 
darab hajóra egy fa-átjárót készítettek. Hossza 160 lépés, mert 
keskeny medernél van, a hídnak két oldalán erős kapuk van-
nak; a közepén levő tömlő-hajók közül kettőt az őrök minden 
éjjel vaslánccal újra összekötnek, s a hídnak más helyein ma-
dár sem repülhet, darázs, hangya és kígyó sem mehet át; egész 
reggelig őrzik.

A Karasicsa láp. Dárda és Baranyavár között a Duna és 
Dráva folyókból kiszakadt kis láp van, mely nyolc mérföld44 

44     A török mérföld jelentékenyen kisebb, mert 2500 török rőf egy mil.
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kerületi tó; ízletes és kövér halai vannak. Innen elindulván 
nyugot felé mentünk, s 5 óráig haladva Baranyavár palánkára 
érkeztünk.

Baranyavár palánkája. A mohácsi szandzsák területén van, 
és százötven akcse jövedelmű járás. Várparancsnoka, nyolcvan 
katonája, ötven deszkatejű háza, egy dzsámija, hadiszertára, 
ruha raktára, húsz darab sáhi ágyúja, nyugotra, néző fakapuja 
és árka van. Szép fa-palánka. A külvárosban száz deszkaháza, 
egy kis fogadója s tíz boltja van. E várnak négy oldala a síkság-
ról jövő Ázák45 víz által mocsaras hely. Egy erős fahídja van; az 
egész hadsereg e hídon keresztül ment, s Miháds46 mezejéről 
az erős Miháds palánkára érkeztünk. (190. p.)

* Részlet: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi 
utazásai 1660–1664. A M. Tud. Akadémia Történelmi Bi-
zottságának megbízásából fordította és jegyzetekkel kísérte 
Dr. Karácson Imre. Budapest, 1904. Kiadja a M. Tud. Aka-
démia.

45     A Karasica folyó.
46     Ez Mohács török neve.
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Jung Ferenc

Kis-Kőszeg (Batina)
Monografia

Írta: Jung Ferenc. Jegyzetekkel ellátta: a szerkesztő

Kis-Kőszeg, köznyelven Batina, nem fekszik ugyan Bács-
Bodrogh vármegyében, de figyelembe véve, hogy Kis-Kőszeg 
már a rómaiak idejében nagyobb telep és castrum, később a 
középkorban, mint fő átkelési hely a Dunán Bács és Baranya 
vármegyék között, de különösen a török hódítás idejében, 
mikor Vörösmart, mely Batinának legközelebbi szomszédja, 
és Kolluth között fordult meg a két vármegye összes kereske-
dése, vármegyénk történelmében mindig nagy szerepet ját-
szott, azért méltán megérdemli, hogy monográfiája a várme-
gye történelmi társulatának évkönyveiben helyet foglaljon.

Kis-Kőszeg falva Baranya megye keleti részében fekszik, a 
Duna folyam jobb partján, északról szegélyezve a kis Karasica 
folyó által és a Stájerországból jövő dobrai hegység végnyúl-
ványaitól körülvéve.

Lakossága jelenleg körülbelül 2000 lélekre tehető, aj-
kuk szerint magyarok, németek és horvátok. Vallásuk szerint 
túlnyomólag róm. kath., vannak még reform., izraeliták, gö-
rög keletiek és egy nazarénus család.

Foglalkozásra nézve föld- és szőlőmívelők, halászok, ipa-
rosok, molnárok, hajósok, napszámosok és egy-két selyem-
termelő is van.

A falu területe 3826 hold 825 négyszögöl fensíkon és 
szétnyúló völgyekben fekszik festői kilátással, különösen a 
Duna parton levő hegyről gyönyörű kilátás nyílik a baranyai, 
drávántúli és bács-bodroghi vidékre; környezete egészséges 
létkörrel megáldva, élénk forgalomnak örvend, dunai gőz-
révátkeléssel, mely forgalmi összeköttetésbe hozza Baranyát 
Bács-Bodrogh megyével és az egész Alfölddel.
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Van róm. kath. temploma, mely körülbelül a múlt szá-
zad közepén az uradalom, mint a hitközség pátronusa költ-
ségén a hívők együttes munkaerejével épült; van újonnan 
épült kalváriája és kápolnája, melyet Győry György, a község 
érdemes polgára emelt Isten dicsőségére; van szép temetője; 
továbbá: róm. kath. jellegű elemi népiskolája, faiskolája és 
egy vendégfogadója.

Van tovább postahivatala, mely takarékpénztárral van 
összekötve a Duna bal partján, Bács területén ugyan, de a 
falu átellenében Bezdán néven hajóállomása, kereskedése, 
országútja, (mely mint a falu utcái többnyire eperfával van 
beültetve) és heti vására. Van az uradalomnak három nagy 
magtára, tisztviselői számára csinos épülete, kertje, elkülöní-
tett legelője, melyet jelenleg a község bír bérben és a környé-
ken erdeje. Van e felett a községnek és az uradalomnak is 
külön egy kőbányája.

Kis-Kőszeg lakosai békeszeretők, magyar érzelműek, ke-
vés kivétellel olvasni, írni tudnak, jó adófizetők, adakozók, 
vallásosak, vendégszeretők és munkásak. Az éghajlata igen 
mérsékelt, szelíd és kellemes, mi a tenyésztésre kedvező. A 
szőlő augusztusban érik meg és szeptember végén már rende-
sen a szüretnek is vége van.

Földrajzi leírás tekintetében, amint már említve volt, bír 
egy folyammal, nevezetesen a Dunával, egy kisebb folyóval 
(Karasica), mely a benne található sok kárásztól kölcsönözte 
nevét és a mely az egész messzi környék számos patakjából 
származik, bír továbbá egy jelentéktelen tóval, egy magasabb 
heggyel, mellyet bodolyainak vagy baranyavárinak, de sokan 
báninak neveznek, mely Monostornál veszi kezdetét és 2 
mérföldnyi hossza után Batinán a Dunánál végződik, tetején 
egy várrommal.

Ezen hegyfoknak kies vidéke kedvenc üdülési helye a 
környék lakóinak, főleg Zombor város polgárainak, akik itt 
számosan bírtak és bírnak szőlőket és borházakat, hol aztán 
víg szüreteket tartottak. Innen származott a híres bodolyai 
főtt ürmös, amely annak idejében ismeretes volt az egész 
Bácskában.
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Az egészséges hegyi levegő hozzá a Duna fürdésre csá-
bító tiszta folyása, párosulva a gyönyörű kilátásos vidékkel, 
utolsó időben sok embert csábít Batinára, hol a fürdőidény 
mindig élénkebb lesz, és valóságos üdülési helyül nőheti ki 
magát, főleg ősz felé, mikor a pompásan tenyésző sok szőlő a 
szőlőkúrára önkényt kínálkozik. A lakók nem is mulasztják 
el vendégszeretettel és víg társasági élettel az ottani mulatást 
kellemessé tenni.

Politikai tekintetben Kis-Kőszeg nagyközséget képez, 
melynek élén a bíró esküdtjeivel és a községi választmány áll.

Történelmi tekintetben – kivéve a római uralmat – kevés 
jelentőséggel dicsekedhet. Ellenben stratégiai szempontból 
szerencsés fekvéséért fontos helyet foglal el, mert az alvidéken 
a batinai rév az egyedüli pont, mely az átkelést a dunántúli 
vidékből, Baranyán keresztül Bács és úgyszólván az egész Bá-
náttal eszközli, de még stratégiai szempontból a magas hegy 
is számításba jön, mivel tiszta időben onnan szabad szemmel 
is messze lehet ellátni és szemmel tartani a bácsi, a drávántúli 
és a baranyai hadtestek mozgalmát.

Ez Kis-Kőszeg községének jelenlegi fotográfiája. Nézzük 
az őskorit. Nem lesz talán érdektelen, ha erre nézve Haas tör-
ténelméből ideiktatjuk Baranya megyéről adott őskori leírá-
sát, mert községünk is Baranya területében fekszik, így ennek 
múltja is azonos amazéval. „Az idők kezdetében – így ír a fent 
nevezett író – egész megyénk, – tehát községünk is – el volt 
borítva a tengertől, bizonyítván ezt nemcsak a felületén hátra 
hagyott iszapföld, melynek tájunk termékenységét köszönhe-
ti, hanem a mélységben található fövény, tengeri csigák, nem 
különben több óriási csontnak napfényre jötte.” (Itt közbe-
szőve felemlítjük, hogy Batinán és Schmiedt pincéje tájékán 
szintén találtattak tengeri csigák, sőt e sorok írója is talált a 
hegy egyik völgyében valamely óriási állatnak csontrészleteit, 
mely vagy éghajlatunk alatt tenyészett és az özönvízben elve-
szett, vagy ugyanakkor távol földről e helyre hömpölyögve az 
árok elapadtával azon megmaradt. Sőt azt is állíthatjuk, hogy 
megyénknek Bátán és Baranyaváron aluli része sokáig még 
vízborított vidék maradt és csak később, később behatások-
nak tulajdonítható kiszáradása után lett lakható.)
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Schams Ferenc „Top. Beschreibung von Peterwardein, 
Pest 1820.” kiadott munkájában azt állítja, hogy Baranyavár, 
Mohács, Bátta, Szegszárd, Simonytornya, tovább Eszéktől 
kezdve Belgrádon át egész a Baba-kay nevű szikláig a Dráva és 
Duna jobb partjai, továbbá, Lelesz, Mád, Mezőkövesd, Árok-
szállás, Csongrád, Baja városok és a telecskai dombok közt 
egy 46 mérföldnyi hosszú és 24 mérföldnyi széles bassinben, 
hajdan állóvíz, azaz tenger pangott. – Miből Schams szerint 
következik, hogy akkoriban a Duna már Baja és Bátta közt 
ömlött a tengerbe, a Dráva pedig Eszéken felül végzé folyá-
sát. De hová lőn e nagy víztömeg? Schams úgy véli, hogy 
valamely nagy rázkódtatás, földrengés vagy földmozdulat 
megszakítá a Baba-kay mellett sem magas, sem szilárd hegye-
ket, és végre sok idő múlva a vaskapun át is utat nyitott ma-
gának ezen összeszorult víztömeg, mely azután a mélyebben 
fekvő Oláhország felé özönlött.

Ezen rendkívüli eseménynek idejét Haas szerint is meg-
határozni lehetetlen.

Valószínűen a rómaiaknak maradt fönntartva e térség 
még akkoron is mocsáros nagy részének kiszárítása és lakha-
tóvá tétele. 

Hogy Baranyának és vele Kis-Kőszegnek kik voltak az 
őslakói, és honnan kapta vidékünk első ős lakóit, azt megha-
tározni szinte teljes lehetetlenség. Erre nézve Haas, Herodot, 
Strabo, Appianus és Justiniusra hivatkozik, és azt következte-
ti, hogy Illyrek voltak a Duna melletti, következőleg a bara-
nyai vidéknek is a legrégibb lakósai, kik aztán a korán becsa-
pott kelták által részint kiszoríttattak, részint meghódíttattak. 
Haas szerint: Krisztus urunk születése előtt mintegy 590 év-
vel kezdtek a biturgiai kelták Galliából kiköltözni, és pedig 
két csapatban, melyeknek egyike Bellores alatt Itáliában, a 
másik pedig Sigovestől vezetve, a Rajnán át a Dunamelléki 
tartományok azon részébe, mely utóbb Pannóniának hiva-
tott, rohant be és az itt tanyázó nemzetek legyőzte után ál-
landóul meg is telepedett, ezek azután Dio Cassius Dalmatia 
és Felső Pannónia praefectusának bizonyítása szerint (49,36) 
nemcsak magokat pannonoknak nevezték, hanem a rómaiak 
által is így hivattak. 
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A tudós Schönleben felsorolja Pannónia egymás után 
következő lakóit, a kik azonban ugyanegy időben egymás 
mellett is laktak. 1. aborigenes, azaz eredetei vagy törzslakók 
(Haas szerint az ős illír nemzetség); 2. kelt eredetű japodak; 
3. hyperboraeusok; 4. kelták; 5. pannonok; 6. tauriscusok; 
és noriceusok; 7. rómaiak; 8. vandálok; 9. gótok; 10. lon-
gobárdok; 11. szlávok és vendek; 12. hunok és avarok; 13. 
frankok.

Minthogy minket a rómaiak által meghódított panno-
nok legjobban érdekelnek, mert ezek voltak Baranyának 
ismert legrégibb lakói, nem lesz érdektelen, ha vizsgálódás 
tárgyává tesszük a Pannónia nevet.

Haas szerint: Pannónia neve eredetét biztosan meghatá-
rozni igen nehéz. Származhatik az Pan-Panis, Pannustól, to-
vábbá Pannon Moesus fiától, sőt némelyek szerint pan szláv 
szótól, mely urat jelent, honnan az következnék, hogy a régi 
pannonok szlávok voltak. A szerző azonban őszintén meg-
vallja, hogy ezt biztosan nem meri állítani. 

A pannon nép – a mint a történelemből tudjuk – ha-
talmas és kiterjedt volt, mely több ágra oszolva, csak akkor 
egyesült, ha ellenség fenyegette vagy megtámadta őket. 

A pannonok eredete felől a különböző írók különbözően 
vélekedtek. Haas szerint azonban legnyomósabban ítélnek 
azok, kik az őspannonokat illírekkel kevert keltáknak mond-
ják.

Nyelvökre nézve is eltérők a vélemények. Timon szerint 
szláv volt a pannonok nyelve, ellenben mások úgy véleked-
nek, hogy a pannonok görög nyelven beszéltek, de Katancsis 
határozottan a pannonokat szlávoknak tartja, bizonyítékul 
felhozza többek közt a vindobonensesek arany tábláját és 
annak feliratát, mely hamisítatlan szláv eredetre enged kö-
vetkeztetni.

Haas ellenben azt vitatja, hogy kétségbevonhatatlanul bi-
zonyos, hogy Pannónia lakói nagyrészt kelták voltak, kik az 
akkori németekkel egy eredetűek, ennek folytán állítja, hogy 
a pannon nyelv rokon és igen hasonló lehetett a régi germán-
hoz. Állítását Szalágyi munkájával is támogatja. Mindazáltal 
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elismeri, hogy később, midőn a pannonok gyakori érintke-
zésbe jöttek más nemzetekkel, nyelvük sok idegen szavat is 
vett fel magába, és ez magyarázatot ád a vindobonensesek 
szláv idomú arany táblára nézve is.

A pannonok jellemzésükre nézve elmondhatjuk, hogy 
Augustus előtt mind külsejükben, mind szokásaikban, va-
lamint erkölcseikben vadak és műveletlenek voltak, és ezen 
vadságukat megtartották még akkoron is, midőn őket a 
rómaiak meghódították; azonban vadságuk dacára mégis a 
szomszéd népeknél jobban értették a földmívelést, sőt váro-
sokat és falvakat is építettek.

A pannonoknak voltak templomai, oltárai és bálványai. 
Áldozatra nemcsak állatokat, de embereket is használtak. 
Papjaikat druidáknak nevezték, kik jóslatokkal is foglalkoz-
tak. Ők voltak a nép bírái, bölcsei, orvosai és csillagászai. A 
pannonok hitték a lélek halhatatlanságát és vándorlását.

Pannon régiségeket Kis-Kőszegen is találtak, és pedig 
hamvedreket, korsókat, tálakat, mely leletek arra engednek 
következtetni, hogy a pannonok itt teleppel bírtak és pedig 
különösen a kis-kőszegi szőlőhegy nyugati oldalán.

Baranyát – a mint az ó-kori történelemből tudjuk – és 
vele Kis-Kőszeget, a rómaiak Augustus korában K. e. 35 évvel 
foglalták el, és innét veszi kezdetét Baranyának és vele Kis-
Kőszegnek római történelme. A rómaiak rövid idő alatt any-
nyira fölvirágoztatták az egyébként igen kellemes éghajlatú és 
bőtermékű vidéket, hogy alig fél század alatt több nevezetes 
római helységet, várost és jó utakat építhettek.

A benn lakó pannonok – Haas szerint – többször 
megkísérlették széttörni a rabigát, mely őket a rómaiakhoz 
fűzte, de mindannyiszor eredménytelenül. Mikor azonban a 
rómaiak hatalmukat a pannonok felett végleg megszilárdítot-
ták, azonnal hozzá fogtak utak építéséhez. Az utakat ellátták 
mértföld mutatókkal, melyekből nem egy, ami időnkre itt 
felmaradt, és Batinán is találtatott, miből az következik, hogy 
Batinán keresztül is volt a rómaiaknak épített útjok.

A rómaiak gyorsan elszaporodtak, a második században 
már Pannóniát két részre osztották, melynek egyike, a nyuga-
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ti Noricummal határos „Felső-Pannónia,” másik pedig, mely 
a Rába torkolatjától a Verbasz és Száva folyamok egybeöm-
léséig önkényesen húzott vonal által az előbbitől elválasztva, 
ezen vonal is a Duna és a Száva folyamok közé terjeszkedék, 
következőleg Baranyát és ezzel Kis-Kőszeget is magában fog-
laló „Alsó-Pannónia” nevet viselt. De Diocletian idejében 
Alsó-Pannónia is két részre oszlott, és az új rész Pannónia 
Valeria nevet kapott. Galerius t. i. Lecsapoltatván a Balatont, 
rengeteg erdőket kiirtott és ez által nagy terjedelmű földet 
nyert, minek következtében 308. év körül Alsó-Pannónia 
csaknem feléből új tartományt alkotott, melyet Valeria hite-
se Diocletian császár leánya tiszteletére Pannónia Valeriának 
neveztetett.

Fő helye ezen nevezetes provinciának Sopianae, azaz a 
mai Pécs volt.

A rómaiak mikor megszállották, és hatalmukat végleg 
megerősítették Pannónián, azonnal a határul szolgáló Du-
nát a barbárok ellen mindenütt megerősítették, de kényte-
lenek voltak ezen erődítéseket mindég kellő számú véderő-
vel is és a castrumokat, várakat mindig jó karban tartani. Ily 
dunai castrum maradványai Kis-Kőszegen is láthatók, ezen 
castrumot a rómaiak idejében némelyek szerint Bacincumnak, 
Peitinger tabellája szerint Vonatiámonak nevezték.

Tovább menve bátran állítható, hogy Bacincum illetve 
Vonatiámo a rómaiak itteni uralkodása alatt nemcsak erődí-
tés, de gyarmat is volt.

A castrum létezését elvitázhatatlanul igazolják a kőala-
pok nyomai, melyek nagyobb területen most is találtatnak és 
melyek nagyobb építkezésekre mutatnak, továbbá azon evő- 
és ivó-eszközök, edények, különféle szerszámok, érmek stb., 
melyek itt nagy mennyiségben találtattak és találtatnak.

Az érmekre nézve felemlíthetjük, hogy találtatott itt 
Marcus Cassius, Brutus és Julius Caesar idejéből Constan-
tinusig sok példányt, főleg Nero, Trajanus, Hadrianus és 
Constantius korából. 

Az egyéb római régiségek közt igen nevezetes egy szobor 
(dombormű), mely valamely istennőt ábrázol.
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Nyoma van annak is, hogy itt a 11. Segély légió (legio 
secunda adjutrix) volt őrségnek felállítva. – Nevezetes az, 
hogy ezen légiónak főparancsnoka és talán Pannónia hely-
tartója egykor Hadrian volt, ki később római császárrá lőn. A 
VII. Cohors grecurum is itt tanyázott.

Úgy látszik, hogy a rómaiak földmívelésen (Hadrian alatt 
különösen szőlőmívelésen) kívül halászattal is foglalkoztak, 
legalább arra mutatnak a földmunkálatok által felszínre ke-
rült halászati eszközök, de találtattak már itt egyes és sokféle 
alakban rézdarabok is, melyek ismét arra engednek következ-
tetni, hogy itt a rómaiak rézöntödével is bírtak és ezzel mes-
terkedtek. Szóval a rómaiak alatt a műveltség Pannóniában 
nem lehetett csekély, sőt az a római katonaság, tisztviselők, 
colonisták, kézművesek által nagy lendületet nyert, mi által a 
pannonok is mindinkább művelődtek.

Nem érdektelen, mit Haas Szentpéter apostolról említ 
fel, ugyanis állítja, hogy Krisztus után 52–60. év körül a ke-
resztény hitvallást e vidéken maga Szt. Péter is terjesztette, 
ki Kelemen társaságában beutazta az egész Pannóniát, s így 
feltennünk lehet, hogy Szt. Péter Kis-Kőszeg környékén is 
hirdette Jézus igéit.

Pannónia és vele Kis-Kőszeg helysége a rómaiak alatt 
377. évig virágozhatott, mert a barbárok csak 374 után tör-
tek be és a legnagyobb kegyetlenséggel dúlták fel a rómaiak-
nak virágzó gyarmatait. Okul e kegyetlenségnek azt hozták 
fel, hogy Valentinian parancsára a dunai határszélek megerő-
sítéséül e folyam bal partján quad földön is több várost épí-
tettek, és Gabinus quad királyt orozva meggyilkolták, mi mi-
att a felingerelt barbárok a Dunán átcsaptak, és mindenüvé 
dúlást, halált víve, ellepték nemcsak Valeriát és így Baranyát 
(Kis-Kőszeggel), hanem Felső-Pannóniát is.

Bács-Bodrogh vármegyére nézve a rómaiak pannóniai 
uralma szinte fontos, mert bizonyos, hogy a rómaiak a Du-
nának bal partján is bírtak castrumokat, melyek a jobb parti 
erődítményekkel összeköttetésben állottak, így Kis-Kőszeggel 
szemben Kolluth határában, valamint lejjebb Bezdán körül, 
szinte vannak nyomai római erődítményeknek, sőt a Castrum 
Onagrium Frőhlich Róbert szerint Begecs vidékén nagyobb-
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szerű erődítmény lehetett, és talán éppen ezek szolgáltak a 
Duna bal partján lakó barbároknak betörési ürügyül. Frőhlich 
Róbert (lásd Archeoloigiai Értesítő 1889. 2.) értekezletében a 
Castellum Onagrium foglalkozik, és azt állítja, hogy csakugyan 
a Duna bal partján, és így Bács vármegyében létezett, egyszer-
smind kutatásai azt is kimutatják, hogy a kérdéses castellum 
legvalószínűbben Begecs község határában feküdt. 

A római történelemből tudjuk, mily virágzók voltak több 
mint 400 évig Pannónia, Syrmium és Mocsia mint római 
provinciák, minthogy pedig a Duna – és Tisza közt ezen idő-
szakban barbarok, különösen utolsó időben a sarmaták lak-
ták, természetes, hogy a rómaiak mindent elkövettek virágzó 
provinciáik megóvása céljából.

Legegyszerűbb megoldás lett volna e területet elfoglalni, 
de a rómaiak korában valószínűen a kérdéses terület a Tisza és 
Duna közt valóságos mocsártenger volt, teli durva, hozzá sze-
gény és vad népekkel, melyek meg nem érdemelték a birtok-
ba vétel áldozatait, azért csak castellumok építése által, még 
pedig mind a két Duna parton kívánták a rómaiak magok 
részére a békét biztosítani. Ezen okból épülhetett a Castrum 
Onagrinum is, melyet Diocletian vagy Maximinian építtetett 
és pedig K. u. a harmadik század vége felé.

Mily fontosnak tartották a rómaiak Pannóniát és 
Syrmiumot e korszakban, kitűnik abból is, hogy egymás-
után két syrmiumi eredetű császárt választottak, Probust és 
Diocletiant, kik azután sokat foglalkoztak a Duna védvonala 
biztosításával. A rendszerint Kis-Ázsiában, Nikomediában 
lakó Diocletian a 293. egész évet Syrmium vidékén töltötte, 
mit bizonyára nem mulatságból tett, sőt három hadjáratot 
is intézett a sarmaták ellen, melyekben több mint 16 ezer 
ellenség megöletett. Ezt bizonyítja az akkori írók legnagyobb 
része és a több helyütt talált feliratok is.

Hogy Pannóniában és Syrmiumban a rómaiak tetemes 
hadsereget tartottak, bizonyítják a különféle légiók bélyegé-
vel talált téglák. Így magában Batinán nemcsak a Leg. II. Tég-
lái, de találtatott még egy, a múzeumban őrzött tégla Leg. VI. 
bélyeggel, azonfelül volt Pannóniában a Leg. II. Adjutrixon 
kívül a Leg. V. és Leg. VIII., ezen négy Legio megfelel  
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40 000 főnyi rendes hadseregnek, mi akkori időben nagy 
haderő volt, de a mindig szaporodó barbárok ellen még sem 
volt elegendő.

Eddig tartott a rómaiak uralma, és ezen időtől kezdve 
napról napra hanyatlott a római hatalom Pannóniában, oly-
annyira, hogy 441. év körül a hunok Attilla vezérlete alatt 
majdnem ellenállás nélkül foglalhatták el egész Pannóniát.

Így szakadt vége a római uralomnak és vele Vonatiamo 
vagy Bacincum gyarmata is romba dőlt.

A bekövetkezett népvándorlás alatt Pannónia nagy ese-
ményeknek lett színhelye.

„Bármerre fordultak ezen barbárok – mondja egy újabb 
jeles történész –, útjok mindenütt vérrel volt jelölve.” De alig 
telepedett le az egyik győző vagy hódító az általa meghódí-
tott vagy legyőzött tartományban, nemsokára reá már más 
hódítók jöttek, és az előbbenieket hason kegyetlenséggel ki-
szorították.

Elképzelhetjük azon borzalmas idők nyomorát.
A rómaiak kiűzése után elsők voltak a hunok.
A hunokat az egykori írók, kik azonban őket nem is lát-

ták, sajátszerűleg jellemzik: Schneller szerint: „Az utálatos be-
esett szemű, görbe szájú hunok sajátlag lovaikon élnek, hátu-
kon esznek, isznak, alusznak és álmodnak. – Nyers húsukat a 
nyereg alá teszik, itt megpuhítják, és az erdőkben szedett fü-
vekkel és gyökerekkel meghintve eszik meg. – Fekete szövet-
tel és erdei egérből összetoldott felső ruhával födik testüket, 
fejöket és lábaikat bakbőrbe takarván; nőik és gyermekeik 
szekéren követik őket. A férfiak lenyúzzák állukat és arcukat, 
hogy a gyűlölt szakáll kinövését akadályozzák.”

Mindazonáltal nem mondhatjuk, hogy a hunok teljesen 
barbárok voltak, sőt a történelemből tudjuk, hogy Atilla jó 
indulatú is tudott lenni. – A hunok hatalmukat Atilla halálá-
ig, 453-ig tudták itt csak fenntartani.

A hunokat vidékünkről a gepidák űzték ki. A gepidák 
után a gótok voltak itt az urak 453–526-ig; ekkor a longobár-
dok foglalták el e helyet 526–568-ig; a longobárdok ezután 
átengedték Pannóniát az avaroknak. Ezen avarok alatt – így 
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ír Hetényi – egészen más lett honunk földje, és hadsáncok-
ból álló földvárrá változott át az egész tartomány. Ezen erős-
ségeket akkoron ringeknek nevezték. Ide hordták az avarok 
kincseiket, melyeket a meghódított és legyőzött népektől csi-
kartak ki. Az avarokat legyőzte Károly frank király. Egy része 
a keresztény hitre tért s más népekkel összeolvadt, a másik 
része kelet felé vonult, és az ottani népek nagy hullámzásában 
elveszett.

Frank Károly, miután legyőzte az avarokat, e tartományt 
elfoglalta, és azt a salzburgi püspöki megyéhez csatolta, így 
lett tehát Baranya s vele Kis-Kőszeg község a frank birodalom 
és a salzburgi püspök tulajdona.

Károly császár ezután néptelen vidékünket – írja Haas – 
részint német, főleg bajor, szász, frank, részint szláv és olasz 
telepesekkel és kézművesekkel népesítette be.

Mások szerint már az avarok alatt telepedtek volna le a 
szlávok Alsó-Pannóniába, és ezek talán már Szvatopluk alatt 
küzdöttek is Nagy Károllyal és ennek utódaival. De e küzdel-
mek folytán a szlávság annyira kipusztult, hogy midőn Árpád 
elődeinkkel ide érkezett, állítólag alig talált már e vidéken 
néhány szláv törzset.

Visszatérve elhagyott fonalunkra, felemlíthetjük, hogy 
vidékünk a frankok birtokában maradt 899-ig, tehát Arnulf 
császár haláláig; ekkor foglalták el elődeink, és pedig Haas 
szavai szerint a következőleg: Baranyának őseink általi elfog-
lalására nézve, Béla király névtelen jegyzője után csak annyit 
tudunk, hogy Árpád, miután Csepel szigetét, mely neki biz-
tossága miatt igen megtetszék, elfoglalá 899-ben, seregét a 
Dunán áttette, és annak egy részét Ete és Bojta vezérlete alatt 
elküldé (Borona) Baranyavár felé. Az említett vezérek elfog-
lalván minden ellenállás nélkül vidékünket, hű szolgálatukért 
fényesen megjutalmaztattak a fejedelemtől.

Ettől az időtől Kis-Kőszegről vajmi keveset tudunk. Em-
lítést leginkább az érdemel (de az évszámot tüzetesen nem 
említhetjük fel), hogy 1225. év körül a Paulinusok a kis-kő-
szegi hegyen igen regényes fekvésű kolostort bírtak, de hogy 
ki alapította és meddig állott az fenn? annak kikutatása eddig 
e sorok írójának nem sikerült.



81

A XIV. században szekcsői Herczeg Péter Károly Róbert 
királytól Korpona váráért és egyéb birtokáért Szekcső és 
Kőszegh (Batina) várakat kapta cserébe, valamint Bodrogh és 
Danolch városokat örökösödés útján.

Feljegyzésre méltó továbbá az is, hogy Kis-Kőszegen 
a törökök előtt az Orbasics családnak – mint ezt a híres 
Verrantius püspök Konstantinápolyba lett követségi útjának 
leírásában bizonyítja – volt itt vára. Ezen vár hihetőleg a ró-
mai castrum omladékaiból épült. Minthogy a várat, melynek 
kőbástyái jelenleg is látszanak, hajdan egy leány bírta, „le-
ányvárnak” nevezték. A népmonda szerint ezen várnak egy-
kori úrnője Mártha nevet viselt, és vörös hajánál fogva vörös 
Mártának is hívták. Ezen úrnő – a mint a legenda feljegyezte 
– nemcsak jobbágyain, hanem főkép azokon is, kik a révnél a 
Dunán átkeltek, égbekiáltó zsarolásokat vitt végbe. Bevádol-
tatván Mátyás királynál, ennek kiküldött poroszlóitól magát 
szabadítandó, négylovas hintajával oly sebesen vágtatott el 
a leányvárból, hogy lovastól az alatta folyó Dunába zuhant. 
Holtteste a vörösmarthi révnél – ekkor tájon a rév Mohácsnál 
és Vörösmarthon volt – fogatott ki, miért is akkor a parton 
fekvő helység Vörösmarthnak neveztetett.

Ezen legendaszerű hagyomány most is él a nép szájában 
és alkalmat adott Kuthen Lajosnak azt egy balladába foglalva, 
megörökíteni. A ballada következő:

Mint óriás világ-verő király,
Kis-Kőszegnél egy hamvas szikla áll:
Ormán a vár, mely oly fényes vala,
Sötéten ül mint eltört korona.

Vár volt hajdan, most puszta kőhalom,
S oly búsan ül a barna bérc-fokon;
Nincs benne zaj, csendes, mint sírfenék,
Hol egykoron dal, s a kedv lármája élt.

A vígadók rég elköltöztenek,
A vár ledült a sziklafő felett;
A hír, a fény, s a kéjek mámora,
A semmiség sírjába hullt vala.
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De míg a vár, a bástya romba dült,
A vígadók keblén a láng kihült;
Megőrizé szós ajkain a nép,
A várnak úrnőjéről e regét:

Leányvárnak nevezteték a vár,
– Miként ez könyvekben írva áll, –
Mert egykoron a várnak asszonya,
Mártha egy elaggot leány vala.

Kit a népek lángszín haj miatt,
A környéken vörösnek híttanak:
Vörös Mártha Leányvár asszonya,
Jobbágyain istencsapás vala!

Adót vetett a népre, oly adót,
Melynek súlyán a földre roskadott:
S kirablá mint istentelen zsivány,
Kinél a köny irgalmat nem talál!

Felrítt a táj a szörnyű sarc alatt,
A koldusnak falatja nem maradt:
S nem indult meg az árva nép felett.
Mely éhezőn lábánál könyezett.

S a kincs felett – mint átkos bánya-rém, -
Ott ül a lány az éjek éjjelén;
Megcsöngeté, de a szép zengeményt,
Jobbágy-sóhaj s átok hang űzte szét.

A néppanasz holló szárnyakra kelt,
S leszállt Budán az ékes vár felett;
S Mátyás király, - ki nem tudná nevét? –
Kihallgatá a búnak hírnökét.

És megriadt szörnyű itélete,
Int vészmadár a sírok éjibe,
S sötét reptén ijesztőn vijjogva:
„Halál vár rád Leányvár asszonya!”
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„Halál vár rád Leányvár asszonya!”
Visszhangozá a várnak ércfoka;
S a vén leány mint alvilági vész, 
Kigyúlt szemmel nagy kincshalmára néz.

S gyorsabban mint elvillant gondolat:
Tellik vele egy négy lovú fogat;
S mint kincslidérc, a vén vörös leány,
Torz képpel a futó szekérben áll.

És mint a vész, mely rónaság felett, 
Bizonytalan végtelen útra kelt:
Repült a lány a várkapun alá,
Meghalni, hol nem is gondolhatá.

Amint a várkapunk alárohant
A zaklatott megátkozott fogat,
Habsírt talált a síró Dunán,
Mely ott alant nagy búsan folydogál!

Megrázkódott a békés nagy folyam,
Amint érzé, hogy mily halottja van;
S mint vén zsivány, kit meghatott a hit,
Megzörgeté vezeklő láncait.

S boszús szívén a feltámadt harag,
Forr, mint a láng és keble tiszta hab;
S megingatván nehéz hullám-karát,
Az átkos kincs, leány s fogatra vág.
S ütésire a kincsek és fogat,
A mélyre le sírjokba hulltanak;
De a holt lány tán itt sem lel helyet,
Uszkál, bukik a hullámok felett.

Úszott a lány, s széthullt vörös haját,
A fellázadt hullámok szaggaták;
Ment, mint csillag, melyet Istenkezek,
Mennyországból pokolba vertenek.
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Úszott a test, de ott, hol mostanán,
A part felett egy kisded falucska áll,
Kifogták és a helységnek neve,
A lány nevéről Vörösmarth leve.

Évek születtek, s évek haltanak,
Ledült a Lányvár az átok-súly alatt;
S csak néha zúg a bűnös régi vár,
Ha benne a vén lánynak lelke jár;

Mely nyugtalan lidércnek képiben,
Zokog, beszél a néma éjeken:
„Koldus könyek, átok s panasz-szavak
Istenhez az egekbe hallanak!”

Mennyire igaz a legenda története vagy sem, minden 
adatok hiányában nem mondhatjuk meg, csak azt tudjuk, 
hogy az most is él a nép között, és hogy egy várnak omladéka 
most is látható a sziklák ormain, de hogy kié volt az? Azt 
nem tudhatni. (In Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve, VI. évf. (1890), 1–16. pp.)
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