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DÉLKELETEURÓPAI NÉZŐ 
A magyarországi szerbek településtörténete 

A nemzetiségi kérdés a fhagyar történelemben nagy és — mond-
hat juk — végzetes szerepet játszott. A nemzetiségi ellentétek Ma-
gyarországon élesebb formában a mult század 30—40-es évei óta 
léptek fel, hogy azután száz éven keresztül döntően befolyásolják az 
egész magyar fejlődést. 

Honnan erednek Magyarországon a nemzetiségek? Bennünket e 
dolgozat keretén belül a szlávok, történetesen a szerbek település-
története érdekel a délvidéken. 

Az V—VI. században, amikor ai törtéhet fénye a szlávofcra esők, egy 
forrás a következőket állapítja meg: „A függetlenséget mindenek, felett 
szeretik és semmiképpen sem hagyják mmgukat szolgaságra vetni." Tár-
sadalmi szervezete ennek a szlávságnlafc demokratikus volt. 

A morvák és a Magyarország északnyugati és dUnántúll részeim lakó 
szlávok, Magyarország leghaladottabb szláv lakosai, a EX. század végén 
kapcsolatba kerültek a magyarokkal. Ezek állandó falvakban élitek, vagy 
legfeljebb csak nemzedékenként változtatták lakóhelyüket. A szlávok 
gyér települései többnyire a síkság és a hegyvidék határvonalán, a. pe-
remvidékeh1 húzódtak. Számukat megállapítani még hozzávetőlegesen 
sem tudjuk. Tekintve azonban, hogy néhány emberöltő alatt szinte iniini-
denütt nyomtalanul beolvadtak a közéjük ¡telepedett magyarságba, kö-
vetkeztethetjük', hogy a honfoglalóknál jóval kevesebben voltak. 

Történelmi irodalmiunk a szlávok beolvadásával, a szláv államok-
kal kapcsolatban' rendszeriint a szlávok „államalkotó képességének, hiá-
nyát' hangsúlyozzai ki, tehát azt, hogy a szláv államok idiegeh befolyások 
hatása alatt keletkeztek és idegen minták szerint épültek (ki. Ezzel a 
problémával kapcsolatban állapítja meg Molnár Erik, hogy; az állam 
kiépülésénél lényegtelen az esetiéig .szerepet játszó idegen befolyás és 
idegen minta. Ami lényeges, az a saját termelő erőinek és ezzel osztály-
szeitkezetének fejlődése, amely meghatározott fokot elérve, mindenütt 
maga után vonta, akár idegen segítséggel és mintárai, akár a nélkül, 
vagy akár idegen államszervezet átvétele útjáni, az állandó .állam kiépü-
lését. 

A szláv őslakosság nyelvi elmagyarosodása a magyarság települési 
területén ai magyarság számbeli többségének következménye volt és a 
¡szlávok és ¡magyarlak többségének, dolgozó tömegeinek nyelvi összeolva-
dásán alapult. Az egybeolvadási folyamat kezdete a X. század végére 
esik. A ¡szlávok fontos szerepet játszottak nyelvi 'beolvadásuk előtt a 
magyar társadalom vezető rétegében, majd uralkodó' osztályában. Sok-
kal jelentősebb Volt az a hatás, amelyet a ¡nyelvileg elmagyarosodott 
'szlávok az egész magyarságra gyakoroltak. A magyarok az ő segítségük-
kei 'emelték földművelésüket állattenyésztésüket és iparukat magasabb 
fokra. Tőlük ered a magyar állámszervezet és alapjában az egyházi szer-
vezet is, éppúgy, mint az ú j osztályrend egyéb alapintézményei. Hatá-
suk s egyáltalában, a szLávság (hatása a magyarságra jóval messzebb-
menő, mint azt történeti irodalmunkban közönségesen ¡elismerik. A szlá-
vok egyrésae (a beolvadást csak a magyar települési területen kívüli élő 
nyitravidéki: szlávok kerülték ék Tőlük származnak a ¡mai szlovákok) 
nyelvében elmagyarosodott, kétségtelen-, hogy a magyarok viszont társa-
dalmi életükben nem kis mértékben elszlávosodtak. Végeredményben a 
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honfoglaló magyarság törökös pásztornépből szlávos parasztnéppé ala-
kult át. 

Felvetődik a kérdés: miután a honfoglaláskor Magyarországon élő 
szlávok beolvadtak a magyarságba, hogyan és mikor kerülitek a nap-
jainkban Magyarországán' élő szerbek mai települési helyükre? ' 

• 

A déli ozmánrész a török dúlás előtt csaknem tiszta magyar la-
kosságú terület volt. Geopolitikai fordulatot jelentett, hogy a bizánci 
birodalom, amelyre elsősorban hárult volna Délkeleteurópa védelme 
a Kis-Ázsia felől fenyegető veszedelmek ellen, képtelen volt felada-
tának megfelelni. A félsziget kis szláv népei pedig még nem értek 
meg arra, hogy erős, független államokat alapítsanak. Bizánc fel-
adata lett volna az egységes vallás és kultúra alapján legalább a 
déli Balkán megszervezése, de a haldokló állam még saját országa 
belső rendjét sem tudta biztosítani. A második vonalban fekvő Ma-
gyarország tehát hamarosan az első vonalba került a törökkel szem-
beni. A hatalmas vüágbirodalom első nagy rohamai a bánságok el-
veszte után a déli megyéket érték. Az is természetes, hogy a vissza-
húzódó török hatalom ezt a területet hagyta el utoljára. 

A régebben sűrűbben lakott gazdag déli megyék magyar lakos-
sága már a XV. század eleje óta egyre fogyott a mind gyakoribb el-
lenséges betörések miatt. A török uralom állandósulása után pedig 
szinte egy szálig eltűnt innen a magyarság. Az elnéptelenedett és 
elvadult területre menekülő szerbek és románok telepedtek. Közben 
akadt magyar is, de ezeket a szükség hajtotta ide Erdélyből és a Fel-
vidékről a császári seregek kegyetlenkedései elől. A több, mint más-
félszáz évig tartó török uralom olyan alapos pusztító munkát végzett, 
hogy nemcsak többszáz ősi magyar falu tünt el nyomtalanul, hanem 
még a déli végek vármegyéinek emlékezete is kiveszett a lakosság-
ból. A török kiverésekor körülbelül 25 ezer ember, főleg román és 
szerb, lakott a déli végeken; a visszacsatoláskor ellenben már közel 
félmillió. 

Az első nagyobb szerb bevándorlás 
Nagy Lajos (1042—1382) és Zsigmond (1387—1437) (koriábami .történt. Uros. 
Istvánt (Dusán) 1321 január 6-án megkoronázták. Uralkodása ideje Szer-
bia fénykora. Halála után (1355 vagy 56) kezdetét vett© a hatalmas Ne-
manyida uralomi süllyedése. A macsói bánsággal Nándorfehérvár (Bel-
grád) is visszakerült Magyarországhoz. Lázár (1371—1380) fejedelem.' 

i Nagy Lajos magyar király hűbéresének vallotta magát. A Temes és 
Maros erdlőborította, szántóföldekkel és legelőkkel változó síkságaim, 
főleg Ainad megyében), megkezdődött 1360 tá ján a szerbek letelepedése. 
A koszovójpoiyei csata (1380 jiünius 15) olyiani következményekkel j á r t a 
szerb nemzetre, mint a mohácsi Magyarországra' nézve. Szerbia' török 
pasaűiuik lett, a szerb nép pedig rabszolgaságra jutott'. A függetlenséget 
mindenek fölött szerető szerbség menekült a rabságból. Zsigmond király 
1420 és 1421 években nagyszámú szerbnek engedte meg o menekülést 
magyar földre. • 

A menedékjogot élvező szerbség azonban nem 'tekintette állandó 
•letelepülési helyének és ú j hazájának Magyarországot. Nem vándoroltak 
messze az országba', hanemi a déli végeken, Iközel Szerbiához helyezkedtek 
el. Ennek ellenére értékelték és megbecsülték a nyugodalmasabb hazát 
és a szabadságot. A husziták ellen vívoí't harcaiban Zsigmondnak hadi-
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ezolgáliattot teljesítettek: a szerbek. 1426-ban Zsigmond királyinak hűséget 
esküdött István szerb dleszpata, amiért Zsigmond1 a dteszpota nővérének 
fiát, Brankovics Györgyöt Magyarország 'báréi közé sorozta. 

A második szerb bevándorló csoport 

1428-ban érkezett Magyarországra, miután az 1428-ban megkötött 
béke értelmében a török megtartotta Nist, Krusevácot és Golubácot. 
A branicsevói és golubáci várak lakói nem akartak török uralom 
alatt élni, így Magyarországra vándoroltak, Csepel szigetére, s itt 
Ráckevét és Szentendrét alapították. Zsigmond király a nekik adott 
kiváltságlevelében felmentette a szerbséget mindennemű adófizetés-
től és megengedte, hogy a maguk törvényei szerint bíráskodhassa-
nak. Ezzel szemben kötelességük volt a csepeli révet őrizni és az 
uralkodónak évente két kocsi viaszt fizetni. 

A harmadik szerb bevándorlás 
Albert (1437—1439) király és I. Ulászló (1440—1444) uralma idején 
történt. Brankovics György Szerbia védelmi rendszerét várakra ala-
pította. Várakat emelt az országban, melyek köré telepítette a lakos-
ságot. Legnevezetesebb várai voltak Novobrdo és Szmederevo. 1439-
ben Murát szultán személyes vezérlete alatt 30.000 török ostrom alá 
vette Szmederevót, egy másik sereg Noyobrdot ostromolta, egy har-
madik sereg pedig az országot pusztította, úgyhogy közel 200.000 
török járta be Szerbiát. A harc 1441-ig tartott. Sokan menekültek 
ez alatt Magyarországra. 1441-ben Szerbia Belgrád és a-macsói bán-
ság kivételével török kézre került. A szerb nemzet hősies harcok után 
elbukott. Brankovics maga is Magyarországra költözött, világosvári 
uradalmára, melyhez 110 arad- és zarándmegyei helység tartozott. 
Brankovics birtokait újabb szerb menekülőkkel népesítette be. 

A negyedik szerb település 

I. Mátyás (1458—1490) király alatt 1459-ben történt. A törökök el-
foglalták Szmederevót és egész Szerbiát török pasalikká tették. A 
leigázott szerbség ekkor tömegesen költözött Magyarországra. 

Az ötödik szerb települést 

Kinizsi Pál vezette 1481-ben, mikor a Száva és a Duna balpartján 
közel ötvenezer családot telepített le. Az 1481-es országgyűlés az 
ú j telepeseket a katolikus papoknak járó tized fizetése alól fel-
mentette. 

A hatodik szerb település 
kisebb rajokban történt az 1509—1525. évek közt. Miksa szerb met-
ropolita 1509-ben nagyszámú szerb család kíséretében érkezett a Sze-
Témségbe, s i t t kolostort is alapított. 1522-ben Bakics Pál öt testvé-
rével vándorolt be, őt nemsokára Bozsics Ráda és Monaszterki Péter 
követett nagyszámú szerb családdal. Közülük nem egy. lelte hősi 
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halálát a mohácsi mezőn. II. Lajos király még a mohácsi vész előtt 
nagy súlyt fordított a szerbekre és ezért Boriszló Istvánt a deszpoti 
méltósággal ruházta fel. 

A mohácsi vész után Crni Jován (1526—27) nagy szerepet ját-
szott a déli végek történetében. 

A hetedik szerb település 

Jurisich Miklós javaslatára történt 1538-ban, ez sokkal jelentéke-
nyebb volt az előbbinél és I. Ferdinánd (1526—1564) gazdag kivált-
ságokkal ruházta fel őket. 

Mikor a törökök 1552-ben elfoglalták a déli megyéket, a szerb 
metropolita Erdélybe tette át székhelyét. 

Zápolya halála után (1540) a szerbeket Ferdinánd hadseregében 
látjuk harcolni természetes ellenségük, a török ellen. 1564-ben az 
uralkodó a vitézül harcoló varasdi és károlyvárosi szerbeknek érde-
meik elismerése mellett kiváltságokat adott. 

Báthory Zsigmond idején a délvidéki szerbeket nagy csapás 
érte, a török iga ellen felkeltek, mert azt hitték, hogy Báthory tá-
mogatni fogja őket. A fejedelem azonban cserben hagyta őket. A 
szerbek nagy része ekkor a határmentéről Aradra, Gyulafehérvárra 
ésv Szebenbe távozott. Szebenben Teodorovics György szerb püspök-
séget is alapított és egyházmegyéjébe a románokat is felvette és le-
fektette a borosjenői püspökség alapjait. Erdélyben azonban a po-
litikai válság következtében a szerbeket vallási üldözés érte. Bethlen 
Gábor, de különösen I. és II. Rákóczi György a protestáns vallás 
felvételére akarták kényszeríteni a szerbeket. Apafi alatt változott 
a helyzetük és kaptak némi kiváltságokat (1656—1675), ezeket azon-
ban később elvesztették. A szerémi, szlavóniai és horvátországi szer-
bek sem jártak jobban, mert a katolikus papok uniós törekvéseikkel, 
sokat zaklatták őket. 

A nyolcadik szerb település 
egyúttal a ¡bevándorlás befejezését is jelentette. 1690-ben, máikor az osz-
trákok balkáni 'hadjáratuk során vereséglet szenvedtek és október 9-én 
Belgrád török kézre került, a szerbség — miután az osztrákokat a- törö-
kök ellen támogatta — f é l t ' a török bosszútól és tömegesen menekült: 
Magyarországra A menekülők közt volt Csernojevics Arzén ipekii pát-
riánké, számos püspök és szerzetesi A menekülők számát a küliönbözö 
kútfők egészen eltérően említik: 60 ezer menekülőtől egészen félmillióig' 
becsülik. .1690 június 18-án gyülekezni kezditek a menekülők és Gyako- • 
vics Izsákot, a borosjenői püspököt küldték Bécsbe, hogy számukra! a. 
vallásszabadságot, az óhitű naptár használatát, érsekük szabad' válasz-
tását kérje, akinek alá legyen rendelve a görögkeleti egyház. Ezenkívül 
kérték az adómentességet s hogy a papság n e legyen alárendelve a vi-
lági hatatom képviselődnek, az érsek az egyházjog értelmében bíráskod-
hassék. 

Lipót császár 1690 augusztus 21-iki diplomájában felszólította a 
kérelmező szerbeket, hogy fogjanak továbbrai is fegyvert a keresztények: 
esküdt ellensége ellen, a császári vezérek vezetése mellett. Biztosította 
•jogaikat, az ó-naptár 'használatát, érsekük szabad választását, elismerte őt 
az összes görögkeletiek fejéül. Felmentette ez uralkodó a szerbeket az: 
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adófizetés alól, biztosította birtokaik és javaik háborítatlan! élvezetéről. 
Belgrád elestekor- (1690 oki. 9.) a szerbek már Magyarországon 

voltak. Eleinte a határon telepedtek le valamennyien, később azonban 
beljebb költözködött egy részük. 1690 december 11-én Lipót egy pátenst 
•bocsátott ki, amelyben a szerbeket az 'ország törvényhatóságainak kö-
telékei alól felmentette és királyi ¡hatalma alá helyezte őket. 1691 már-
cius 4-én megengedte, hogy vajdát válasszanak maguknak, amikor is 
Monaszterli Jánost választották meg. 

Mikor a szerbek látták, hogy az osztrák seregek Szerbiát sehogy 
sem tudják a török iga alól felmenteni, követelni, kezdték állandó lete-
lepítésüket. 1694-ben Lipót a Duna-Tisza vidékét jelölte meg új lakó-
helyül. 

Mária Teréziái alatt (1740—1780) vallási üldözésben volt részük a 
szerbeknek, mert Bécsben még mindig keresztül vihetőnek vélték az 
uniót Az elégülétlenségi különféle felkelésekben' nyert kifejezést. 1751-
beni százezer szerb Oroszországba költözött Hrvat és Tököli vezetésével. 
1753-ban Preradovics és Sévics vezetésével egy másik csoport indult 
Oroszországba. 

Mikor a bécsi udvar értesült a. tömeges kivándorlásról, megszün-
tette az addigi erőszakos rendszabályokat és 1751-ben pátenst adott ki. 
Ez megszüntette a valiásüldlözést és megígérte, hogy a Tilsza-Maros menü 
végvidékre telepíti. A bécsi udlvar azonban ez aikaiommal sem tar-
totta meg ígéretét, így 1755-ben lázadás keletkezett s ezt csak nehezen 
sikerült leverni. Mária Terézia 1770-ben a szerb üigyek megoldására ki-
adta a „Regulamentum constitutiones Nationis Illyricae" és 1779-ben a 
„Declaratorum Illiricum" című pátenseket. 

II. Lipót (1790—1792) uralma hozott a hazai szerbség életében jelen-
tős változást. II. Lipót bará t ja volt a szerbeknek és püspökeit meghívta 
a magyar országgyűlésre is, 1791-ben pedig a szerb ügyek számára ud-
vari kancelláriát állított fel és megengedte, h'ogy belügyeiket gyűléseken 
intézzék el. Az első ilyen kongresszus 1790—91-ben volt Ttemesvárott. A 
magyar rendek azonban nem ismerték el a szerbek' kiváltságait. I. Fe-
zéhez (1792—16315) ezért eltörölte 1792-ben a szerb kancelláriát és a 
szerbeket a magyar kancelláriáihoz utasította. / 

Az elmondottak azt bizonyítják, hogy á magyarság története 
folyamán nagy szerepet játszott a szláv népek életében. A délszlávok 
természetes védője volt a törökkel szemben, amíg maga is el nem 
bukott az ellenük való küzdelemben. A magyarságnak ez a központi 
helyzete a szláv történetfilozófiának igen sokat vitatott fejezete. Az 
orosz Lamamszkij a magyarság letelepedését és államalkotását a Duna 
völgyében nagyon szerencsésnek tartja. Szerinte a magyarság erős és 
életképes állama volt az egyetlen erős gát, amely a németség közép-
kori hatalmas „Drang nach Osten" áramlatát meg tudta állítani és 
amelyen minden támadásuk megtört. A magyarság ezzel nemcsk a 
magyarországi és attól északra és délre lakó szlávok elnémetesedé-
sét tette lehetetlenné, hanem közvetve, a magyar határmenti né-
metség gyöngítésével a Magyarországtól nyugatra eső, de a vele 
szomszédságban lakó szlávságot is megmentette az, elnémetesedéstől, 
mert itt a német nyomást a magyar hatalom lényegesen ellensú-
lyozta. 

A XIX. század legtöbb jelentős történetírója egyben a nemzeti 
eszme apostola volt; műveik nem egyszer a nemzetiségi propaganda 
kézikönyvei, felfogásuk átment a köztudatba, a tudományból az ú j -
ságírásba és regényi irodalomba. Ennek eredménye, hogy minden 
egyes nemzet önálló kultúrképződménynek tekinti magát, noha egy-
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általán nem az, és mindegyik azzal büszkélkedik, hogy ilyen, meg 
olyan vonásokkal járult hozzá a maga erejéből Európa kultúrájához, 
teljesen figyelmen kívül hagyva azt a közös alapot, amelyben sa-
ját hagyományai is gyökereznek. Ez több, mint tudományos téve-
dés. Ez a felfogás rontotta meg a modern Európa nemzetközi kap-
csolatait, ez okozta Magyarországon a pesszimista közfelfogást a 
nemzetiségi kérdésben. 

Dániel' György 

Porond 
Villámlott és egy szobor ledőlt: 
Egy szép arccal szegényebb a Föld. 
Lezuhant és más vidékre esett, 
XJj hont talált: tágat, széleset. 

Ez az ország tág, egyenletes, 
Lép a láb s lépte gyenge lesz. 
Végtelen táj: ki futott, leül, 
Vagy álldogál tehetetlenül. 

Mindennél ősibb, zordabb alap, 
Ledöngöli milliárd talp alatt; 
Porond, melynek közepére ált 
Harcbahívni mindent a halál. 

Intelem 
Légy érc! Kemény és néma. 
Ne mondj semmit, ami gyújt, 
inert rettentő a röppenő szó árnya, 
s mint a bumeráng visszasújt. 

Hallgatag építs, mint a föld, 
ki íratlan őstörvényre tesz, 
mélyen, színalül föltolt 
hegyeiket és méhén csillám lesz. 

Megmutatkozott néked tártán, 
elárulta az egyszerű titkokat. 
Felelsz magadért! Hasztalan 
emeled óvásra karodat. 

GOMBKÖTŐ LÁSZLÓ 

Ő időtlen, zajtalan csata. 
Por se száll és nincs indulata; 
Egymásba>-font lábak és kardk 
Mozdulatlan tánca kavarog. 

öblösre veri acél-pajzs alatt • 
Lopakodik el a gondolat — 
Ne bántsd! Kinek vas a fegyvere, 
Nem megy az itt semmire vele. 

Mint szeretők: ölelkezni kell, 
Egymásra hajlik némán a fej; 
Tenyérré símül szét az ököl; 
Ki elfárad; öleléssel öl. 

DARÁZS ENDRE 

Ajánlás 
— Novaiig — 

A szent vágyat te oltottad belém, 
hogy a mindenség titkait megértsem, 
a te kezed az én bízó reményem, 
mely idők viharán túl int felém. 

Sejtőn óvtál, mint zsenge gyermeket, 
és vezettél a csodák ligetébe, 
mint örök ideálnak égi fénye, 
forrásba hoztad ifjú lelkemet. 

Hiába kárhoz kínokkal az élet, 
te vagy a sorsom és a szívem álma, 
és a te lényed őriz, amíg élek, 

teérted gyúl a dalok égi lángja, 
óh légy a múzsám,-géniuszom, szerelmem, 
lantom fölött ihlető égi széllem! 

GÖNCZI KLÁRA 


