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MACjYAR BIZANCI EM LÉI<EK
A görög keresked5k vildgáról

Tavalyelőtt télen, Görög kereskedők Miskolcon címmel, kiállítást rendeztek
a mískolci Herman Ottó Múzeumban. Az érdeklődés Illusztrálásaként. a rende
zők elmondták. hogy voltak olyan napok, amikor nyolcszáz embernél is több
látogatót fogadtak.

Az idén tavasszal Szolnok város közönsége is megtekinthette a kibővített görög
anyagót. A jövőre nézve lehetőség nyílik arra, hogy más városok is tudomást
szerezzenek - a kiállított tárgyak "közvetítésével" - egy régen elfeledett világ
ról, amely a teljességre törekvő magyar kutatásnak mindmáig figyelemre méltó
információkat tartalmaz.

A kiállítás kultúrtörténetí háttere tulajdonképpen a XVII-XIX. század, az
egyházművészeti anyag azonban a Bízánera jellemző változatlanság, időfelettiség,

állandóság alapján - azokról az időkről is tanúskodik, amikor népünk még csak
ismerkedett a bizánci kultúrával, a kereszténységgel. Itt arról a hittérítő mun
káról van szó, amely a VIII-IX. században - őseink kazár birodalmon belüli
"hazájában" - bizánci szerzetesek révén megnyitotta és megmutatta az utat
törzseink számára a kereszténység felé. "Ennek a VIII-IX. századi térítésnek
- úgy látszik - egy maradandóbb eredménye is lett: a magyar rovásírás kiala
kítása (Erdélyben a XVII. századig fennmaradt), amitől végső fokon "a magyar
irodalom elindulása is számítható". (1) A közelmúlt és a régmúlt évezredes tartalmi
és történelmi egységét láthattuk tehát az elmített kiállításon.

Ahhoz, hogy az elmúlt idők eseményeiről reális képet kapjunk minden irány
ból tájékozódnuruk kell, hogy adatokat, tényeket gyűjthessünk. A kutatás, ponto
sabban a megismerés érzelmi, értelmi és intuitív fokozatokon keresztül jut el
abba az állapotba, hogy sokak számára érthető lesz, s közkinccsé válik. Bizánc
cal kapcsolatos kérdéseinkre a válaszok megtalálásat nehezíti, hogy "olyan ösz
szefoglaló mű, amelyből Bizáncról fogalmat alkothattunk volna, magyar nyelven
még nem jelent meg". (2) Igaz, voltak nagy tudású bizantinolögusaínk, mint Mo
ravesík Gyula, Gyóni Mátyás, Váry Rezső és mások, de például az eddig meg
jelent legnagyobb hatású mű, Sir Galahad : Bizánc, csak kevesekhez jutott el.

Visszatekintve az utóbbi évek Bizánccal foglalkozó irodalmára, úgy tűnik,

fokozatosan javul a helyzet. Különösen az 1970-es évek második harmadában
élénkült meg a magyar saitó- és könyvkiadás ebben a növekvő érdeklődést mu
tató térnában. Azok közül a munkák közül, amelyek sokakhoz eljutottak, érde
mes újra és újra elővenni néhányat. Mindenekelőtt kezdjük a "Bizánci irodalom
kislükre" című irodalomtörténeti válogatással, amelyet Dímitríosz Hadzsisz szer
késztett és a legkiválóbb görögkutatóínk és fordítóink együttműködésével készült
(Európa Ül74). Erről a könyvről ír László Gyula az Új írásban {1975. ll. 51Z.),
valamint a cím, Bizánc és a Magyárok kapcsán beszámol személyes "Szent
Hegyi" (Athos) élményéről is. A Kortárs hasábiaín, színtén 1975 novemberében,
pedig Györffy György tanulmanyát olvashattuk: Bizánc szerepe a matnjarok:
megtérésében címmel. Végül meg kell említenünk, a kis példányszám ellenére
is, D. Dr. Berki Feriz szerkesztésében "Az ortodox kereszténység" című könyvet
(Bp. 1975), amely olvasmányos vallástörténeti és teológiai áttekintést nyújt Bi
zánc másfél évezredes kereszténységéről alkotott felfogásáról. Az említett mű

vekből is világossá válik a kutatás értelme. Tudniillik az, hogy "Bizánc része a
magyar műveltségnek is". Továbbá: "Görögkeleti (ortodox) és görög katolikus
testvéreinken keresztül tehát Bizánc bennünk van, nem is beszélve arról, hogy
hazánk áland6an Dél sugárzásának körében élt". (3) .

Ha történelmünket ebből a szempontból alaposabban megvizsgáljuk. látha
tóvá válik, hogy népünk egy részének - többnyire kisebb részének - határozott
és kítartó a kapcsolódása Bízánchoz; általánosságban a "közép-keleti" kultúrá
hoz, kereszténységhez.

A római birodalom két részre tagolása, a latin Occidens (nyugati) és a görög
Oriens (keleti), kulturális téren túlélte Róma (476) és Bizánc (1463) bukását, sőt

napjainkig kísért emléke. (4) A honfoglalások korában, krónikák közléseí szerint
eleink közül elsők között Bulcsú (Boloszudész), Gyula (Gylasz) fejedelmek, vala-
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mint Tormás herceg a X. században a saját akaratuk szerint felveszik a bizánci
kereszténységet, és ezzel kezdetét veszi az akkori haza délkeleti részének keresz
tény hitre való megtérésé a pogány életforma helyében. (5) Az akkori térítők

közül Hierótheosz görög püspök munkája a legeredményesebb, aki bolgár-szláv
tolmácsolással kezdte az ígemagyarázatot. Rövid időn belül megkezdődik a köz
nép megkeresztelkedése is. (6) Az új keresztény közösségek többnyire Szent De
metert választották védőszentjüknek, erről tanúskodik Szegeden a Dóm téren
levő Dömötör torony, valamint a közelmúltban feltárt templomalapok többsége.
"Magyarországon húsznál több Szent Demeter egyház állt, s így a találgatásnak
tág tere nyílik." (7) Röviden ez volt tehát a kezdet, és a későbbi nyugati térí
tésekkel szemben egy olyan tényező, amely ellen több esetben csak fegyveres
"meggyőzéssel". lehetett dűlőre jutni. (Vö. Vata és fia János pogány lázadásaival.
amelyekről mostanában azt is hallani, hogy nem is mondhatók ezek pogányok
nak, ami a nevükből is következhet, hanem a kor szellemének megtelelően:

ortodoxoknak, skízrnatíkusoknak.) Az Árpád-ház kihalása (1301) után válik végül
is egyértelművé, hogy hazánk területén a latin nyelv és a nyugati kereszténység
hez való tartozás hosszú ideig államhatalmi tényező is. Az ortodoxia pedig nemze
tiségekbe tömörül, és ezáltal "megszüntetve megőrződik".

Miután történelmünk következtében beékelődtünk a szlávok közé, nem szűnik

meg észak- és délkelet sugárzásának hatása népünk érzelmi, szellemi világára.
Igy került sor 1641-ben a munkácsi unióra, a katolikus restauráció idején. Magá
tól értődik, hogy ez a lépés tovább gyengítette, elsősorban mennyíségíleg, a ke
leti töltésű közösségek egységét. A kárpátaljai népek életében ezáltal létrejön a
görög katolikus forma, és hazánk területén, hierarchikus berendezkedés hiányá
ban, az ortodoxia kevesek ügye lett. Azoké a keveseké, akik felül tudtak emel
kedni lelkileg és anyagilag a reformáció és a katolikus restauráció szellemíségén.

Ezekben a századokban viszont délkeletről újabb "bizánci" kultúrával ren
delkező népcsoportok özönlik el az országot. A görög kereskedők. (Így utólag
sokan úgy ítélik meg ezt az állapotot, hogy így lett biztosítva hazánk területén
a kezdeti bizánci térítések folyamatossága.)

Közismert bizánci emlékeinkről szólva sok olyan művészí tárgyát őrzünk amely
Bizánc remekművei közé tartozik. Királyi koronánk alsó pántja, Lehel kürtje, a
koronázási palást (felon) Pannonhalmán, a Bécsben található Szent István er
szény, esztergomi békecsóktábla, besztercei füstölő, Pécs környéki ásatások nyo
mán előkerült templomalapok, tárgyak, valamint a XVII. századtól folyamatosan
hazánkba kerülő görög kereskedők által hozott ikonok, könyvek, stb., amelyek
jelenleg már magyar tulajdonban vannak a Magyar Ortodox Admínísztratúra
megalakulása révén (Bp. 1945). 'A nyelvünkben. meghonosodott néhány bolgár
-szláv szó pedig azt az időt képviseli, amikor őseink először kerültek kapcsolat
ba a bizánci kultúrával. Igy a kereszt, pap, barát, szent és a karácsony szavaink.
Zárhatjuk a felsorolást mindazokkal a szokásokkal, ikonokkal, liturgikus eszkö
zökkel, amelyek (a görög kereskedő utakról származva) közvetve őrzik, képvi
selik a másfél ezer évvel ezelőtt kialakult keleti keresztény felfogást és életformát.
Mindezek vallatásával újabb információkkal gazdagodik a magyar történelmi múlt
ismerete.

A fontosabb és ma már tényszerű események érintésével ilyen út vezet. ahhoz
a világhoz, amelyről eleddig csak a "tárgyak nyelvén" hallhattunk. Kultúrtörténeti
ismeretanyagunk gazdagodása mellett a görög kereskedők ürügyén Bizánc lénye
géhez is eljuthatunk. és el is kell jutnunk. "A valóság - idea - művészet míndíg meg
újuló kapcsolatait kellene megragadnunk, hogy a jelenségeket megpróbáljuk az
értelem nyelvére lefordítani. De éppen az a szép az egészben, hogy e tekintetben
Bizánc sem különálló világ, hanem csak embervoltunk teljességében tudunk kö
zeledni feléje, s pillantjuk meg tükrében - önmagunkat!" (8)

Tízesztendős útkeresés után lassan kialakul Miskolcon egy állandó, bizánci
emlékeinkkel közvetve kapcsolatban levő, Magyar Ortodox Egyházművészeti Mú
zeum, komoly kultúrtörténetí háttérrel. Az eddig szerzett tapasztalatok szerint az
intézmény életre hívásának célja az, hogy ilyen módon is hozzájáruljunk nemzeti
önismeretünk azon alapelvéhez. hogy úgy ismerjük meg múltunk eseményeit,
ahogy az akkor valójában megtörtént.

A görög kereskedő elnevezés a XVII-XIX. századi magyar lakosság megítélé
sében negatív tartalommal telített gyűjtőfogalom volt. Az áru és pénzkereskedés
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jelenti a gazdagságot a gazdasági manipulációk és a fényűző életmód miatt. Ezek
a különböző ' nemzetiségű kereskedők megegyeztek hitükben (ortodox) és mentali
tásukban, valamint abban, hogy egymással görögül beszéltek. Voltak közöttük:
rácok, szerbek, örmények, bosnyákok, monasztírí albánok, kucooláhok (v. vlahok),
macedóniai és Drinápoly vidéki görögök, bolgárok, havasalföldi románok: és törökor
szági örmények. (9)

Balkán népeinek török uralom alatti éveiben Iétkérdésse vált egy új - tevé
kenységi forma kifejlesztése, a korábbi földművelő, állattenyésztő életforma helyett.
A megoldásnak egyetlen módja kínálkozott: bekapcsolódni az európai kereske
delembe. Leginkább Macedónia nyugati és déli részének macedoromán lakói vol
tak rákényszerítve erre az új tevékenységre. A görögök magyarországi térhó
dításának két oka volt. Az egyik, hogy az Európába irányuló kereskedelem szá
razföldi útvonala nyomán Magyarországra és az országon át vezetett a keres
kedelmi utak többsége. A másik ok pedig a kedvező kereskedelempolítlka, amit
az 1711 utáni gazdasági konjunktúra teremtett meg a görög kereskedők számára.
Az említett térségben 1650-1850 között körülbelül másfél millió embert mozgatott
meg az új megélhetési forma.

A görög kereskedők egy-egy városban, vagy településen kompáníákba szerve
ződtek. Ez elsősorban jogi értelemben vett érdekvédelmi testület volt. Jelentős

kereskedő társaság működött többek között a Belgrád-e-Zimony-c-Szabadka, a
Bécs-Győr-Vác-Buda és a Mehida-c-Temesvár-e-Szerrtes " útvonalakon érkező

áruk fogadó és továbbító állomásán Kecskeméten 1708-ban. (10)
A görög kereskedés jellemzőrt korabeli iratok alapján tudjuk meghatározni,

amelyek fordításával jelenleg egyre többen foglalkoznak muzeológusok, nyelvészek,
papok, művészettörtónészek, többek között Mískolcon is. Kezdetben vásári árusí
tásra szeréztek jogot. Az ebből származó nyereségből fokozatosan megvásárolták
a korcsma bérleteket, így az egyre növekvő haszonból a városoknak pénzkölcsönö
ket is tudtak nyújtani. ennek fejében a város vezetői elvileg támogatták üzlet
házaik építését. Ezáltal be tudtak kapcsolódni a tranzit kereskedelembe.

A Miskolci kompániát az 1760-as években alapították. Tagjainak megtelepedé
se pedig 1714-1720 közöttí időre tehető. (11) A XVIII. század végére megszűnt a
tokaji kompánia. Ezt követőleg Miskolc és más városok görög kereskedői bekap
csolódhattak a hegyaljai borkereskedésbe. Ennek emlékét őrzi az Avas domb né
hány kombeli pincéje. ahová érlelésre helyezték el Tokaj hegyalja borá t. A mís
kolci kompánia jellemzőit ekként summázhatjuk: "A' Nem egyesült Görögök ám
bár, a' Megye Népességének tsak: 1/463 részét teszik is, még is speculatiójuk után,
a' Megyének közép pontján, Miskoltzon a' legjobb házakat, legjobb szöllőket, szán
tóföldeket, réteket bírják, 's minden intézeteikben egy nemzet se hághat nyomok
ba a' pompára, életnek kénye-módjára nézve; 's méltán fellehet felőlük tenni,
hogy ezen maroknyi léleknek erszényéhen van tsak nem egész Hegyallyai, Borsodi,
Hevesi, Abauji kereskedésnek haszna." (12)

Miskolc és más városok görög kereskedőiben a XVIII. század második felétől

kezdve általánossá kezd válni a végleges letelepedés gondolata, s ezzel fokozatosan
kezdetét veszi elmagyarosodásuk, Szándékuk megvalósításának kedvez Mária Te
rézia 1774. évi rendelete, amely a törökországi kapcsolatok megszüntetését és a
hűségeskü letételét követelte meg a kereskedni és letelepedni akará görögöktől.

Az 1777/78-as években Miskolc tizenkétezer fős lakosságából kettőszázkilencven

hat a véglegesen letelepedett, családjával együtt itt élő, kis mértékben iparral is
foglalkozó görögök száma..(13) Letelepedésükkel egyidőben felmeriilt bennük az
igény saját templom, ispotály és iskola építésére. 1781-ben II. József türelmi ren
delete lehetövé tette, hogy a nem római katolikusok is középületeket építsenek.

A templomépítés 1785-l8D6-ig tartott Miskolcon, s azóta csak a torony fedele
kapott új formát. (Jelenleg a Deák tér 7. szám alatt található.) A templomkert
északi front ján építették fel az ispotályt (ma lakóépület), a telek déli oldalán
pedig az iskolát, ahová a Múzeurnot tervezik (ma parókia, illetve lakó
épület). Látni való. hogy a templom különös gondossággal a kor ízlésé
nek megf'elelően (barokk copf) készült el húsz év alatt. Egy-egy ilyen nagy
beruházás költségeit gyakori esetben több kompánia teremtette elő. így a mis
kolci középületek anyagi támogatásában megtalálhatók a galíciai és orosz keres
kedő társaságok is. A templombelső művészettörténeti érdekessége, hogy keleti
tartalom jelenik meg nyugati formában a freskókon, az ikonosztázon (íkonfalon)
és néhány korabeli ikonon. Az ortodox templomok belső elrendezése, szimbolikája
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mindmáíg hűen visszatükröz! a legősibb keresztény templomi szokásokat, Neve
zetesen a míndenkorí közösség (ti. kompánia) központi találkozó helye. Ide fek
tették tőkéjük nagy részét, itt intézték legfontosabb üzleti ügyeiket. ide helyezték
írataíkat, műkincseíket, itt mutatták be "dicséreti áldozatukat" a liturgiában, ha
láluk után pedig a templom kűlső falainak tövében temették el szeretteik, s állí
tottak halottaiknak "örök emléket". Ezek a templomok szerte az országban ma az
említett kiállítás és kutatás élő adattárai Budapesten, Szegeden, Szentesen, Hód
mezővásárhelyen, Karcagon, Ürömben, Egerben, Nyíregyházán, Kecskeméten, Gyön
gyösön és Miskolcon.

Végül pedig néhány adat és tény a görög kereskedők társadalmi tevékenységé
ről, beilleszkedéséről a korai feudalista Magyarország életébe, gondjaiba. Az is
potályról például feljegyeztek, hogy vallási megkübönböztetés nélkül fogadták gon
dozásra a rászorulókat. Az 1840-es években alakult "Tudós Társaságnak" Mis
kolcon tagja volt Pilta Mihály és Poméry János is. Ez utóbbi a város országgyű

lési képviselője is volt. Szépirodalommal foglalkozó miskolci írók között a XIX.
század elején szamos görögöt találunk. A miskolci kőszínház alapításakor az ada
kozók és részvényesek között szintén voltak görögök. A Miskolci Takarékpénztár
igazgatóválasztmányának tagjai között szerepelt Pavovszky István ügyvéd és Pilta
Mihály földbirtokos. A Három Rózsa fogadónak (ma a Kazinczy utca saroképü
lete) és a Miskolczí Nemzeti Kaszinónak görög tulajdonosa volt. Mindezek a város
közéletébe való tevékeny beépülésűket mutatják. Az egykor kereskedelemmel fog
lalkozó görög családok letelepedésük révén, nevüket fokozatosan magyarosítva a
városi társadalom vezető rétegeibe emelkedtek, néhány évtized alatt. A XX. szá
zad elejére a városra gyakorolt hatásuk, társadalmi és gazdasági szerepük csak
nem teljesen megszűnt, Emléküket őrzik ma is élő leszármazottjaik, mint a Da
dányíak, Patakyak, Poméryek, stb., valamint a messzí múltba visszakalauzoló mű

kincseik, könyveik és szokásaik,
Ernlékeink művészeti örökségeink sorában tehát fontos helyet foglalnak el.

Jegyzetek: (1) Györffy György: Bizánc szerepe a magyarok megtérésében. Kortárs XIX.
ll. sz. 1789. p. - (2) László Gyula: Bizánc és a magyárok. Új Írás XV. 15. sz. 3. p. 
(3) László Gyula: i. m. - (4) Györffy György: i. m. 1788. p. - (5) D. Dr. Berki Feriz:
Az ortodox kereszténység. Bp. 1975. 109-110. p. - (6) Györffy György: i. m. 1790. p. 
(7) Györffy György: i. m. 1790. p. - (8) László Gyula: i. m, 9. p. - (9) Dobrossy István:
A görög kereskedők szerepe és jelentősége Miskolc XVIII. századi üzlethalózntában. HOM
közl. 1975. 14. sz. 21, p. - (10) Schiifer László: A görögök szerepe Magyarországon a korai
feudalizmus kialakulásában. Bp. 1940. 130-137. p. -(ll) Komáromi József: Adatok Miskolc
XVII-XVIII. századi kereskedelmi víszonyaíhoz, HOM Évk. - (12) Debreczenyi Bárány
Péter: Borsod vármegye Némelly Statistikai Tekéntetekben. Tudományos Gyűjtemény, IX.
1817. 49-63. p. - (13) Márjalaki Kiss Lajos: Régi népszámlálások Miskolcon, Miskolc, é. n.
ol-5.

Hóztűznézőben Sárréten
Irta POSSONYI LAsZLO

Legidősebb noverem megyeszerte híres szép leány volt, si az ő lánykorában
még aránylag vígabban folyt házunkban az élet. Neki már tizenhat éves korára
féltucatnyi kérője akadt. Egy Mihalik nevezetű csöndes, derék mérnökkel el is
jegyezte magát, s hogy a férfi közel negyven év múltán is komoly, mély szere
lemmel kötődött hozzá, annak tanúja voltam.

1944-ben véletlenül ott nyaraltam akkor már özvegy nővéremnél. Mimi meg
hallotta, hogy faluja tagosító irodájában egykori vőlegénye a főnök, s józan asz
szenyí fővel szerette volna előnyösen tagosítani azt a 1!t-20 hold, tűpénzből ősz

szegyűjtögetett, házhelynek is alkalmas földjét.

Részlet a szerző Tettenérés eírnű regényéből.
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