
(A bosnyák szerzetesifjúság irodalmi társaságának harminc éve) című kiadványt, amely nem 
csak vallásos tárgyú. 

Jelentős irodalmi tevékenységet fejtett ki Blaz Modrosic (1839—1901), különösen azokkal a 
levelekkel, amelyeket kurdi káplán korában tett közzé a sajtóban. Köztük van a Csicsói búcsú-
ról szóló is, amelyben írja, hogy a Högyész melletti Csicsó búcsújáróhelyen bunyevác, szlovák, 
magyar és német nyelven tar tot tak prédikációkat búcsú a lka lmával . " 

Még a XVIII. század végén is majdnem kizárólagosan bosnyákok lakták Pécs Budai külvá-
rosát. Sőt még 1830 körül is nagyon kevesen beszélték a magyar nyelvet. Az iskolában horvá-
tul és németül olvastak; csak az 1840-es években kezdték erőteljesebben szorgalmazni a ma-
gyart. A helyzet mindjobban kiéleződött a klérus és a város között, különösen, amikor 1886. 
november 26-án megérkezett a hivatalos felszólítás is, hogy be kell szüntetni a horvát nyelvet 
az istentiszteleteken. A bosnyákok ezen annyira megsértődtek, hogy ,,a vérükből való plébá-
nosuktól is elfordultak".2 3 A nyelvkérdés lassacskán mégis lekerült a napirendről. A felnö-
vekvő nemzedék csak a magyar nyelvet tanulta az iskolában, a nép is ezt hallotta papjától a 
templomban. 

A horvát-bosnyák irodalmi hatás, nemkülönben a Budai külvárosi egyházközség plébánosai 
derakas részt vállaltak a pécsi bosnyák-negyed népe anyanyelvének, szokásainak, hagyomá-
nyainak megőrzésében. Mégis a bosnyákság anyanyelvét azóta tel jesen felőrölte az idő meg-
állíthatatlan folyamata és a kisebbségi helyzet. 

A bosnyák lakta Budai külváros hosszú ideig zárt gazdasági, társadalmi és kulturális egység, 
Pécs sajátos színfoltja volt. Elősegítette és sokáig megőrizte ezt a balkánias térszíni forma, 
az önellátás lehetősége, a bosnyák nyelv, a szokás- és hagyományvilág, amely lassú felszívó-
dás, folyamatos asszimilálódás következtében a XX. század elején tűnt el.24 

Dr. Kovács András 

Görög kereskedők Szabolcsban 
Másfél évszázaddal ezelőtt „göröghöz menni" ugyanazt jelentette Felső-Magyarországon, 

mint az alföldi városokban: boltba menni és hitelbe vásárolni. Kevesen tudják, hogy a magyar-
ságba olvadt nemzetiségek között görögök is voltak. Bár számuk elenyészőnek mondható a 
többi idegen népcsoporthoz képest, annál nagyobb szerepet töltöttek be hazánk 18. századi 
kereskedelmi életében, ö k vetették meg az északra irányuló borkereskedelem alapjait, ők is-
mertették meg a külfölddel a magyar paprikát. A köznép egyszerűen görögöknek nevezte 
el ezt a nagyon mozgékony, üzleti szellemmel megáldott, kiterjedt kereskedelmi kapcsolatok-
kal rendelkező balkáni népcsoportot . Voltak köztük albánok, bolgárok, örmények, cincárok, 
de a többséget a makedóniai görögök alkották. Az etnikai és nyelvi különbségek mellett ab-
ban voltak csupán közösek, hogy török fennhatóságú területről jöttek és ortodox görögkeleti 
vallásúak voltak, összekötötte őket a balkáni kereskedelem nemzetközi nyelve, a görög is. 
Mivel hazai törvényeink kezdetben megtiltották nekik, hogy városokban lakjanak, magán-
földesúri birtokokon telepektek le, ahol kocsmákat, boltokat, pusztákat béreltek, házról házra 
járva kereskedtek. Először a Tisza vidékén bukkantak fel — itt kellett legkevésbé tartaniok 
a német kereskedők versenyétől — innen terjeszkedtek később a Felvidék és nyugat felé. 

A kállói görögök elsősorban a vásáraikról híres helyeket látogatták előszeretettel. Így ju-
tottak el a történelmi Szabolcs és Szatmár megyékbe is, ahol nagyobb számban Kálióban, 
Szatmárban és Németiben telepedtek le. A felső-magyarországi kincstári bir tokokon lakó 
görög kereskedők 1667-ben kiváltságlevelet kaptak I. Lipót császártól, melyben széles körű 
szabadságjogokkal ruházta fel őket. Ebben az okiratban említik Kállót is, ami arra utal, hogy 
ott már ebben a korban több görög kereskedő élt. Azt még nem tud juk pontosan, honnan ke-
rültek oda, de feltételezhető, hogy Nagyvárad 1660. évi pusztulásakor a Tiszán inneni és túli 

'"Madas József: A XVIII . századi horvát iskola Pécsett (P. Műszaki Szemle, 1975. 
Klny., 43. old.) 
*'Uo. 44—45. old. 
•"Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából (Baranyai művelődés, 1971. 
113. old.) 
"Uo. 115. old. 
^'História Parochiae Auguszt. Anno 1789. 
"Kovács A.: Adatok a pécsi bosnyákság történeti népismeretéhez (Kézirat, Pécsi Aka-
démiai Bizottság, Pécs, 1979. 110. old.) 
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megyékbe menekülök közül többen választhatták maguknak a fontos kereskedelmi utak men-
tén fekvő Kállót. 

Debrecen város jegyzőkönyvében már 1618-tól említik őket. Néhány évtizeddel később 
megjelennek a Bihar megyei Diószegen is, ahol hamarosan kereskedőtársulatot hoznak létre. 
Mivel Kálló e két fontos görög kolónia között feküdt, elképzelhető, hogy több debreceni vagy 
diószegi is áttelepült oda. A városok hosszú időn keresztül ádáz küzdelmet folytattak elle-
nük. Mozgékonyságuk, több évszázados kereskedelmi tapasztalataik és az uralkodótól nyert 
kiváltságaik birtokában azonban leküzdhetetlen versenytársnak bizonyultak a magyar és a né-
met kereskedőkkel szemben. Az egyszerű nép viszont szívesen fogadta őket. A görög nem vo|t 
szomszédos nép, nem álltunk velük harcban, nem nyilvánult meg ellenük vallási vagy nem-
zetiségi ellenszenv, csupán a gyors meggazdagodásuk miatti irigység. Vitathatatlanul hézag-
pótló szerepet játszottak a magyarok által megvetett kereskedelmi tevékenységükkel. Ezért 
a megyék sokszor a városokkal, sőt a kormánnyal szemben is megvédték őket. Arra hivat-
koztak — joggal —, hogy nélkülük a falusiaknak a legcsekélyebb dolgokért is a városokba 
kellett menniök. Így meg minden valamirevaló faluban van görög szatócsbolt, ahol a falu-
siak beszerezhetik a szükséges árukat. 

„Görög Bótos" Szentmihályon. Hogy Szentmihályon mikor jelent meg először görög keres-
kedő, azt nehéz kideríteni. Kezünkbe került Szentmihály falunak és földesurának 1787-ből 
származó szerződése, melyben a földesúr tíz évre bérbe adta a communitásnak, azaz a közös-
ségnek a földesúri haszonvételeket, azaz a kocsmát, a mészárszéket, a malmot stb. Kivételt 
csak a bolt jelentett, melyet nem bérelhetet t a faluközösség. Azt továbbra is a „Bótos Gö-
rög" bérelhette. A szerződés külön fe lhívja a közösség figyelmét arra, hogy a görög is bé-
relhessen földet a hozzá tartozó réttel és legelővel az egyik szomszédos bokortanyában. 

A görögök közül többen állatokkal, főleg marhával kereskedtek. Ezek nagy kiterjedésű 
pusztákat vettek bérbe a földesuraktól vagy a mezővárosok közösségétől. Az elharapódzó 
pusztabérletek ellen emelték fel hangjukat azok a kereskedők és közösségek, akik nem bír-
ták a versenyt a görögökkel és tönkrementek. Ezért a királynő elrendelte 1772-ben, hogy Bor-
sod, Bihar, Békés, Csanád, Arad és Szabolcs megyékben nem szabad ezután pusztákat bérbe 
adni görög és örmény kereskedőknek. 

Öngyilkosság Kálióban. A bécsi levéltárban bukkantam rá Deák György görög kereskedő 
hagyatéki irataira, melyek további érdekes adatokat szolgáltatnak a szabolcsi görögökre. Az 
1757-ben Kállóban minden valószínűség szerint öngyilkos („maga magát ugyan az maga kar-
gyával vagdalta" — mint ahogy az egyik tanű vallotta) görög kereskedőnek háza, malomré-
sze volt, továbbá szőleje a Szent Imre-hegyen. Ingóságai 750 magyar forintot értek, de kilenc 
kereskedőtársának mintegy ezer forinttal tartozott. 

Papp György csegei görög kereskedő vallomásából értesülünk arról, hogy Deák György, mi-
előtt hazaindult Görögországba, megosztozott kereskedőtársával, az akkor Kisvárdán élő, a 
tokaji görög kereskedötársasághoz tartozó Papp Tamással. Az osztozkodásnál 2200 forint ju-
tott Deáknak, amit Papp nem fizetett ki, csupán papírt adott tartozásáról. Ebből az összegből 
kellett volna Pappnak kifizetnie Deák bécsi hitelezőjét, míg a maradékot elküldenie Görög-
országba. A másik tanú, a Sima pusztán lakó Ricso nevű görög 1755-ben Görögországban ta-
lálkozott Deák Györggyel, aki elpanaszolta, hogy Papp még mindig nem küldte el neki a pénzt. 
Ezért Deák — mint ahogy a tanú állítja — „az ő bajáért jött volna ki Magyar Országra és ha 
ez nem lett volna, ki sem jött volna". 

A kincstár a tokaj i kamarai jószágigazgató jelentése alapján kötelezte az akkor már Kálió-
ban lakó Papp Tamást az adósság visszafizetésére. Mivel időközben Deák felesége is meghalt, 
hosszabb huzavona után a görögországi Nagusta városban élő nővéréé lett az örökség, aki fiát, 
Panagiot küldte Kállóba. 

A görögök Magyarországra történő bevándorlása a 18. század utolsó évtizedeiben meg-
szűnt. Közülük többen visszatértek hazájukba, többségük azonban letette a hűségesküt és vég-
legesen letelepedett Magyarországon, s hamarosan beolvadt a magyarságba. Ahhoz, hogy a 
görög kereskedők Szabolcs megyében játszott gazdasági szerepének teljes képét megrajzol-
hassuk, még nagyon hosszú, aprólékos kutatásra van szükség. 

Acs Zoltán 

Déryné és Bacsó Bálint 
Költői képek, sántikáló hasonlatok nem adhatják vissza hitelesen Bacsó Bálint érzéseit, 

viselkedését. Szerelmi lángja a foszforénál kevésbé látványos, ragaszkodása rombolóbb a 
repkény indáinál, lehiggadt csendje gyümölcsfaoltó, virágnevelő, embergyógyitó csend a 
Nagyalföld egyik szigetén, Debrecenben. Mindég önt szeretem, mindég önt fogom szeretni — 
vallotta Dérynének, aki naplójában Mefisztónak titulálta. 

Visszapillantásunk nem régmúlt magánügyekben vá jká ló pletykálkodás, hanem törteneti 
elégtétel Bacsó Bálintnak. 
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