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Balogh Jánosné Horváth Terézia

Közelítések 
a Daruvári Jankovichokhoz

Alábbi áttekintésem azért kívánkozik a Napút horvát számába, mert a daruvári 

Jankovichok története a közös horvát–magyar történelem egy szeletét képezi. 

Hasonló tartalmú szlavóniai, horvát nyelv� publikációm után ill�, hogy magya-

rul is közreadjam a nálunk jobbára csak egy sz�kebb nyugat-dunántúli tér-

ségben ismert, f�nemesi Jankovich-család kutatásának történetét, a teljesség 

igénye nélkül.1 A jelen, továbbfejlesztett közlésemben utalok a kutatás mozga-

tórugóira is, arra, hogy kik, mikor, miért érdekl�dtek a téma iránt.

Horvát-magyar földesurak

A rangos-nemes, és közéleti tevékenységben is érdemdús, Daruvári el�nev�, római 

katolikus Jankovich földbirtokos család a XVIII. század közepe után hirtelen t�nt 

föl és meggazdagodott. A  Jankovich (Jancoviz, Jankovics, Jánkovics, Jankovits, 

Jankovicz, Jankoviz, Jankowitz, horvátul Janković) családnév is árulkodik délszláv 

eredetükr�l. A Boszniából átszármazott, el�bb Zala vármegyében, majd Pécsett, 

1760-tól pedig Szlavóniában megtelepedett, horvátként számon tartható, magya-

rul jól beszél� nemesi famíliának a XVIII. század utolsó negyedéig csak az egykori 

Pozsega vármegyében (ma: Požeško-slavonska) feküdtek nagy kiterjedés� jószá-

gai, a többnyire daruvári néven emlegetett birtoktömbben. Majd 1775-t�l kezdve 

rendelkeztek Magyarországon, az akkori Sopron vármegyében vásárlás révén föld-

birtokkal, az összefoglalóan szinte mindig csepregiként emlegetett uradalommal. 

Végül a szlavóniai birtokokat 1861 és 1879 között, a csepregit 1884-ben eladták.

A  férfi nemb�l egymás után csupán négy daruvári Jankovich bírt Daruvár 

(Daruvar) és Csepreg környékén javakat. Ugyan�k négyen viselték (feln�ttként 

is) a Daruvári el�nevet, amelyet két testvér kapott egyszerre 1765-ben: a ne-

ves politikus és birtokszerz� Antal (1729–1789) és öccse, János (1731–1798). 

Antal egyetlen fi a gyermekkorában meghalt, ezért Antal birtokainak örököse 

a saját öccse, János lett. Jánosnak csak egy fi a n�tt fel, Izidor (1789–1857). 


 a harmadik Jankovich, aki ezt az el�nevet viselte. Neki csak egy fi a volt, Gyula 

(1820–1904), aki a negyedik Daruvári el�nev�. Gyula egyetlen fi a újszülöttként 

elhunyt, így utoljára Gyula használta a nevet; haláláig. Grófságot a négy férfi  kö-

zül csak a két jelent�sebb politikus: Antal és Gyula nyert. A legkevésbé jelent�s 

férfi  családtag, János legf�bb elért rangja: császári és királyi udvari tanácsos. 

A hatalmaskodó Izidor pedig császári és királyi aranykulcsos kamarás volt.

1 Egy rövid, vetített képes pécsi el�adásom volt a jelen, tartalmában b�vített és gazdagabban 

kommentált áttekintésem alapja. Horvát kiadása sok illusztrációt tartalmaz. Részletesebben 

ezekr�l a Magyar–horvát együttm�ködés fejezetben, a 2010-es évnél.
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A csepregi birtokok két esetben átmenetileg özvegy feleség kezelésében 

voltak. Antal felesége, Nemeskéri Kiss Katalin (kb. 1744–1792) csak 1789-t�l 

haláláig volt Csepreg egyedüli ura, de János második felesége, gróf tolnai 

Festetics Alojzia (1765–1813) a csepregin kívül a szlavóniai jószágokban is 

hosszabb ideig, 1799-t�l 1813-ig gazdálkodott, míg nevelt fi a, Izidor el nem 

érte nagykorúságát.

Magyar–horvát kutatástörténet

XIX. század

Magyar részr�l. Tudomásom szerint a családról az els� publikációk magyarul 

jelentek meg, egy-egy könyv fejezeteként. El�ször országos áttekintésekben 

történt meg ez.

A legid�sebb Daruvárit, a pécsi születés� Antalt halála után 27 évvel Kölesy 

Vince tette ismertté, amikor Pécsett, f�leg a Klimo Könyvtár anyaga alapján 

négykötetes hézagpótló könyvet írt a magyar történelem nagyjairól. A máso-

dik kötett�l kezdve társszerz�vel dolgozott. Els� válogatásában 31 személyt 

mutatott be, a másodikban további 25 jeles hazánkfi át, köztük „Jankovics”-ot. 

(A harmadik kötetbe ismét 25, a negyedikbe még 24 személyiség került be.)

Kölesy Vincze Károly és Melczer Jakab: Jankovics, in: Nemzeti Plutarkus 

vagy A’ Magyarország ’s vele egyesült Tartományok’ Nevezetes Férjfi ainak 

Életleirásaik, II. kötet. Pesten, Trattner János Tamás költségeivel ’s bet�jivel. 
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1816. p. 253–259. – A m�vet a külföld tájékoztatása céljából párhuzamosan 

német nyelven is kiadták, ugyancsak Pesten.

Két évvel az után, hogy Gyula is gróf lett, az egész család bekerült a neme-

sek országos kézikönyvébe:

Nagy Iván: Jankovich család (Daruvári gróf és nemes), in: Magyarország 

családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal, 5. kötet, Pest, 1859. p. 

300–302. Rövidítve idézte Antal életrajzát Kölesyt�l.

A fönti alapm�b�l merítettek a század végéig megjelent magyar és német 

nyelv�, országos érvény� nemzetséggy�jtemények.

A Jankovichok id�közben bekerültek a hazai birtokközpontjuk vaskos helyi 

monográfi ájába:

Farkas Sándor: Csepreg birtokos urai, in: Csepreg mez�város története, Bu-

dapest, 1887. – A helység káplánja saját kutatásaival gazdagítva az egész Daru-

vári Jankovich-családot bemutatta ezen a fejezeten belül a 345–352. oldalakon.

A magyarul és a németül ért�k a XXI. század elejéig csak a fönti közlésekb�l 

ismerhették meg jól-rosszul a családot.

Horvát publikációról nem tudok a XIX. századból.

XX. század

Horvát részr�l. A XX. században a Daruvári Jankovich családdal tudomásom 

szerint csak horvátországi horvátok foglalkoztak, el�ször az egykori birtokaik 

területén él�k, a Pozsega megyeiek. A megyeszékhelyen, Pozsega (Požega) vá-

rosában egy jeles közéleti személyiség, Julije Kempf tanár múzeumot alapított 

1924-ben. Szinte a véletlen folytán került oda Jankovich Gyula id�sebb lányá-

nak, az 1918-ban megölt Máriának a hagyatékából több családi ereklye és egy 

nagyobb iratgy�jtemény. Élve a lehet�séggel, ennek a javarészt német és latin 

nyelv� archívumnak az alapján Kempf hamarosan készített egy összegzést a 

Jankovichok történetér�l:

Kempf, Julije: O grofoskoj porodici Janković Daruvarskih, Vijesnik državnog 

arkiva u Zagrebu, 1929, p. 141–157. – Címfordítás: A daruvári Jankovich grófi  

családról. (A cím nyomán a horvát köztudatban az a tévhit terjedt el, hogy mind 

a négy férfi ú gróf volt.) A tanulmány a négy Daruvári Jankovichon kívül szól a 

pécsi nemes el�deikr�l is, akiknek még nem volt el�nevük: Bonaventúráról és 

fi áról, Miklósról. Miklós fi ai voltak a kés�bbi Daruvári Jankovich Antal és János.

A szerz� a tárgyalt családról kiállítást is rendezett a pozsegai múzeumban 

(ma: Gradski muzej Požega). Az általa kézzel készített kiállítási feliratokat  máig 

az objektumok és dokumentumok mellett tartják a gy�jteményi raktárban. 

A családi levéltár egyik terjedelmes német kéziratát pedig önálló kiadványként 

adta közre horvátra fordítva Julije Kempf:

Posljednja… Dnevnik Ane Jelisave Janković, „Grafi ka”, Slavonska Požega, 

1933. – Címfordítás: Utolsó… Jankovich Anna Erzsébet naplója. Félrevezet� a 

cím. A kiadvány ugyanis Gyula fi atalabb lányának, az utolsó Daruvári Jankovich 

nev� személynek, Anna Erzsébetnek memoárját, családi visszaemlékezéseit 

tartalmazza, tarkítva Gyula feleségének naplórészleteivel.

A XX. század végén az állami önállóság elnyerése a horvát öntudatot er�sí-

tette. Újra el�vették a Jankovich-témát, de csak horvát nyelv� forrásokból dol-
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goztak. Ilyenek viszont a XIX. század közepe után sokasodtak meg, tehát csak 

Gyula, a legifjabb Jankovich m�ködésér�l tájékoztatnak.

A pozsegai múzeum történésze az ott �rzött Jankovich-levéltár horvát nyel-

v� dokumentumai alapján Gyula országos jelent�ség� kulturális adományairól 

tájékoztatott:

Šperanda, Mirjana: Dobrotvorni rad Julija grofa Jankovića, Zlatna dolina, Vol. 

1 (1995), br. 1, p. 201–206. – Címfordítás: Gróf Jankovich Gyula jótékonykodása.

A zágrábi városi múzeum (Muzej grada Zagreba) történésze megvizsgálta 

Gyula országos szint� politikai tevékenységének egy szeletét, refl ektálva Špe-

randa közlésére is:

Szabo, Agneza: Politički stavovi grofa Julija Jankovića u Hrvatskome sabo-

ru godine 1861, Zlatna dolina, Vol. 5 (1999), br. 1, p. 91–100. – Címfordítás: 

Gróf Jankovich Gyula politikai állásfoglalása az 1861-es horvát országgy�lés-

ben. Országgy�lési naplókat dolgozott fel a szerz�.

A  fenti szerz�k nem használták a XIX. századi magyar és német publiká-

ciókat. Horvátországban mások is csak Kempf horvát közléseit idézték, ha a 

Jankovich-családról esett szó. Magyar publikációról nem tudok a XX. századból.

A magyarok a XX. századi horvát publikációkat csupán 2007 után kezdték 

megismerni.

XXI. század

Magyar részr�l. Amint horvát részr�l a XX. században f�ként az egykori Pozsega 

megyei birtokaik térségében jelentkezett az érdekl�dés a Jankovich-család iránt, 

úgy magyar részr�l a XXI. század elejét�l els�sorban az egykori Sopron megyei 

birtokközpontjukban fordult a földbirtokos család felé a fi gyelem. Csepregen 

az volt ennek az els� megnyilvánulása, hogy Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna 

hagyományápoló tanárn� biztatta a szerz�t az elhanyagolt Jankovich-sírokat 

bemutató kis közlésre:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Sír az angyal a csepregi temet�ben. Még 

egyszer a katolikus temet�r�l, Csepregi Promenád X. (2001) 7–8. sz. (július–

augusztus) p. 9–10.

A fenti cikk szerz�je lett a téma gazdája, aki egy valamikori csepregi job-

bágycsaládból származik, de Budapesten született és él, néprajz szakos mu-

zeológus. Horváth Terézia – többek közt a reformkori sajtó alapján – kisebb 

közlésekben, végül egy pesti családi és csepregi hagyományápolói összefo-

gással elkészült önálló kötetben feltárta egy csepregi népszokás múltját és 

párhuzamait. Kiviláglott, hogy egy helybeli földbirtokos, Jankovich Izidor éltette 

sokáig a lóversennyel nyerhet� pünkösdi királyság szokását. Ezek után egy 

Csepregen él�, Bükön m�köd� könyvtáros és helytörténész, Sági Ferenc a nép-

szokást pártoló földesúrra és családjára irányította Horváth Terézia fi gyelmét. 

Összefogásukkal hamarosan fellendült a Jankovich-kutatás, és sorra születtek 

a hazai feldolgozások szóban, nyomtatásban, valamint kiállítás formájában.

Ez a könyvfejezet volt az ötletadó:

Jankovich Izidor, pártoló földesúr, in: Balogh Jánosné Horváth Terézia, 

A  pünkösdi király Csepregen és Jókainál, A  Farkas Sándor Egylet kiadása, 

Csepreg, 2005, p. 33–37.
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Sági Ferenc 2006-ban elkezdett Csepregen és a szomszédos Bükön meg-

emlékezést szervezni egy-egy hajdani ottani földesúr 1857-ben bekövetkezett 

halálának 150. évfordulója alkalmából. Ez adott lökést Izidor, majd a többi 

Daruvári Jankovich személyének kutatásához, a velük kapcsolatos hagyomány-

feltáráshoz és hagyomány�rzéshez.

2007. március 6. Csepreg M�vel�dési Házában, a  Jankovich Izidor Em-

léknapon két hosszú el�adás hangzott el: Sági Ferenc Fels�büki Nagy Pál és 

Daruvári Jankovich Izidor kapcsolata, illetve Balogh Jánosné Horváth Terézia: 

Daruvári Jankovich Izidor élete és munkássága. Az el�adások frissen feltárt 

magyar, német és latin források alapján készültek (Magyar Országos Levéltár, 

Soproni Levéltár).

2007. március 30. Bük M�vel�dési Házában a Fels�büki Nagy Pál és Da-

ruvári Jankovich Izidor Emléknap alkalmából rendezett konferencián több Fel-

s�büki témájú el�adás mellett elhangzott a fönt említett két csepregi el�adás 

is, átdolgozott változatban. Kis id�szaki kiállítás nyílt a Fels�büki Nagy és a 

Daruvári Jankovich családról, melyet Sági Ferenc és Balogh Jánosné Horváth 

Terézia állított össze a csepregi emléknap óta is gy�lt adalékokból.

2007. április 15. Csepreg M�vel�dési Házában id�szaki kiállítás nyílt A Da-

ruvári Jankovich és a Fels�büki Nagy család élete címmel, amelyben a büki 

kiállítás továbbfejlesztett változatát nyújtotta a két rendez� (lásd: fotó). Kiállí-

táskísér� szemelvényeket tartalmazó kis füzetet is adtak közre: Balogh Jánosné 

Horváth Terézia – Haizler Lászlóné Párdi Bea, Jankovich Izidor csepregi földes-

úr halálának 150. évfordulójára, Budapest, 2007.

A környék nagyközönségét a Csepregen kiadott, kistérségi havilap részle-

tekben tájékoztatta az egyre b�vül� Jankovich-kutatási eredményekr�l:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Jankovich Izidor sírjának rejtélye, Pro-

menád III. (2007) 4. sz. (április) p. 13.

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Jankovich gróf temetésének mondája, 

Promenád III. (2007) 5. sz. (május) p. 11. – Antalhoz és Izidorhoz egyaránt 

köthet�nek látja a Csepreg környéki mondát.

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Jankovich Izidor és a csepregi pünkös-

dök, Promenád III. (2007) 6. sz. (június) p. 11.

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Jankovichok nyomában Szlavónia föld-

jén I. rész, Promenád III. (2007) 7. sz. (július) p. 13. Jankovichok nyomában 

Szlavónia földjén II. rész, Promenád III. (2007) 8. sz. (augusztus) p. 13. – Csep-

regiek utazása a négy földbirtokos férfi ú emlékhelyein.

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Gróf daruvári Jankovich Gyula 150 éve 

nyerte el a grófi  rangot, Promenád III. (2007) 11. sz. (november) p. 13.

A következ� évben a megyei tudományos folyóiratban adtak számot a ku-

tatók:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Daruvári Jankovich Izidor élete és te-

vékenysége, Vasi Szemle LXII. (2008) 1. sz. p. 36–62. – A  szerz� 2007-es 

el�adásának átdolgozott változata, a  családtörténet els� részletes személy-

monográfi ája.

Sági Ferenc: Fels�büki Nagy Pál és daruvári Jankovich Izidor kapcsolata, 

Vasi Szemle LXII. (2008) 1. sz. p. 63–69. – A szerz� 2007-es el�adásának ki-

dolgozottabb változata.
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Balogh Jánosné Horváth Terézia: Jankovich-bélyeges téglák a csepregi Fa-

lumúzeumból, Vasi Szemle LXII. (2008) 2. sz. p. 235–240. – A négy földbirtokos 

férfi ú csepregi téglaüzemér�l a Magyar Országos Levéltár emlékanyaga alapján 

tudott képet adni a szerz�.

Az els� csepregi ötletadó is bekapcsolódott a témába:

Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: A csepregi Boldogasszony temploma 

története és legendája, Honismeret 36. évf. (2008) 4. sz. p. 18–21. – Antalhoz 

köti a temetési mondát.

Csepregt�l távol, Hevesen, a VI. Nemzetközi Sz�tteskonferencián elhang-

zott egy vetített képes el�adás egy szlavóniai és egy csepregi kastélyleltár 

elemzése alapján:

2008. augusztus 30. Balogh Jánosné Horváth Terézia, Fonás, szövés, vászon 

a Jankovich-birtokok önellátásában (Levéltári barangolás a XIX. század elején)

Újabb közlés az egykori magyar birtokközpontban:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: F�úri esküv� 125 évvel ezel�tt Csepre-

gen, Promenád IV. (2008) 10. sz. (október) p. 10. – Gyula lányának, Máriának 

esküv�jér�l ad közre újabban föltárt részleteket a szerz�.

Abban az évben készült Debrecenben, minden Jankovich-birtoktól távol, 

a többi XXI. századi Jankovich-publikációk ismerete nélkül egy dolgozat, amely 

a maga nemében egyetlen módon, gazdag forrásanyag elemzésével alapos érté-

kelést nyújt Jankovich  Antal gyakran emlegetett politikai ténykedésér�l, a román 

parasztlázadás leverésében való részvételér�l. A doktorandus külön fejezetet is 

szentelt személyének, azon túl, hogy értekezése több más helyén is szól róla:

Gorun-Kovács Blanka Sidonia: Gróf Jankovics Antal királyi biztos leve-

lezése a Helytartótanáccsal, in: A Horea-felkelés és magyarországi forrásai, 

Kéziratos Ph.D. értekezés az interneten, Debreceni Egyetem BTK (Történelmi 

és Néprajzi Doktori Iskola) 2008. p. 182–194.

A következ� évben jelent meg a 2007-es konferencia-el�adás:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Fonás, szövés, vászon a Jankovich-birto-

kok önellátásában (Levéltári barangolás a XIX. század elején), in: Tárgyalkotók 

a kulturális turizmus szolgálatában. – A Hevesen 2008. augusztus 29–31-én 

tartott VI. Nemzetközi Sz�tteskonferencia el�adásai, szerk.: Dr. Füzes Endre. 

Hagyományos Értékek Meg�rzéséért Alapítvány, Heves, 2009, p. 119–128. – Il-

lusztráció nélkül.

Egy pécsi horvát, Frankovics György folklorista, történész és folyóirat-szer-

keszt� buzdítására a szerz� (a Jankovichok Pozsega megyei és Sopron megyei 

jelenlétének korábban elvégzett kutatása után) megvizsgálta a pécsi jelenlétü-

ket az egyházi anyakönyvekben, s közreadta eredményeit, Izidor életrajza után 

a családtörténet második, részletesen kidolgozott fejezetét:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Családtörténeti adalékok a daruvári 

Jankovichok el�deinek pécsi id�szakából (XVII. század vége – XVIII. század 

közepe), Pečuški Horizont / Pécsi Horizont 2009/1. Broj / szám 3. p. 137–158. 

– Bonaventúra és fi a, Miklós a „f�szerepl�k”.

Horvátországi magyar és magyarországi horvát összefogással, Frankovics 

György szervezésében el�ször Horvátországban jelent meg magyarul a har-

madik részletes Jankovich monográfi a, amely ismét egy családtagot mutat be. 

Véletlenül egy befejezetlen mutatványt hibásan szerkesztve közölt a folyóirat:
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Balogh Jánosné Horváth Terézia: Gróf Daruvári Jankovich Antal horvát-

magyar földesúr és politikus, Horvátországi Magyarság 2011, 10. sz., p. 5–27. 

– A végleges kidolgozás közlése a Vasi Szemlénél folyamatban van.

2011 októberében a fenti kutató további Jankovich vonatkozású forrásokat 

tárt fel a soproni levéltárban.

2012 januárjában pedig újabb levéltári forrásokat tanulmányozott Bécsben 

Fazekas István levéltári delegátus útmutatásával, és gazdagította adatkészletét.

Horvát részr�l. Az els� tanulmány a daruvári gimnáziumi diákok önálló kuta-

tómunkájának eredménye:

Samostalni istraživački rad učenika (Gimnazija Daruvar): Okvir slobode 

– slavonska plemkinja krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, Vrela – Glasilo 

Ogranka Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost, br. 27–28 

(2006) p. 33–41. – (Címfordítás: A szabadság kerete – a szlavón nemes n�k a 

XIX. század végén és a XX. század elején.) A pozsegai Jankovich-levéltárban 

kutattak a n�k szerepének témakörében Jankovich Gyula két leányának éle-

tér�l, de nem tudták olvasni Anna Erzsébet német kéziratát, csupán a horvát 

fordítást (1933) használták.

Jankovich János birtokán, a strazsemáni (Stražeman) templomban állított 

m�vészi szoborkompozíciót gyakran emlegetik a horvátok. Err�l önálló, iko-

nográfi ai szemlélet� tanulmány is született egy zágrábi történész tollából:

Zajec, Vlasta: Aeternae memoriae Ioannis Iankovics de Daruvar – spome-

nik obitelji Ivana Jankovića Daruvarskog u Stražemanu, Radovi Instituta za 

povijest umjetnosti 31 (2007) p. 205–220. – Címfordítás: Daruvári Jankovics 

János örök emlékének – Daruvári Jankovich János családjának emlékm�ve 

Strazsemánban.

Egy daruvári író, történész (csehül Bláha, Karel) lefényképeztette Tirolban a 

Gyula sírját és klasszikus horvát források alapján írt hozzá szöveget:

Blaha, Karlo: Grob Julija Jankovića daleko od rodnoga kraja, Vrela – Gla-

silo Ogranka – Matice hrvatske Daruvar za znanost, kulturu i umjetnost, br. 30 

(2008) p. 17–21. – Címfordítás: Jankovich Gyula sírja távol a szül�földt�l.

Magyar–horvát együttm�ködés. Els� lépésként levélbeli megkeresés érke-

zett Magyarországról Horvátországba 2006 végén, szöveges és képi adatok 

kérésével Jankovich Izidor pályájának feldolgozásához az emléknapi el�adásra 

és kiállításra, majd a Vasi Szemlében publikálásra. A horvát részr�l tanúsított 

jó fogadtatás megalapozta a továbblépést.

2007 folyamán és a következ� években, minden hivatalos formaság mell�-

zésével, tágultak az együttm�ködés keretei a két ország kutatói és kutatóhelyei 

között. A szlavóniaiak inkább befogadóként álltak hozzá a témához, míg a ma-

gyarországi horvátok aktívabban csatlakoztak a Csepregb�l kiindult magyar kez-

deményezésekhez. Kezdett�l fogva, el�bb Izidor személye ügyében, majd a to-

vábbi években, amikor a témakör az egész családra kiterjedt, többféle segítséget 

nyújtott a pécsi horvát Szatanek József várkutató, majd egy másik pécsi horvát, 

Frankovics György folklorista, aki f�képpen rendszeres fordításokkal segítette és 

segíti Horváth Terézia munkáját. A  csepregi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 

elnöke, Kissné Krály Mária 2007 tavaszán önként ajánlkozott a kutatások párto-
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lására. Nem véletlen, hogy a Jankovich-�sök és a Daruvári Jankovichok magyar-

országi lakóhelyén (Pécsett és Csepregen) nyilvánult meg az aktivitás. A (buda-

pesti) Horváth Terézia ugyanabban az évben megkereste a daruvári cseheket és 

magyarokat is. Mindkét ottani kisebbség komoly érdekl�dést tanúsított és tanúsít 

a saját helytörténetük jelent�s részét képez� Jankovich-család iránt.

Krály Mária már az emléknapok évében két tanulmányutat is rendezett a 

daruvári Jankovichok egykori szlavóniai lakóhelyeire, hogy a csepregiek meg-

ismerjék egykori földesuraik másik birtoktömbjét.

2007. május 16–17. Hat helytörténész autós útja, melynek során a pozsegai 

múzeum Jankovich-levéltárában kutathatott Horváth Terézia. Fogadta: Mirjana 

Šperanda. Horváth Terézia azóta is folyamatosan tájékoztatja �t a saját ered-

ményeir�l.

2007. október 6. Egy autóbusznyi Csepreg környéki horvát és magyar ér-

dekl�d� látogatta meg az emlékhelyeket.

2008. szeptember 20. Csepreg M�vel�dési Házában a Hagyomány�rz� 

Horvát Nap alkalmából Kissné Krály Mária szervezésében A daruvári Jankovi-

chok – horvát-magyar földesurak címmel id�szaki kiállítás is nyílt az utolsó év 

szlavóniai és magyarországi kutatásait is beépítve, magyar és horvát szövegek-

kel ellátva. Balogh Jánosné Horváth Terézia rendezésében, Kissné Krály Mária 

fordításaival.

Közben a családtörténet els� részletes személy-monográfi ája – majdnem 

a magyar nyelv� Vasi Szemle cikk el�tt – horvát változatban is megjelent Szla-

vóniában, mert megszervezte egy daruvári cseh, Vjenceslav Herout történész:

Balogh Jánosné Horváth Terézia (magyarból fordította: Kissné Krály Mária): 

Tko je bio Izidor Janković Daruvarski? Zbornik Povijesnog društva Pakrac – Li-

pik, broj 5 (2008) p. 55−85. – Címfordítás: Ki volt Daruvári Jankovich Izidor?

2009. szeptember 19. Csepreg M�vel�dési Házában Horvát Napot szerve-

zett Kissné Krály Mária. Azon a rendezvényen Csepreg és környékének horvát 

kórusa a fennállásának ötödik évfordulója alkalmából a Daruváriak emlékére 

felvette a Jačkarni Zbor Janković (Jankovich Énekkar) nevet.

A  nemzetközi együttm�ködést jelent�sen el�bbre mozdította egy tanul-

mányút:

2009. október 12–16. Kissné Krály Mária kettejüknek Balogh Jánosné Hor-

váth Teréziával szlavóniai Jankovich-kutatóutat szervezett családi személygép-

kocsijukkal. Stražemanban egyházi iratokat bocsátott rendelkezésükre msgr. 

Josip Devčić plébános. A Gradski Muzej Požegában Mirjana Šperandától gazdag 

adatanyagot kaptak tanulmányozásra, javarészt immár digitálisan. Jankovich-

kiállítási tervekr�l konzultáltak Pakrácon a városi múzeumot vezet� m�vészet-

történésszel, Jelena Hihlikkel, Daruváron pedig Vjenceslav Herouttal. – Horváth 

Terézia azóta is együttm�ködik a pakráci múzeummal, az ott tervezett Janko-

vich állandó  kiállítási egység témájában.

2010. május 8. Daruváron, a Jankovich Antal által építtetett kastély három 

helyiségében, horvát és magyar szövegekkel ellátott állandó kiállítás nyílt, ez-

zel a címmel: Čiji je bio dvorac kroz sto godina? Doba daruvarskih Jankovića 

– Kié volt a kastély száz évig? A daruvári Jankovichok kora. Balogh Jánosné 

Horváth Terézia készítette és ajándékozta a városnak a kiállítást, amelyhez 

már a közelmúltban végzett bécsi kutatási eredményeit is felhasználta. Da-
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ruvár önkormányzata (Vjenceslav Herout közvetítésével) elfogadta a munkát, 

vállalta a szövegek lektorálását, valamint biztosította a bemutatás megvalósí-

tásához szükséges anyagiakat. Magyarországi horvátok – Frankovics György és 

Kissné Krály Mária – közrem�ködésén túl horvátországi (daruvári) magyarok 

– f�ként Juliska Plehati közéleti szervez� – nyújtottak számottev� segítséget. 

A  kiállításban helyet kaptak a Jankovichok pécsi el�dei is, valamint Izidor 

lányai, és fi ának, Gyulának a gyermekei is. A  megnyitón a kétszáznál több 

jelenlev� fele horvátországi, fele magyarországi volt. Horváth Terézia terve és 

szervezése alapján horvátok is és magyarok is szerepeltek. El�bb a csepregi 

Jankovich Énekkar horvátul énekelt néhány dalt, utána a Daruvári Magyarok 

Közössége Énekkara magyar népdalokat adott el�. Majd a két együttes tagjai 

– váltakozva egy magyar / egy horvát fölállásban (lásd: fotó) – közösen eléne-

keltek egy el�re betanult horvát és egy magyar népdalt, mindnyájan horvátul, 

illetve mindnyájan magyarul. Hiszen mindkét kórus tagjai, akik magyarországi 

horvátok, illetve horvátországi magyarok, bírják mindkét nyelvet! Nemcsak a 

kiállítás, hanem ez az ünnepség is azt bizonyította, hogy bár nehezen, de meg-

indult a horvát–magyar együttm�ködés egykori közös földesuraink, a daruvári 

Jankovichok életének, pályájának föltárása érdekében, közös történelmünk 

megismerése céljából.

A kiállítás az évi sajtóvisszhangjából kiemelhet� a magyarországi országos 

horvát hetilap két cikke egy nyugat-magyarországi horvát újságíró tollából, aki 

jelen volt a megnyitón:

Horvat, Timea: Povijesna nit grofovske familije Janković povezuje Čepreg 

i Daruvar, Hrvatski glasnik, godina XX, broj 23, 10. lipnja 2010. p. 6. – Címfor-

dítás: A Jankovich grófi  család történeti szálai kötik össze Csepreget és Da-

ruvárt. – Od duhovskih konjskih trkov do Jankovićevoga obiteljskoga stabla. 

Hrvatski glasnik, godina XX, broj 25, 24. lipnja 2010. p. 6–7. – Címfordítás: 

A pünkösdi lóversenyekt�l a Jankovichok családfájáig.

2010. szeptember 16. Jelena Hihlik háttérmunkája nyomán Balogh János-

né Horváth Terézia a pécsi levéltárban áttekintette az eredeti Jankovich-ado-

mányleveleket.

2010. október 15. Pécsett, a  „Pečuški znanstveni skup (III.) – Suradnja 

zajed ničkih kultúra” cím� konferencián, Frankovics György szervezése nyomán 

Balogh Jánosné Horváth Terézia el�adásában elhangzott: A Daruvári Janko-

vićok – horvát-magyar földesurak, horvát-magyar kutatástörténet (povijest 

hrvatskog-mađarskog istraživanja). – Aznap ott Pécsett adódott lehet�sége az 

el�adónak konzultációra a pakráci Jelena Hihlikkel.

Az el�adás bekerült horvátul Pakrác-Lipik történészeinek évkönyvébe:

Balogh Jánosné Horváth Terézia: Obitelj Jankovići Daruvarski – povijest 

istraživanja u slici i riječi, Zbornik Povijesnog društva Pakrac – Lipik, broj 7 

(2010) p. 70–84. Címfordítás: A Daruvári Jankovich család – kutatástörténet 

képben és írásban.

A daruvári cseh lap az ottani kiállítás megnyitásakor csak rövid hírt közölt, 

de a következ� évben értékelte is a kastélybeli új látnivalókat:

Bláha, Karel: O rodině Jankovićů stále méně neznámých faktů, Jednota 

12. 02. 2011. br. 6., p. 14–15. Címfordítás: Egyre kevesebb az ismeretlen tény 

a Jankovich családról.
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2011. szeptember 17. Csepreg határában, a  Jankovich Gyula-féle kápol-

nánál rendezett Horvát Napot Kissné Krály Mária. Megemlékezett egykori föl-

desurainkról és a szlavón–magyar kapcsolat jeleként a kápolna mögé ültette a 

facsemete-párt, amelyet Daruvárról kapott a Jankovich-parkból.

A nyugat-magyarországi horvátok tájékoztatására Frankovics György szer-

vezésében és fordításában rövid összefoglaló jelent meg az ottani kalendá-

riumban:

Terézia Balogh Horváth: Hrvatski vlastelini u Čepregu 1775–1884, in: 

Gradišće kalendar i ljetopis gradišćanskih hrvatov za prestupno ljeto 2012, 

szerk./ured. Ingrid Klemenčić, Hrvatska štamparsko društvo, Željezno, 2011, p. 

98–101. – Címfordítás: Horvát földesurak Csepregen.

További tervezett kiállítások és kiadványok már a magyar–horvát együttm�-

ködés jegyében készülnek folyamatosan.

A horvátok korábban túlzottan pozitívan értékelték a tárgyalt földesurakat, 

a magyarok pedig túlzottan negatívan szemlélték. Igaz azonban, hogy a Janko-

vichok századában Daruvár és környéke gazdasági és kulturális szempontból is 

felfelé ívelt, Csepreg és környéke pedig éppen hanyatlóban volt. A jelen áttekin-

tés szerz�jének alapvet� célkit�zése, hogy a magyarokkal is megismertesse a 

horvát forrásokat és feldolgozásokat, hasonlóképp a horvátokkal is megismer-

tesse a magyar forrásokat és feldolgozásokat. Csak így kaphat mindkét nép 

hiteles képet a daruvári Jankovichokról.

Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadid� Központja, Pag-sziget, Horvátország


