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� Hicsik Dóra

Petri György  
szabadkai gyökereirõl

Petri György élete a költészete . A költészet mögött ott áll egy élet, ott 
állnak a családtagok . A költő nagyon keveset beszélt a családjáról, itt-ott 
jelenik csak meg édesanyja, tűnnek fel bácsikái, partizánok és áldozatok . 
Egy, a Petőfi Irodalmi Múzeumban készített interjúban1 beszél bővebben 
a családról, adatokat is közöl, azonban ezek között az adatok között van-
nak téves közlések is . 

Mit is lehet tudni Petri György szabadkai családjáról?
„Én úgy szereztem tudomást arról, hogy apám részéről zsidó vagyok, hogy 

elkezdtem mondogatni, hogy hülye zsidó, egyáltalán nem tudtam, hogy ez egy 
népnév – a grundon mondták, hát én is mondtam –, és akkor anyám mond-
ta, hogy kisfiam, ezt azért ne, már csak azért se, mert halott apád is zsidó volt” 
(PETRI 2005: 174) .

A költő édesapját Perl Attilának hívták . A 20 . század elején a Perl csa-
lád nagy tekintélyű családnak számított Szabadkán, a Magyar Királyság  
3 . legnagyobb városában, a bor és a búza vidékén . Perl Lipót és Dróza 
Eleonóra fia, Sándor Sikátor2 településen született 1840-ben, 1860 óta 
élt Szabadkán . Erre az adatra hivatkozik Lehel unokája, amikor 1935-
ben állampolgársági bizonylatot kér .3 Perl Sándor 1865 . október 18-án4 
vette feleségül Spitzer Bettit, Spitzer Antal és Deutsch Rozália lányát, 
akivel hat gyermeket neveltek fel: Lajost, Paulát, Bódogot, Idát, Osz-
kárt és Jenőt . 

1 http://videotorium .hu/hu/recordings/details/7339,Petri_Gyorgy_beszel_csaladjarol 
2 Sikátor község Győr-Moson-Sopron megyében, a Pannonhalmi járásban van .
3 Szabadkai Történelmi Levéltár F-057_31_480-1935
4 A zsidó hitközség anyakönyve 1865 (Szabadkai Történelmi Levéltár) .
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Amikor a Bácskai Hírlap 1900 . január 28-án beszámol Perl Sándor 
nagykereskedő haláláról, a következőket írja: „Perl Sándor, városunk-
ban jótékonyságáról ismert terménynagykereskedő és városi bizottsági tag 
örökre lehunyta szemeit tegnap reggel . Az elhunyt társadalmunknak elő-
nyösen ismert tagja volt, hosszabb ideig volt képviselő a VI . körben . A csa-
ládtagokon kívül nagyszámú ismerősei és barátai gyászolják . Temetése ma 
délután lesz .”5 

5 Bácskai Hírlap, 1900 . január 28 . 2 . oldal

Spitzer Betti és Perl Sándor

Bácskai Hírlap, 1900. január 29., 2.
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A Magyar6 és a Kovács7 utca sarkán található tollnagykereske-
dést a legidősebb fiú, az 1868 . január 8-án született8 Lajos örökölte . Ő 
1905 áprilisában jegyezte el Milánkovics Katicát, Milánkovics Tamás és 
Zubik Anna egyetlen leányát . A hír szintén megjelent a korabeli sajtó-
ban: „Érdekes eljegyzés: Perl Lajos tollnagykereskedő tegnap eljegyezte 
Milánkovics Katiczát, egy igen csinos 16 éves paraszt leánykát . A város-
ban érthető feltünést keltett az érdekes eljegyzés . A jegyes pár együtt ment 
az anyakönyvezetőhöz a mátkaság bejegyzése végett . A boldog menyasz-
szonynak pazar kelengyéjét a gazdag vőlegény készítetti, és néhány nap 
múlva megtartják az esküvőt is az anyakönyvezető előtt, hogy azután az 
ifjú menyecskét pompás lakásába vigye a férj . A leányka barátnői tömege-
sen keresik fel Katiczát az V . köri kis házikóban szerencsekívánataikkal .”9 

6 Ma Zrínyi és Frangepán utca
7 Ma Mayer fivérek utca
8 A zsidó hitközség anyakönyve, 1868 
9 Bácskai Hírlap 1905 . április 18 . 3 . oldal

Perl Lajos  
és Milánkovics Katalin 

esküvői képe
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Az esküvőre 1905 . április 30-án került sor, s a sajtó arról is beszámolt: „Va-
sárnap délután esküdött örök hűséget Perl Lajos helybeli nagykereskedő 
Milánkovics Katiczának . Az érdekes aktus óriási érdeklődés mellett folyt 
le . Tanuként a vőlegény részéről György Mór nagybirtokos, a menyasz-
szony részéről pedig Kuthy György nagyiparos szerepeltek . Ezernyi tömeg 
nézte az ifjú párt az anyakönyvi hivatal előtt, s mikor mint házastársak je-
lentek meg, hatalmas éjenzéssel fogadták őket .”10 

Elsőszülött fiúgyermekük a zsidó hagyományoknak megfelelően a 
közelmúltban meghalt nagyapa nevét kapta: Sándor11, a többiek pedig 
az édesapa kívánságára ősi magyar neveket: Ipoly Cirjek Károly12, Atti-
la Ákos Jácint13, Lehel Álmos Gyárfás14, Kolozs Zsolt Szilver15, Előd Ár-
pád Illés16, Gellért Nárcisz Lénárd17, Vértes Osvát Hajnal .18 A hetediknek 
született kislányt Zitának19 nevezték el . Az 1921-ben született Vértes ki-
vételével mind megérték a felnőttkort .

A gyermekek vegyes családban nőttek fel, s ezt többféleképpen is ér-
telmezni lehet: magyar érzelmű apa – bunyevác anya, zsidó apa – katoli-
kus anya, gazdag kereskedő apa – árva szegényebb sorsú anya . A Petri ál-
tal sokszor emlegetett „szerb–zsidó” vonal nem létezett . A családba csak a 
nagynéni házasságával került be szerb rokon .

10 Bácsmegyei Napló 1905 . május 3 . 2 . oldal
11 Perl Sándor 1906–1976
12 Perl Ipoly Cirjek Károly 1908–1993
13 Perl Attila Ákos Jácint 1909–1944
14 Perl Lehel Álmos Gyárfás 1910–2009
15 Perl Kolozs Zsolt Szilver 1912–1945
16 Perl Előd Árpád Illés 1914–1944
17 Perl Gellért Nárcisz Lénárd 1919–1941
18 Perl Vértes Osvát Hajnal 1921–1921
19 Perl Zita 1918–

Attila neve...
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Az akkori törvények szerint – hacsak házassági szerződés nem rendel-
kezett – a vegyes házasságban született fiúk az apjuktól örökölték vallásu-
kat, a lányok az anyjuk után, de a Perl családban a gyermekek között nem 
volt vallási különbség, mindenki izraelita vallású lett .  

A zsidó nagyünnepek mellett megemlékeztek a katolikus ünnepekről 
is . Zsinagógába jártak, de december 5-én kitették kis csizmáikat az ablak-
ba . Mindemellett dávidcsillagos perselyben gyűjtötték az aprópénzt az iz-
raeli földre .

A család szeretetteljes légkörben élt, Perl Lajos – miután az első világ-
háború idején, míg az olasz fronton harcolt, vagyonát elveszítette – gyer-
mekeire volt a legbüszkébb . Imakönyvébe jegyezte fel, mikor melyik osz-
tályt fejezték be, miből vizsgáztak . 1940-ben ötüknek egyetemi diplomá-
ja volt .

Minden gyermeknek megvolt a maga beceneve, Attilát édesapja Cici-
nek  hívta, testvéreinek Tropa volt . Utóbbit azért kapta, mert mindig ag-
gódott valamiért . Amikor édesanyja csütörtökönként a kenyeret dagasz-
totta, akkor is ott volt mellette, s azon gondolkodott, vajon elég lesz-e az 
a családnak .

A trianoni békedöntéssel Szabadka az újonnan alakult Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királysághoz került . Azok a gyerekek, akik ezután kezdték 
iskoláikat, szerb tannyelvű osztályokba kerültek . A II . világháború ide-
jén a zsidó elemi iskola anyakönyvei megsemmisültek, visszaemlékezé-
sekből tudjuk, hogy a zsinagóga mellett álló egykori intézet erős, jó is-
kola volt . 

...az állami anyakönyvben
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A valamikori zsidó elemi iskola
A zsidó elemi iskolából mindannyian gimnáziumba iratkoztak . Az 

1909 . március 20-án született Attila volt az első, aki szerb osztályba került 
az 1919/20-as tanévben . Év végén a nyelvtudás hiánya miatt osztályzatlan 
maradt, s átkerült a magyar tagozatra . Itt már jeles tanuló volt, egyedül 
matematikából és kémiából volt jó (3) az osztályzata .20

A család 1927-ben a Kiserdő mellől az V . körbe, a Sava Tekelija21 útra 
költözött, ahol albérlőkként éltek egészen a világháború végéig . 

A gyerekek Ipoly és Attila kivételével gimnáziumot végeztek, ők a 
gimnázium negyedik osztálya után a szerb tannyelvű kereskedelmi aka-
démia tanulói lettek . Attila közepes tanuló volt, a bizonyítványok szerint 
többször késett a tanítási órákról . A vézna kisfiúból közben helyes fiatal-
ember lett .

Középiskolás éveikben a szünetekben a Perl gyerekek különböző he-
lyeken dolgoztak, volt, aki kereskedőnél segédkezett, volt, aki különórá-
kat tartott, Attila a palotasor egyik italmérésében dolgozott . Összetartá-
sukat az is jelzi, hogy keresetüket mindannyian hazaadták . Szabad idejük-
ben gombfociztak, olvastak, élték kortársaik életét . 

20  A szabadkai gimnázium anyakönyveiből 1919–1924 (Szabadkai Történelmi Le-
véltár)

21  Valamikor Halasi út, ma Karađorđe út
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Perl Attila bizonyítványa a gimnázium szerb tagozatán
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Perl Attila bizonyítványa a gimnázium magyar tagozatán
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Perl Attila érettségi bizonyítványa
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1928 júniusában Attila elégséges eredménnyel tette le az érettségit22, 
majd a városi bérpalota23 épületében található Weitzenfeld és Társa cégnél 
kezdett dolgozni, amely lótakarókat, zsákot, köteleket gyártott . 

„...az a kép, ami anyám elbeszéléseiből kialakult bennem róla – köteles-
ségtudó, szelíd és családszerető ember volt –, kamasz koromban egyre kevés-
bé elégített ki, s úgy gondoltam, apám egy derék, de unalmas hivatalnok volt” 
(PETRI 2005: 175) .

Mint mindannyian, Attila is segítette szüleit és testvéreit: húgának ő 
fizette a hegedűóráit, s ő vette az érettségi ruhájához való anyagot is . Volt, 
hogy egy kocsi tűzifát vett, s a kirakodásnál majdnem megölte a leom-
ló rakomány . 

Emellett 1923 és 1933 között Sándor nevű bátyjával tagja volt a Sza-
badkai Ifjúsági Sportegyesületnek .24 A sport fontos szerepet töltött be éle-
tükben ebben az időben, Ipoly bátyjának címzett leveleiben is visszaté-
rő téma .

22 A Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola anyakönyveiből 1924–1928
23 Dušan cár utca 1 .
24 Subotički sportski omladinski odbor

Perl Attila  
érettségi képe
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A költő apja a felső sorban jobbról az első
(Szabadkai Ifjúsági Sportegyesület)

Attila 
levele  
Ipoly  
bátyjához
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Attila 1932/33-ban töltötte katonaidejét . Képeslapjai – akárcsak test-
vérei levelei – határtalan szeretetről és gyengédségről tanúskodnak . 

Bileća 1932 . XI . 22 .
Édes Mamuskám!
Már egy fél órája gondolkozom, s nem is találok szavakat, melyel fel-

köszönthetném névnapja alkalmából a világon a legjobb és legszeretőbb 
anyát .

Tiszta szivből kivánom, hogy engedje meg a jó Isten, hogy számtalan 
névnapot érjen meg boldog családi körben egészségben és a lehető legjobb 
körülmények közt .

Sokszor csokolom és tisztelem Attila

Bileća 1932 . XI . 23 .
Kedves Zituka!
Ne panaszkodjál Neked is irok képes lapot, mely a Trebišnjica folyót 

ábrázolja a villanyteleppel . A képet örizd meg, legalább később megemlé-
kezünk milyen helyen katonáskodtam .

Sok szeretettel csokollak és tisztellek K . szüleinkkel együtt a karácso-
nyi viszontlátásig

Attila

Attila lapja édesanyjához
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Weitzenfeld Marcell25 cége közben a tulajdonosok halála után rész-
vénytársasággá alakult, majd 1934-ben a szabadkai részleg be is zárt . Az 
itt dolgozó Attila ekkor került a Tekstilna trgovina A . D . vállalat hódsá-
gi kirendeltségébe .

Hódság a két világháború között főleg németek lakta nyugat-bácskai 
kisváros volt, 5900 lakossal . Híres volt a kendertermesztésről, a kender-
gyárat 1907-ben alapította Johann és Franz Eartl .26 1929-ben 880 ember-
nek adtak munkát, akik a gyár telepén laktak . 

Attila itt ismerte meg későbbi feleségét, Butter-Walter Kornélia Ka-
talint . A Butter-Walter családnak négy leánygyermeke volt, közülük az 
1917 . november 1-jén született Kató volt a legidősebb . 1935-ben már Kató 
is kapcsolatba került majdani férje családjával, képeslapjai is érkeznek 
Szabadkára:

25  Weitzenfeld Marcell (1880–1926) cége, 1902-ben alapította . Halála után özve-
gye, Dohány Margit vette át az üzeletet, aki felvette a kapcsolatot a hódsági zsi-
neg- és kötélgyárral . Margit halála után kiskorú, örökbe fogadott lánya lett az örö-
kös . A  Weitzenfeld és Társa cég 1930-ban belgrádi, hódsági, újvidéki és buda-
pesti társakkal részvénytársasággá alakult . 1933-ban a belgrádi Tekstilna trgovina 
cég leányvállalata lett . Szabadkai kirendeltsége 1934 . január 11-én szűnt meg 
(MAČKOVIĆ 2004: 173) .

26 http://www .paunpress .com/user/tur .php?id=982 

A hódsági kendergyár a II. világháború előtt
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Sombor 1935 . VIII . 18 .
Édes Zitám! kitűnően érzem magam, egész nap strandolunk, sétálunk, 

táncolunk . Tegnap voltunk bevásárolni, és az egyik kereskedőről, egy na-
gyon kedves öreg úrról kiderült, hogy neked nagybácsid . Te valószínűleg 
nem is tudsz róla . Spitzer Sándornak hívják . Megkaptad lapomat?

Ezerszer csókollak Kató

1935 . XII . 24 .
Édes Zitám!
Boldog, kellemes karácsonyt és újévet kívánok sok ajándékkal és sze-

rencsével
ezer csókkal

Kató

Az 1937 . október 17-én megtartott esküvőjükről a helyi német nyelvű 
Die Woche című lap is beszámolt . A szertartásra a Szent Mihály arkangyal 
templomban került sor, a menyasszony húgai és a vőlegény húga voltak a 
koszorúslányok . Nászútjukat Olaszországban töltötték . 

„koptatták cipőm talpát
az Örök Város egyenetlen kövei
ott voltak nászutasok hajdan apám meg anyám” –  írta évekkel később fiuk 

egy versében (PETRI 2006: 382) .

A költő szülei Velencében
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Innen is folyamatosan tájékoztatták a családot: 

Roma 1937 . okt . 24 .
Édes Szüleim és Testvéreim!
Tegnap este érkeztünk Romába, itt szakadatlanul zuhog az eső, s nem 

nagyon mehetünk ki, holnap megyünk a Vatikánt és a Szent Péter temp-
lomot megnézni, onnan majd megint írunk .

Nagyon szép volt eddig minden, pláne Velence, csináltunk is képeket, 
majd haza küldök, ha készen lesznek .

Számtalanszor ölel és csokol Mindenkit, különösen a Mamuskát és az 
Apuskát

Millió csók
Kató, Attila

Firenze, 1937 . XI . 1 .
Édes Anyuka és Apuka!
Elérkeztünk a nászút utolsó stációjához és délután kettőkor indulunk 

haza . Bár nagyon szép volt minden, már olyan kíváncsi vagyok, mi újság 
otthon . Hosszú utunk lesz nagyon, de majd csak kibírjuk .

Szervusztok gyerekek!
Millió csók Kató és Attila

Amikor a hódsági vállalat kirendeltséget nyitott a fővárosban, az ifjú 
házasok Belgrádba költöztek . Perl Attila továbbra is tájékoztatta szüleit a 
körülötte zajló eseményekről, így a katonai gyakorlatokról is:

Képeslap Rómából
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Knin 1940 . XI . 29 .
Dragi Roditelji i Braćo
Tu sam na vežbi od pre tri dana a u nedelju već idem nazad u Beograd . 

Molim da Ipoly nabavi što pre moje državljanstvo, jer mi je za prvi 
decembar otkazano i treba za radnju radi obrtnice .

Milijon poljubaca od Atila

Zgb, 17 . III . 1941 . (?)
Édes Szüleim és Testvéreim!
Útban vagyok Kninbe gyakorlatra – neograniceno – tegnap jött a 

behívo igy mennem kellett, majd írni fogok Kninből bővebben . Minden-
kit számtalanszor csokol Attila

Az Ipoly volt nálam a héten

1941 . április 6-án Németország megtámadta Jugoszláviát . Bácska, a 
szülőföld, újra Magyarország része lett . Attila és felesége Belgrádból Bu-
dapestre költöztek . A férj a részvénytársaság ottani részlegében kapott 
munkát . 

A világháború elérte Szerbiát, elérte Szabadkát, elérte a Perl családot 
is . Az egyetemisták hazajöttek Zágrábból, többen megjárták a hírhedt 
Sárga házat .27 Bátyjai, nővére kiszabadultak, de a legfiatalabb gyermeket, 
Gellértet kapcsolatba hozták a búzaégetés gyanúsítottjaival, s 1941 . no-
vember 18-án 14 társával együtt kivégezték . 

Petri Nagy Imréről szóló versében (Hogy jövök ahhoz, hogy idejöjjek) 
emlékezett meg az esetről:  

Nem a halottak élén, csak a hátuk megett
álldogálok tanácstalan, úttalan úton lépdelek,
félve, óvatosan, mint nagybátyám, húszévesen a húsvéti sárban,
amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba,
az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak:
Na, gyüjjék jóasszony, még búcsút mondhat a fiának.
Öreganyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat:
rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt.
Szerbzsidómagyar kommunista bácsikám a lakkcipőt
fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenekelőtt.
Ha elindulok Szabadkán az Ulica Gellert Perlován,
megtántorodok: hogy jövök ahhoz, hogy idejöjjek?
Hol van az én vanásom, ahhoz képest, ahogy ő volt?

27  Az egykori banképület Macskovics Titusz tervei alapján épült 1880 és 1883 kö-
zött . A II . világháború idején politikai börtön volt . Ma a Magyar Nyelvű Tanító-
képző Karnak ad otthont .
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A világháború őrületében a Perl fiúkat munkaszolgálatra vitték: 
Sándor és Ipoly a bori bányába került, Lehel a keleti frontra, Kolozs a 
günskircheni, Előd a mühldorfi táborba . Zita is Pestre került, egyetemi 
diplomájával egy gazdag családnál volt cseléd, hogy keresethez jusson . Az 
ebben az időben Szabadkára küldött levelek kedvessége, figyelmessége 
mögött ott vannak a munkaszolgálatosok szorongásai, félelmei is . 

Ilyen helyzetben nagy örömmel jelentették az első unoka, Attila fiá-
nak megszületését: 

Budapest 1943 . XII . 24 .
Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánunk, remélem hosszú levelem 

megkapták . A kis Perl neve Gyurika Gellért lett, hogy jöjjön egy uj név is 
a családba . A kis Gyuri XII . 22-én ¾ 7 órakor született meg nem ½ 3 kor . 
Szóval este 10 től tartott reggelig . Kató kicsit jobban van .

Millió csók
Kató, Gyurika, Attila

Bátyjai és öccsei után azonban Attilát is behívták, csak párszor lát-
hatta fiát . 

1944 . június 16-án felszámolták a szabadkai gettót, a vonatokat elin-
dították Auschwitz felé . Perl Lajost sem a kora, sem az I . világháborúban 
szerzett elismerése nem mentette meg a haláltól, Pestről hazatérő lányá-
nak az volt a szerencséje, hogy Előd bátyja összeköttetései révén papírok-
hoz tudott jutni, ez mentette meg az életét .

Képeslap az unoka születéséről
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Milánkovics Katalin, a katolikusnak született édesanya pedig otthon 
várta a borzalom végét . A háború vége után naponta kijárt az állomásra, 
vajon hazajön-e valaki szerettei közül . 

Sándornak és Ipolynak a bori bányából sikerült átszökni a partizánok-
hoz, Lehelnek is sikerült átjutnia a szovjet csapatokhoz . Ők hazataláltak .

Kolozs a günskircheni táborban halt meg a tábor felszabadulásának 
napján . Elődöt a mühldorfi táborban dolgoztatták halálra, feleségét ál-
lapotosan deportálták, ahonnan nem tért haza . Attilát egy robbanás ölte 
meg . Édesapjuk sem tért vissza . Nevüket felvésték a családi kriptára, hogy 
legalább így hazatérjenek .

Perl Attila fia, György, Budapesten nőtt fel, édesanyja és nagynénje 
nevelték, leveleiben tartotta a kapcsolatot szabadkai nagyanyjával .

Sírfelirat a családi kriptán



21

1958 . I . 17 .
Drága Nagymama!
Küldök egy szép képeslapot, hátha kedvet kap valóságban is megnéz-

ni Pestet .
Anyának nagyon sok a dolga, talán vasárnap fog írni .
Sokszor csókolom Nagymamát, Sanyi bácsit, Ipoly bácsit

Gyuri

Bpest, 1958 . I . 26 .
Drága Mamka!
„ . . .Gyurika felolvas nekem, vasárnap délután pihenés beszélgetés – 

néha eljön egy-egy ismerős – családi körben . Gyurihoz eljönnek a bará-
tai, ő is eljár színházba, moziba, többnyire vasárnap délelőtt, múzeum-
ba, szereti az irodalmi előadásokat, felolvasásokat, nagyon élénk és min-
den érdekli…”

(Kató)

Milánkovics  
Katalin,  
a sosem látott  
nagyanya
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Bpest 1958 . márc . 12
Drága Nagymama!
Küldök egy szép tavaszi képet, ha már a valóságban tél van . Kicsit 

túlsokat foglalkoztam az irodalommal, és így a bizonyítványom csak né-
gyes lett, de évvégére kijavítom .

Ezt én is remélem! Hogy van drága Mamika, javult az egészsége? Most 
nagyon sok a munka (csak a kereset nem) de húsvét után félek hogy nem 
lesz .

Számtalanszor csókoljuk
Kató és Gyuri

Bpest 1958 . III . 26 .
Drága Mamka!
Megkaptuk kedves lapját, nagyon jól teszi, ha elmegy majd Vrnjackára . 

A Gyuri utazásából talán jövőre lesz valami igy az útlevelet sem kértük . 
Nálam nagy a rumli, sok a munka és jövő héten nagytakarítás, ha megja-
vul az idő . Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk sok csókkal Kató 
és Gyuri

(Ugye édes kis kép?)

Petri György és édesanyja képeslapja Szabadkára
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Perl György útlevelet nem kapott, nagyanyját sosem látta . 
A 70-es, 80-as években többször járt Jugoszláviában, Újvidéken iro-

dalmi körökben tett látogatásokat . Szabadkán, Belgrádban családját ke-
reste fel . 

Édesanyja ma is Budapesten él . Huszonhét éves kora óta özvegy . Töb-
bé nem ment férjhez, levelei ma is Perl Attiláné névre érkeznek .

Köszönet Perl Zitának türelméért és családja történetéért.
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