
TAKSONYI JÓZSEf<

MOHÁCS UTÁN,
A török hatalom megjelenése Bizánctól Velencén át Gibraltáríg mínd sötétebb

árnyékként nyomult az európai kultúra fölé. Hazánk veszedelmét lüktető hexa
meterekben a pécsi püspök-költő, Janus Pannonius közlí a világgal:

"Verte pharetratas Phryxi trans aequora Turcos, Quas male nunc Hister
submovet amne sua"

("Űzd a nyilas törököt mind Hellespontuson által,
Kit most hűtelenül hoz mifelénk a Duna'r.)"

A nándorfehérvári diadal, Mátyás király változatos sikerei nyomán ugyan
Itálía-szerte az asztrológusok egyhangúlag szívősan jósolják a török végleges
bukását,' de már Burgío pápai nuntius jelentéseit összefoglalva, VII. Kelemen
pápa levele, egy hónappal a csata előtt, azzal riasztja Európa fejedelmeit, hogy
"a közeli pusztulás azonnal elönti az országot (ne adja az irgalmas Isten}".
Tomorit idézi benne: "Magyarország pedig ekkora hatalommal szemben nem tud
mást felmutatni, csak rendetlenséget, engedetlenséget, széthúzást, letörtséget.
Teljesen pénztelen, se lőszere, se fegyvere, de egyáltalán semmije sincs, ami egy
háborúhoz szükséges, Világosan olvashatják ezt Kalocsa Bárójának levele máso
latából, melyet jelen sorokkal küldünk.!"

Egy hónappal később, szeptember 24-én, mint közismert tényről tesz említést
Francesco Guiccíardíno, a pápa titkára, Loretcból küldött levele egyik mellék
mondatában "la rotta dell'Unghero", Magyarország összeomlásáról.'

A csatavesztés sötétbe hajló szürkületében a szétugró török csapatrészek
már öldökölve gyújtották föl Mohácsot. Ennek a fénye világítja be a másfél
százados török hódoltságet. A várost azonban, mínt a nagy győzelem színterét,
szívesen kereste fel a szultán később is. Az ütközet után három évre mohácsi
táborában fogadta Szapolyaí János hódolatát, aki magyar királyságának elisme
rését kérve, kezet csókolt neki. A pápa kiközösítette Szapolyait. a szultán ellen
ben 3 rend díszkaftánt és 4 pár, aranyozott szerszámmal felszerelt lovat ajándé
kozott neki.

Mohácsra, mint a meghódított területekre általában, birodalmi családokat
telepített a török.' A magyarság túl a Dunán, a szíget rengetegeibe menekült.
Evtizedek múlva szívárgott lassan vissza a városba, ahol már vegyes. délszláv
etnikum is jelentkezett. Elindult az élet új ritmusa. Török papok is telepedtek
le, de a szlávokra, magyarokra úgyszólván semmi hatásuk nem volt. A csata
mező szélén. az ún. Fekete kapunál kisebb kápolnát, dzsutbet emeltek a győzelem

emlékére, ahova évszázadok múltán is, egészen az első világháborúig. zarándokok
jártak török területekről régi dicsőségre emlékezve. A népben a szájhagyomány
keserű emlékeket őriz a török korról, kulturálís hatásának nyoma smcs, hacsak
nem a "török búcsú" emléke, amely halotti torokat követő, sokszor orgiába fajuló
mulatozás volt, amelyen a résztvevőkre még a XVIII. század kőzepén is G-6
pálcaütést rnért ki a közigazgatás.

Aerieas Sylvio bíboros (a későbbi II. Pius pápa) Bizánc elestének hírére
panaszos levélben írja V. Miklós pápának: "Homeros másodszor hal meg. má
sodszor múlik ki Platón. Hol keressük majd a költők és bölcsek szellemét"?'
A mohácsi csata éjszakáján pedig szinte hangtalanul tűnik el az ország egyik
legnagyobb kegyhelye Bátán, a bencések kolostorával s a Szent Vér ereklyével
együtt. amelyhez 150 éven keresztül áhítattal zarándokolt az egész ország.

A csatából Buda felé vágtató lovasok az útjukba eső bátai kolostorban föl
kiáltották a vereség hírét. A barátok riadtan pakoltak és még éjjel társzeke
reken menekültek a Szent Márton-hegyi Pannonhalmáig. Ott készítettek leltárt
a mentett értékekről, melyek "valódi számát csak a jó Isten tudja".

Báta, Baranya és Tolna megye határán, a budai országút és a Duna közt
fekvő kis falu, a Szekszárdtól D-re húzódó Sárközben, a Duna árterületén, hul
lámzó nádasok, morotvák közt, a dombok, garmadák lábánál épült falvak egyike.
Besenyő település. A Duna-kanyarban elszígetelődve őriz itt-ott egy-egy régi
népszokást, de főleg nyelvében maradtak meg az ősi hangtani-szótaní elemek,
például "radó", jelentése: vásott, rossz. Ilyen a "cilIék", azaz hulladék, a "csiter"
vagyis balkezes és a "tütü vak", tehát a tövitől. a szemfenéktől vak. Színes
fogalomalkotási eredetiség van az ilyen kifejezéseikben: "lreresetlen boL" (úgy
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találta), .valfY "mondvacsinált csizma" (megrendelésre készült), a "fődig marha"
a nagyt~gyu, 20-22 liter tejet adó tehént jelenti. És még sok, egy szótárra
való gyongysor, amit alig lehet "igről-igre", azaz szóról szóra elmondani az
"apjik, fiík" még beszélik, de már kevés ennek a .tuttosa" tudósa. '

, Ez a vidék egyházi birtok volt a középkorba~', a szekszárdi és bátai apát
sago~é, a. !1yulakszige? apácáké és a bátaszékí-czíkádorí cisztercita apátságé.
_A cIsztercIták a Franciaországből magukkal hozott szőlőkultúrájukkal teremtettek
.gazdagabb életet, a bencések pedig a mocsarak lecsapolásával. erdők kiirtásával,

Messze sugárzó hatása a Szent László alapítású bátai monostornak volt.
Kivételes vallási jelentőségát az ott őrzött Szent Vér ereklye adta. Királyi zarán
dokok, mínt Zsigmond, Ulászló, Mátyás király keresték föl több ízben. Ransanus
,püspök, Mátyás udvarában, azt írja az ereklyéről : "A szentostvában Krisztus
'Vére, testének kis részecskéjével együtt is látható", amelyet Krisztus Testének
ünnepén nytlvánosan, monstranciába téve a népnek is megmutatnak. Kiemelendő

tisztelettel vette körül az ereklyét a Hunyadi család. Hunyadi János Bátán aratta
első jelentős győzelmét abban a háborúban, mely Albert király özvegye és
Ulászlónak hívei közt tört ki. Ulászló híve, Hunyadi, a győztes csata vezére, fi

közeli dombon áUó Szent Vér templomban mondott köszönetet Istennek és ekkor
oltotta családia lelkébe is a Szent Vér tiszteletét.

Szilágyi Erzsébet csaknem évenként elzarándokolt Bátára és példátlan bő

kezűséggel ajándékozta meg a kegyhelyet. Ugyanígy a fiai is, sőt a Hunyadi
család familíártsaí is, Corvin János, Kinizsi Pál. Legmeghatóbb Hunyadi László
kegyelete, aki a kivégzés előtti órában egy aranyozott fekete míseruhát küldetett
Hátára az érte mondott gyászmisékhez. Végakaratát Mátyás foganatosította: az
összes egyházi színekben, teljes garnitúra paramentumot adott a kolostornak.

Az ajándékoknál értékesebb a sok tízezer zarándok áhitata, akik az ország
rninden részéből Bátára mentek. Egy időben Perényi Imre nádor hatalmaskodó
fia. Péter, elraboltatta az ereklyét és siklósi várkápolnája oratóriumában őrizte

remek faragású márvány ablak keretei mőgött, ahogy aza siklósi várban ma ts
látható. A nádor özvegye, Kanizsay Dorottya. Báta kegyura. a király előtt pe
relte vissza tőle az ereklyét a kolostornak. És Kartízsay Dorottva temettette el
rettegő gyorsasággal a mohácsí csata elesettjeit az ütközet harmadnap éiielén.

Az ellenség Budára vonult Mohácsról, oktober elején az országot is elhagyta.
Viszonylagos tűzszünet következett. Ezalatt a bencések is visszamentek Bátára
az ereklyével. Új apátválasztást is tartanak ott, de 1539 júliusában a bécsi nun
cius jelenti Rómába: "A török prédára hajtotta egy Báta nevű város m'nden
lakosát, kb. 10 OOO embert. Ebben a városban nagy híre volt Krlsztus csodálatos
vérének." A támadás Szent Vér ünnepén érte a községet, Bátának akkor, a
XVI. század elején, Jegfeljebb 200 családja volt, s így a török az ott összegyűlt

tízezernyi zarándokot vágta le. Ekkor pusztult el véglegesen a kolostor is, az
ereklyével együtt.'

Sorsáról a mai bátai -hagyomány tudja, hogy aklastromra törő ellenség
elol az egyik barát menekül. kezében az ereklyetartó monstrancíával, a kolostor
alatti domboldalba vágott alazút felé. A bejáratban érte utol a török. Össze
csaotak. A bencés egyik kezében kard, a másikban a súlyos szentségtartó, ki
merül a küzdr-lemben. de míelőtt a török kiragadhatta volna kezéból az ereklyét,
az "tüzes kerékké változott". Holdas éjszakákon ma is látni vélí egy-egy öreg
asszony a hezvoldalban fellobbanó l.ám; fényét. ilyenkor "fülhegyre veszi" a
kardforgató bencés Iíhegését is, mondván: "huopog a barát".

Három Szent Vér ereklye volt az országban: a garamszentbenedeki, a bátai
és Horvátországban a Iudberaí, A bátai nagyobb jelentőségére utal egy felszó
lalásaz erdélyi Rendek gvűtésén, ahol az elITik unitárius várkapitány fölr-Sta
a magyar szenteknek a mohácsi tragédiát: "Ha szentek, miért nem védelmezték
meg Magyarországot a török ellen? És hol van az a bátai Szent Vér? Miért en
gedte a bálvány, hogy felégessék helyét és az országot." Egy. a XVII. században
sokszor idF>zett vers. gúnyosan ugyan. de európai összehasonlftásba emeli a kegy
helyet, utalva a külföldi zarándoklásokra :

Mit futunk Rómába, Bódogasszonyhoz Coloniába,
Onnét a Nagy Agba (Achenbe) bulcsus helyekre,
A szent Jakabhoz Compostellába.
Akinek nincsen annyi költsége,
Menjen csak Bátára. avagy Kassára.'
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De Báta már nem fogadhatta a búcsúsokat. Koldussá tette az állandó rablás,
meg a magyar és török adózás. Millió akcse úszott el az adószedék kezén és még
több millió gurus és vérfolyam ömlött a szultán "bódogságos küszöbéhez". A
földesúri 9-ed, ID-ed, 30-ad, a robot mellett a török szedte a harácsot és a
megszámlálhatatlan adókat, Kirívóbb változatai voltak: a menvasszonyadó, a
szökött ember. holt ember adója, a méhkasok, a templom, must, bor, hordó,
kert, parlag illetéke, a kutya ugatása után is fizetni kellett, ha éppen törökre
csaholt. A bátalak azonban, mínt a víz mellett lakók általában, hallal is adóz
tak. A kifogott hal mennyiség felét kellett beszolgáltatni, de vitték a "pisces
hebdornadalest", a "hetes halat" hetenként, valószínűleg péntekre, a "szer halat"
akkor, mikor a "szerjárás" szerint felváltva sorra kerültek. Évente 8 vízát is
szolgáltattak be, a vízfogó gátnál fogták őket. Mindezt Zrínyi Miklós csáktor
nyai várába száll ították, éspedig "sine certo modo atqup numero", azaz annyit
és akkor, amennyit és arnikor Zrínyi parancsolt, aki a vár védelmére és biz
tosítására Babócsától Dunaföldvárig birtokolta a vidéket.

De erre a környékre, pontosabban Báta szornszédságában, Ete városára küldte
hajdúlt Nádasdy Tamás nádor is. Végrehajtója, Balogh Tamás 150 Ft-ot meg egy
gránát dolmúnyt kért urának. A behajtás szankciója volt. "Marhátokat kapatom.
magatokat hozatom. tömlöcben tartom, vasban dolgoztatom". Biztosítpk111 egy
megkötözött tÚS7.t is elvitt magával. "Ebben az évben - írják panaszlevelükben
azeteiek - ki ítzottünk már 525 Ft-ot, 3 istamét mentét, rá 5 ezüst horgot. 4
köpenyt, két jó féket. két ruhára való istamét posztót és még ökreink nagyré
szét is elhajtották." De Balogh Tamás megfenyegette őket: "Ha meg nem sar
colnak neki, azt az embert megsütí". Az eteiek válasza: .,EnnYi fizetést nem
győzünk, elpusztul a várus, el kell róla tutnunk és pusztán kell hagynunk a'
várcsr", Ma csak egy dűlőnév jelzi a Sárközben Ete város emlékét.'

Mély hatásában jelent meg főként Dél-Baranyában a reformáció is! Igazi
bölcsője nem is annyira Wittenberga, hanem az előző egyházi zsinatoknak a
hitélet tisztasága után meg-megújuló vágya és a humanizmusa volt, amelyekben
éppúgy ott találjuk Morus Szent Tamást, Erasmust, Temesvárt Pelbártot. mint
Luther Mártont. A hitújítás magyarországi forrása Wlttenbergában eredt, de
támaszpontja Baranyában volt. Erőssége Sztáray Mihály, ferencrendi szer
zetes, akit pártfogója előbb Páduába küldött tanulni, de megjárva Wittenbergát
is, Laskón, a megye déli részén állította föl székhelyet, már mint prédikátor,
és "tar papokkal való nagy ütközetekben" - noha papok már alig voltak talál
hatók - vált ismertté, nemcsak mínt hatásos népszónok, hanem mínt lelkes
népének szcrvoző, valamint szatirikus és drámaíró is. .ti.. protestantizmus térhó
ditása akkora, hogy Veresmarti Míhály, a későbbbi bátai apát, aki ugvancsak
Dél-Baranyában, feltehetően Veresmarton. l572-ben született és nevelkedett
.,derék kálomístaságban", ifjú korában a katolicizmust már csak szóbeszédből

ismerte. Apja, Veresmarti Illés, korábban ugyancsak szerzetes vagy kanonok,
majd Wittenbergában tanulta a hitújítást és Veresmarton lesz szupertntendens.

A XVII. század a tüzes hitviták kora, amelyben a szélsőséges indulatok
sem hiányoztak és nagy lobot vetettek. Ezekben a vitákban ismét fényt kap a
bátai Szent Vér kultusza, malynek buzgó élesztője. fenntartója, s ennek kapcsán
a magyar írodalomtörténelem jelentős egyénisége Veresmarti Mihály bátai apát.
A szülőí hagyományokon indulva, ifjan, 16 éves: korában Tolnára megy, ahol
a reformáció híres iskolája működött, nagynevű tanárokkal, akiknek egyik
buzgó, tehetséges tanítványa lett. A török ez időben újabb hadjáratot indít a
szabad ország ellen, s noha Sziszeken, Pákozdon, FüIeken kudarcok érik, 1599
ben győztesen dúl az országban. A tolnai református kollégium ifjúsága lelkesen
megy hadba a török ellen, Veresmarti inkább csak a pápisták ellen harcol, s
"utána vígan adom lelkemet az Úrnak" - írja. Prédikátor lesz. de az evangélium
és Pázmány Péter hatására meginog benne a confessio helvetica; ezt ki is nyil
vánítja, majd Irásba is foglalja kételyeit, vitákba kerül egykori barátaival, Suri
Míhály komjáti és Taksonyi Péter nagyszombati prédikátorokkal, akiknek el
veivel a jezsuita Taksonyi János vitázik később. Veresmarti végül katolizál. r-an
lesz. sellyei plébános, majd pozsonyi kanonok, s rnint ilyen kapta a bátai apát
ságot.

Pozsonyban élt, apátsága hívei pedig mélyen a hódoltságban. de hírvivők

útján érintkezésben volt velük. Értesült, hogy a bátaíak fölcserélték plébáno
sukat egy prédikátorral. Levelet írt nekik, inti, feddi őket. Amíg az eteieket
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uruk "vasba verette" és "marháikat kapatta", addig Veresmarti könyvekkel látta
el bátai híveit. Elküldte nekik az akkor friss Káldi-bibliát a "Jézus alatt vitéz
kedő társaságbeli pap fordításában", ezzel együtt Káldi prédikációs könyvét és az
új Rituálét. A bátaiaknak írt levelét megtoldotta még néhánnyal, könyvalakban
is kiadta és három példányban küldte meg híveinek: "Az egyiket várostok
ládájában kincs gyanánt tartsátok, a másikat pleMnusto7c kezébe adjátok és
egyet a kálvinista atyafiaknak küldök". A szerény aláírás a könyv címében fog
laltatik: "Intő és Tanítólevél, melyben a bátaiakat erősíti apát uruk V. M."
Az apáturaság jellege annyira időtálló, hogy a bátaiak búcsúra menet ma is
úgy éneklik a Míndszentek litánia ínvocatióiát : "Szent Benedek apát úr. Szent
Bernát apát úr". A XVII. század végén azonban, pap híján, lelküket csak a
Iicentiatus Denk György gondozta.

A licentiatus egyedülálló magyar jelenség a mohácsi csata két évszázad
kultúrát és kultuszt pusztító bozótjában." Az egész országban működött. Létre
jöttét. munkájukat még élő tanúkkal idézi meg Winkler Mihály, a Tolna megyeí
Szakadát kanonok plébánosa, 175!J-ból. Winkler polihisztor volt, Toldy Ferenc
róla nevezte el egyik kódexünket. Naplót vezetett, és megszélaltat benne olyan
üregeket is, akik még a hódoltság alatt éltek: "Lakatlan pusztaság volt itt
körös-körül" - mondják -, "Simontornyáig, Pincehelyig. Szeleszárdig egyetlen
falu sem állt". Pap nem lévén, volt egy tanító-vezető-előimádkozó-előénekes

ember, aki a püspöktől engedélyt - licentiát - kapott oktatásra, esketésre,
temetés végzésére, meg hitoktatásra, keresztelésre is "privato modo", kihagyva
a szent olajjal való megkenest és az exorcismust. A szertartás pótlására az új
szülöttet Pincehelyre vagy Székszárdra kellett vinni. Vasárnapon, ünnepen
a nép elment a licentiatus házába, aki "magyar könyörgést" tartott, azaz éne
kelt velük, felolvasott, magyarázátot tartott, imádkozott néhány könyörgést és
Pater nosterrel, Ave Mariával fejezte be az áhítatot, Világi. ember volt, leg
többször nős, alkalmilag papi ruhát vagy karinget öltött - licentiatus plébá
nosnak is hívták. Altalában tudott olvasni, írni, ritkán némileg latinul is va
lamit. Továbbképzésükre gondot fordítottak, időnként összehívták őket tanfo
Iyamra, licentiatus "zsinatra". A nép fizette őket. Fizetésüket először a Pécs
egyházmegyei zsinat rendezte 1714-ben, egy-egy funkcióért fi krajcárt és egy
kakast vagy tyúkot kapott. Kiemelkedő szerepük volt a XVII. század második
felében megindult egyházi népének-gyűjtés megőrzésében, terjesztésében."

Zenei élet úgyszólván csak püspöki, fejedelmi udvarokban volt, regősök

járták még az udvarházakat, históriákat énekeltek. Arról a szerzernényről mít
sem hallok, amit Palestrina nyújtott a fiatal Báthory Endrének, akit nagy
bátyja, Báthory István lengyel király Rómába küldött, hogy a pápa, XIII. Ger
gely bíborossá avassa. Félévet töltött Rómában, külön palotát, udvartartást
vezetett a népszerű herceg, Róma egy hétig ünnepelte, míg megtörtént a bí
borossá avatás több napra húzódó, látványos szertartása, mialatt Palestrína két
epigrammát komponált és adott át a lengyelnek ismert "principe polaceov-nak
20 aranyat kapott érte a zene fejedelme, "il principe della musica". Itthon a
nép csak a véréből, áhítatából zengő cantusait énekelte, amelyeket a Kájoni
k-idex, Kisdi (1651), Szegedi (1674), Szetepcsényí (1675) Cantus Catholici címen,
Náray a Lyra caelestis-ben (1695) gyűjtöttek össze művészí érzékkel, s a Magyar
Cantionaléval. Turóczí Contionaíé- jával a XVII. század végéig kiadták az Eu
rópában ma is páratlanul álló népének kínestárt. amelynek előénekesei a licen
tiatusok voltak. Amikor Bogisich Mihály püspök akadémiai székfoglalóján a zon
goránál ülve bemutatta Öseink: Buzgósága című énekgyűjteményének darabjait,
ez méJ.tatást is jelentett az egész török hódoltságot, sót a XVIII. századot is
végig éneklő licentiatusoknak. A II. vatikáni zsinaton is elhangzott ísmerteté
sük, és mint minta, általános elismerést váltott ki a paphiánnyal küzdő egy
házban.

A török hódoltság okozta népesedési úr szükségszerűen vonta maga után
a betelepülést. A török nemcsak hozta a maga népét, de nyomta is rr.aga
előtt a Balkánról az előle menekülő szlávságot, bosnyákokat. bunyevácokat, so
kácokat. A katolikusokkal jöttek ferences papjaink is, akiket főleg Szlavóniából
küldött a boszna-argentín provincia állandó utánpótlással. 1697-ben Mohácson
már külön "parochus adveriarum", a jövevények plébánosa, P. Danóczl Pál
irányította, vezette a sokácság mindennapi küzdelmeit, De ugyanígy éltek a
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néppel együtt a [ezsuíták, domonkosok, premontreiek is. akik mellptt m ó d a
XVII. század végén is Tolna rnegyében csak egyetlen világi pap. Baranyában
pedig öt pap működött."

Még kiderítetlen a Baranyába hozott spanyol telepítés, mely gyér létszá
mával is nyomott hagyott a megyében, A spanyol színfolt megjelenése Cien
fuegos Alvarez nevéhez fűződik, aki magas korban, 78 évesen lett pécsi püspök,
1735-ben. A Habsburg-spanyol örökösödési háborúban vitt jelentős szerepet elő

kelő családjával s a spanyol főnemesek jó részével együtt Károly főherceg

oldalán, aki a megüresedett spanyol trónra tartott igényt XIV. Lajos francia
király unokájával szemben. A főherceg bátyja, I. József váratlanul meghalt (1711)
~ német-római császárság öccsére szállt, aki III. Károly néven magyar király
IS lett. így a spanyol trón már nem volt oly égetően szükséges Károlynak, a
a rastadti békében (1714) el is vesztette végleg, Spanyolország a Bourbonoké lett,

A Habsburg-párt! spanyoloknak emigrálniok kellett az országból. III. Ká
roly azonban nem hagyta el spanyol híveit, így Cíenf'uegost, ak' jezsuita, sala
ma?cai egyetemi tanár volt, szentszékí követévé tette meg, 1720-ban bíborossá.
majd montreálí érsekké neveztette ki a pápával, míkor pedig Thurn-Taxis Antal.
pécsi püspök meghalt, a püspökséget Cienfuegosnak adta a pápa. Magas kora
miatt már nem jött Pécsre. Az egyházmegye kormányzását tolna-baranvai fő

ispánságát gr. Berényi Zsigmond esztergomi kanonokra (később utódjára) bíz":
ta.'3 De Cienfuegos sem hagyta el emigráns barátait. Ezek közül nevezte ki
pécsi kanonoknak (1738) báró Guttierez Jánost, többek közt azzal az indoklással:
"ut detrimenta bonorum in Patria perpessa aliquo solatio sublevarem", hogy
-a hazájában elvesztett javaiért valamiképp kárpótolja. A káptalan állást foglalt
a fiatal kanonok kinevezése ellen, installálását egy évig elodázta, de kanonoki
jövedelmét még akkor sem adta ki. A bíboros püspök halála után (1733) mégis
rendeződött a viszony a káptalan és Guttierez között, sőt fontos megbízást is
vállalt a káptalan ügyében."

1742 Szentháromság vasarnapja kiemelkedő ünnepe volt Pécsnek, ekkor mu
tatkozott be a körmeneten és a Székesegyházban az új ének- és zenekar, me
lyet a káptalan a bécsi Stefansdom kórusáról szerződtetett. A bécsi együttes
lehozatalát hosszas tárgyalások előzték meg. Végül is Guttierez kanonok ment
föl Bécsbe, nyélbe ütötte a szerződést, 200 Ft előleget adott a kórusnak s el
indította őket Pécsre, közülük két muzsikust előre magáva] hozott. A török
hódoltság után ezzel a kórussal, egyben mínt a város első magán zeneoktatói
val, vetette meg a káptalan a XVIII. századon keresztül nan tainkia p,&ns mazas
zenei kultúráiának alapjait. A spanyol kanonok élénken közreműködött benne.
Guttierez fiatalon, 34 éves korában hunyt el Pécsett."

A spanyol telepítés gyér adatához tartozik HZ az értesülés, hogy vagy száz
év múlva Koller József nagyprépost. a neves történész halálakor (1832) a hagya
ték körüli bonyodalmak közt a nagyprépost spanyol ház; inasáról is szó van.

A német telepítések sora kiterjedt az egész XVIII. századra. A leaiobban
elnéptelenedett Baranya, Tolna szorult utánpótlásra, ide jön a telepesek zöme is,
három nagyobb hullámban, a század első felében, Mária Terézia idejében ,és a
század végén. Többnyire papjaikkal érkeztek. A Dunán jövő csoportok Mohácson
kötöttek ki és egy tömbben telepedtek le szerte a megyében. Mohácsra Klimo
püspök helyezett le 38 családot 17{j9-ben. Értéküket emelte, hogy több iparos is
volt köztük. Ez a csoport Ulmban szállt tutaj ra. A Duna partján ma emlékosz
lop örökíti meg elíndulásukat. Ezeknek az argonautáknak Ulmban maradt utódai
közt ma is él Mohács emléke, annyira, hogy két évszázadon keres7.tiil folyamatosan,
két-három évenként msgtsmételve, az ősök utódai, 30 férfi Ulmból lehajózik Mo
hácsra, a hagyományhoz híven pap kíséretében. Legutóbb a bevándorló 200 éves
jubileumi hajóutat ismételte meg 30 férfi, pazarul berendezett luxus [achton,
orránál és tatján hamisítatlan tutaj kormányrúddal felszerelve kikötöttek Mohá
cson, és egyórás tartózkodásban. kegyeleftel adóztak az első telepesek emléké
nek. Cserháti József pécsi püspök fogadta az érkezőket.

Rendhagyó az a német telepítés Bátán, amely nem történt meg. A bátalak
egy része még a török hódoltság alatt kálvinista lett. Jány Jakab bátai apát
1711-ben a kálvinístákat ki akarta cserélni és helyükbe németeket akart telepí
teni. A katolikusok azonban kérték az apátot. hivatkozva a testvéri békességre,
amelyben együtt élnek a kálvinistákkal, hagyja ezeket helyükben. Az apát a
kérésnek engedett és többfelé, másutt helyezte el a német telepeseket."
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Jegyzetek: A részletes szakirodalomra nem térhetek ki, csak témánk jellemzőbb for
rásaira utalok.

l) Janus Pannonius: Elegiae... Ford. Csorba GyéízŐ. Tankönyvkiadó. Bp. 1972. De SteUa...
Visa. 331. o. - 2) Costo, Tomaso: DeU'Historia dl Napoli. Venetia. 1591. - 3) Zitet.tí , Francesco:
Lettere di Princlpi. Venetia. Vol. II. 1581. p. 3. - ') Ztlettí : i. m. p. 14. - ') Káldy-Nagy
Gyula: Harács-szedák és ráják, Bp. 1970. V. ö. Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Bp.
1975., Nemeskürty István: Ez történt Mohács után. Szépirod. Könyv kbadó. 1966. - ') Hor
váth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. IdézeL a 65. o. A Magy. Szemle Társ. Kiad.
Bp. - ') Kónyi Mária: A bátai apátság és Krisztus Vére ereklye. Pécs. 1940. - ') Ipolyi
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lű73. - 13) Gálos László: Cíeriruegos Alvarez Bíboros... Bp. 194?. - H) Brüsztle, Josephus:
V. ö. 'I'aksonyí József: A Pécsi Memoriale. A Baranya Mcgyei Levéltár Évkönyve. Pécs.
1973. - 13) Gálos László: Cíenruegos Alvarez Bíboros... Bp. J.942. - H) Brüsztle, Josephus:
Rccensio Univ. Cleri D. Quinque-Ecel. III. 116. o. Pécs. 1876. - ,,) 'I'a'ksorryi József:
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GALAMBOSI LÁSZLÓ VERSEI

Virras~tás megmaradásért

Kalászos fejét pólyára hajtja
a bíbor-ölű dajka.
Kerengő madarak éke
surrog a bibliás csi.l!agok [észke
fölé az Úrt hevitő fényből.
Tündöklő zene
világot gyógyító üteme
sugaraz a magasság
megtartó szerelméből.

Hozsánna Néked, Mária.
Babér-ösvényen lépkedők anyja.
Barlangban bujdosók lángja,
Isten jég-csipkét szaggató lánya
hozsánna Néked.

Jöttünk
csone-rdesos mélyből,

darócot dermesztő

kalodás meredélyről.

Testünk, a bűn edénye
megpróbáltatott.
Tajtékos tűzbe,

hó-cellába dobatott.
Fiad kő-béklyós keresztjén
a kő-hús [eketére égett.
Hozsánna Néked, Mária.
Gyújtsál üdvösséget I

Oldd meg a sisakok: pántját.
Tilold hajunkból a vért.
Nem fizet vigasszal az angyal
a páncélra" koppant könnyekért.
Koponyánk mögött ezüst liliom,
szelíd gondolat.
Kökörcsin-koronás kisjiúk
meghintik mirhával
a tejfehér jászlakat.
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.Lámpákkal, harangokkal üzenő éj,
hatalmad kiárad.
Eoz,ónrw Néked, Mária,
Forrásaid zubogva fakadnak
Gyolcsozott szárnyakkal bolyongunk

utánad.

A meredély árvái
Kőtáblákat cipelő,

amnyoszlopokra iró apámat
nem menthetem zászlókkal-·tűndökló
ünnepek hajóján. Dalál'da-buzdító
vezénylő-pálcája tördelő szirtekre
hullt. Lant-címeres serlege
csillag-kotlás meredélurol világít.
Anyámat a rák rojtos héjú almája
megölte. Hol van már a beteljesülés
madár-muzsikás jé nye, játék-vitorlás
vasárnapja? Sohasem üzentek értünk
a fölmagasztalás lígetéből..

Sohasem fakadhattunk dalra
a választottak asztalánál,
Nem terelhettük a ,jutalom ménesét.
A harmatos tollú [ecskét,
az ezüst-mellényű örömöt
se csalogathattuk a megbékélés
eresze alá. A félelem fogságában
kaszálók fohászkodása. az alázat
habjáb(ln hajlongó kenderáztat6k
könyörgése, a böjt kunyhójában kuporgó
kukorícamorzsol6k . éneke mögött
Gyászorma éjszakázik.
Márványból [araqott könyv,
kő-rokkás kő-anyó,

rózsákba rejtett feszület
fölött a meredély
arkangyalt virágzik.


