
A pécsi bosnyákok 
Településtörténeti vázlat 

Pécs történeti városrészei (Budai külváros, Belváros, Szigeti külváros) közül legjelleg-
zetesebb az egykori Budai külváros, különösen annak a meredek hegyoldalra kapaszkodó 
kuszahalmazos, balkánias hatású települése, amely a Tettye-patak völgyét, a Havihegy ol-
dalát és a Kálvária-dombot üli meg földszintes, egyszerű házaival. 

Ismeretes, hogy Pécs már a középkorban túlnőtt a városfalakon; a falakon kivüli falu-
sias jellegű települések, vicusok épültek fel. Legnépesebb volt a Tettyétöl délnek ereszkedő 
völgyben elterülő városrész, a Malomszeg. A török hódoltság előtt Malomséd alakban jön 
elő a helynév: legelsőül az 1397 óta húzódó hatalmaskodási perben, 1402. december 5-én: 
,,Fitus /dictusj Peter hospes civitatis Quinqueecclesiensis de vico Walomsed"' — szöveget 
tartalmazó levélben. Már a honfoglalás idejétől lakott hely. A török kincstári defterek 
Városmalom-városrész-nek nevezik. Itt fizetett a legtöbb ház fejadót, 1554-ben 51 házra 
vetették ki. Alapvető városképének kialakulására már a hódoltság alatt ráüti bélyegét 
a bevándorolt szláv lakosság építkezési szokás- és hagyományvilága. Balkánias hatású ut-
cácskáiban a házak általában ereszükkel az utca felé épültek, a keritésfalba vágott utcai 
ajtóval. Két oldalt két épület, a falra le- és összefutó két féltetővel. A házak utcai falán, 
ha van is ablak, látszik, hogy utólag vágták rajta. A hosszan benyúló udvart U-alakban 
veszi körül a kifelé tűzfalat mutató, befelé néző épület.2 

A bosnyákok Pécsre településének idejét csak hozzávetőlegesen tudjuk meghatározni, 
mint ahogy eredetükről is keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy a török elöl menekülő 
balkáni népcsoportok egyike, akik a hódoltság idején települtek ide. A legújabb nyelv-
járási kutatások bebizonyították, h o g y . a Baranyában gyökeret vert bosnyákok Bosznia 
keleti részéből valók. Pécs tőszomszédságában ma is legismertebb bosnyák eredetű közsé-
gek: Szalánta, Németi, Kökény, Pogány, Szemely, Szőkéd stb. A mohácsi országút mentén 
sorakoztak a sokác származású falvak: Nagykozár, Magyarsarlós, Birján, Lothárd, Olasz, 
Belvárdgyula, Kátoly, Monyoród, Versend stb. A sokácok is boszniai eredetűek, de helyi-
leg nem hívják bosnyákoknak, csakúgy, mint régebben a pécsiek és a Pécs környékén élő 
délszlávokat manapság.' ' 

A balkáni beszivárgás a hódoltság alatt állandósul, s a beköltöző délszláv lakosság fő-
képpen Pécs keleti részén, kisebb számban a város déli felében helyezkedik el.4 Betele-
pedésük a XVI. században kezdődik, illetve ölt nagyobb méreteket. A nevek nem adnak 

'Reuter Camillo: Malomséd. Jannus Pannonius MÜZEUM Évkönyve, 1963. Klny. 143— 
145. old. (Pécsett mégis inkább a Malomszeg elnevezés általános. Elterjedt magyarázata 
szerint a táj földrajzi helyzetéből ered: a három oldalról zárt katlant szegnek nevezi a 
magyar ember, s ez ráillik a Tettye-fennsík sziklafala, a Havi-hegy s a Mecsek nyugati, 
délre ereszkedő bordája által határolt helyre. Malomszeg tehát természetes szegletben 
húzódik meg.) 
'Szabó Pál Zoltán—Rúzsás Lajos: A török Pécs. Pécs, 1958. 56. old. 
1Káldy-Nagy Gyula: Baranya megye XVI. századi török adóösszeirásai. (Bp., 1960. 
Pécsúji náhije.) — Sarosácz György: Délszlávok Baranyában. (Pécs 1977. A PAB telepü-
léstörténeti konferencián 1976. aug. 24—25-én elhangzott anyaga.) — Sarosácz György: 
Magyarország délszláv nemzetiségei. Népi Kultúra — Népi Társadalom (Bp., 1973. MTA 
Évkönyv, 369—370. old.) 
4Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranyá-
ban. (Baranyai művelődés, 1973. dec. 1. 131 —137. old.) 
'Szabó P. Z.—Ruzsás L.: i. m. 58—59. old. 
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módot arra, hogy a törököktől elkülönítve tanulmányozhassuk a betelepült balkáni szlá-
vokat, ugyanis közülük azokat, akik a „törökösség" bűnébe estek, nem tartot ták számon, 
nem fizettek fejadót.5 

A pécsi bosnyák települések nagyobb tömbjei a Teltye utca és a Mindenszentek-templom 
környéke, a Havihegy oldala, az Ágoston-templom tói keletre eső, továbbá a Felsö-Vámház 
utca és a Balokány határolta területre esnek. Néhány helynév: 

Benga. Az Agoston-tértől délre a Zsolnay Vilmos utca vonaláig terjed. Nevét a hagyo-
mány Indiából származtatja. ,,A román-cigány nyelvben a szó leányt jelent, de a Jugoszlá-
viához csatolt Baranyában a határ mentén Petárda mellett van egy falu, amelynek neve 
magyarul Benge, horvátul Benga.6" 

Zidina. Az Ágoston-templomtól északra a Mindenszentek-templomig. Teljes neve Zidina-
környék. A szó délszláv eredetű, közismerten romokat jelent, ,,de nemcsak romokat, ha-
nem a városfal, a várfal szinonimája is lehet. Éppen mostanában folyik ebben a városrész-
ben a régi pécsi városfalak kibontása az apró házak szövenyéből, amelyeknek az elneve-
zésben szintén szerepük lehetett."6 Itt állt a domonkos apácák Szentlélekről elnevezett 
monostora. Az apácák 1543-ban a török elöl menekülve hagyták el rendházukat. 

Barátus-környék. A Zidinától északra terül el, annak északkeleti felén, továbbá a Havi-
hegy oldalán. 

Puturluk. A Havi hegy (a török időben Kakasvári hegy) nyugati aljának a neve. Előjön 
Poturluk, Poturla, Puturla alakban is. Bosnyák muzulmánt jelent. A -luk képző a török 
•lik képzőnek elszlávosított alakja. Poturluk (1698) azt a helyet jelöli, ahol ezek laktak. 
Poturluk tehát poturságutóbb családnévként is előfordul: Poturluki. A család házzal, bir-
tokkal rendelkezett ebben a negyedben.7 

Gazdasági élet 
A s z ő l ő m ű v e s s é g 

A pécsi bosnyákok földműveléssel és iparral foglalkoztak, sokan fuvarozásból is éltek, 
de ezek korántsem voltak egyenrangú gazdasági tényezők a szőlőművesség mellett. 

A régebbi térképek közvetlenül az Ágoston-templomtól keletre szőlőket tüntetnek fel a 
múlt században." A Kálvária-hegy oldala, a Havihegy napsütötte fala, a Mecsek keleti 
fele volt az ő szölőbirodalmuk. A bosnyák szőlők java az Alsó-Gyükés, Felső-Gyiikés 
(eredetileg Gyukics) , Kispiricsizma (Piri basa kútját jelenti), Rigóder, Cerék, Kasszián, 
Bánom és Meszes-dülő területén feküdt.9 Régi szőlőkultúra ez, ha nem is hasonlítható össze 
a Makár, a Bálics vagy a Szkókó szőlőivel. A kispénzű bosnyákok nem üdülést és szóra-
kozást kerestek a szőlőjükben, de vere j tékes munkával szerény anyagi lehetőségeihez ké-
pest neves szőlőkultúrát teremtettek a meredek, meszes talajú hegyoldalakon. A szegé-
nyebb sorsú bosnyák családok azért iparkodtak a szüreteléssel a saját szőlőjükben, hogy 
másutt napszámot vállalhassanak szüretelésnél. A szőlőművelés jellegzetes foglalkozása 
volt a pécsi bosnyákságnak, szemléletesen mutat ja ezt az 1884-ben készült telekjegyzék, 
amelyben így jegyeztek be egy telektulajdonost: „Sárics Antal háztulajdonos és szőlő-
míves".1" A házzal rendelkező bosnyák család kivétel nélkül szőlőt is mondhatott magáé-
nak. 

A bosnyák kisparaszti szölőbirtokok mellett néhány nagyobb szőlő is feküdt egy tag-
ban a keleti szőlővidéken. Ezeket pécsi kereskedők telepítették, illetve birtokolták, mint 

öDr. Eperjessy Ernő lektori kiegészítése. 
7Szabó Pál Zoltán: A török Pécs. (Pécs, 1941. 54—55. old.) ,,A Potur szó önmagában cson-
ka, ilyen formában nem jelent bosnyák muzulmánt, hanem igy pejorat ív értelemben 
emberi »hátsó rész« a jelentése a baranyai délszlávok nyelvjárásában. Az eltörökösödött 
ember jelentése puturica (egyes szám alany esetben). Csak továbbképzett szóban, mint 
a poturluk rövidül meg. Meg kell jegyeznünk, hogy a poturluk fogalom a Pécs környéki 
bosnyákok archaikus nyelvjárásában »fenéken rúgott, valaminek a hátsó részébe, a peri-
fériára kiszorult« értelemben is használatos." (Dr. Eperjessy Ernő magyarázata. Szaksze-
rű, legújabb tudományos kutatáson alapuló kiegészítéseit, helyesbítéseit hálásan meg-
köszönöm: a szerző.) 
"Stadtgemeinde Fünfkirchen 1856. (Baranya Megyei Levéltár térképgy.) 
9Pécs-Budai külváros telektérképe 1722. Rajzolta dr. Babies András. (Pécsi Műszaki 
Szemle, 1960, július—szeptember) — Pécs város telektérképe, 1872. Másolta Fetter 
Antal. (Baranya Megyei Levéltár) 
"'Jeszenszky Kálmán: Szőlőtulajdonosok névjegyzéke, 1884. (Baranya Megyei Levél-
tár) 
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a Teleki-, a Jankovits-, meg az Engel-cég. Ezek — szölöbirtokuk mellett (néha a szőlő 
jövedelméből) — ipari és kereskedelmi vállalkozással is foglalkoztak. A pécsi bosnyákság 
egy része saját szőlőjének művelése mellett ezeken a nagypolgári szölőtelepeken találta 
meg a megélhetését. Kora tavasztól késő őszig, a szüret utáni bekapálásig mindig akadt 
napszám. A bosnyákok kitűnő metszők voltak. Feljegyezték, hogy a Jankovits-léle 35 hol-
das szőlőtelepen mindig ők végezték el a nagy gyakorlatot és szakértelmet kívánó mun-
kát. Téli időben, amikor a szőlőben szünetel a munka, a bor tárolása és kezelése is sok 
munkáskezet foglalkoztatot t ." 

Jött azonban a filoxéra, mely a múlt század két utolsó évtizedében nemcsak a pécsi, 
de majdnem az egész ország szőlökultúráját elpusztította. A jobb módúak rendelkeztek az 
újratelepítés anyagi eszközeivel, de a pár holdon gazdálkodó és legfeljebb egy hold sző-
lővel bíró bosnyák nagyon nehezen vészelte át ezeket a válságos esztendőket. A filoxéra-
vész következtében kiveszett szőlők újratelepítése Pécs keleti szölövidékén lassacskán 
mégiscsak bekövetkezett a XX. század első évtizedeiben, de a korábbi nagy jelentőségű bor-
termelés a lassú javulás ellenére sem állt lábra. 

A kézművesség 

A Pécs-budai külvárosi plébániatemplom (Ágoston-templom) és a plébániaépület között 
a hegyre haladó Vince utcában laktak a tabakosok. Tabakoknak, kordoványosoknak hív-
ták a birka- és kecskebörből szattyánt, irhát és kordován bőrt készítő mesterembereket. 
A bosnyák lakosság körében őshonos volt a tabakos vagy másként tobak mesterség. Azóta 
űzhették, mióta a török elől menekülve megülték a Tettye-patak völgyét. A bőrkikészítés 
mesterségbeli tudását még őshazájukból, a Balkánról hozhatták. A bőr cserzésére hasz-
nált faedény neve tabak, tabán, tabány. A tabakána török szó és a börkidolgozás helyét 
jelöli; a török tabak mester neve tabakcsi. A szó az arab debagh kifejezés megfelelője, 
arab eredetű, tgy a pécsi tabakos mesterséget származtathatjuk keletről, mely a hódító 
török közvetítésével, onnan pedig szláv közvetítéssel került hozzánk. Régente Pécs budai 
városrészét Tabánnak is nevezték, amely ugyancsak a tabak szóból származik.12 

A tobak, tobakos mesterek kivétel nélkül mind a budai városrészben telepedtek meg. A 
bőrkikészítéshez sok víz szükséges, ezért települtek a Tettye mellé. A Vince utca közepén 
ősidők óta folydogált a víz, innen vezették be a köbméteres víztárolóikba. Innen, Erreth 
Antal műhelyéből indult el a híres pécsi bőrgyártás. 

Az 1753. évi összeírás szerint nyolc tabakos mester lakott Pécsett, s mind a Budai kül-
városban. 1828-ban tizenhárom irhakészítö lakott a bosnyák-negyedben.1 3 

A Tettye vizét nemcsak a tabakosok és a malmok használták fel. A nagyesésü patak szol-
gáltatta az energiát a kallóknak, egyúttal posztóverésre és a posztó áztatására is szolgált. 
1783-ban a város meghatározta, hogy legfel jebb három posztókészítő mester dolgozhat Pécsett. 
A három pokrócos kallómalom helye pontosan meghatározható, miután az 1771-ben alapított 
Klímó-léle püspöki papírmalom közvetlen szomszédságában álltak. Eredetileg a papne-
velde-uradalom birtokában voltak, utóbb 1800 táján a pécsi pokrócos céh tulajdonában. (A 
pokrócos mesterség valaha virágzó kézműves iparág volt a városban. Fellendüléséhez 
nagyban hozzájárult a város és a megye híres juhtenyésztése. A budai városnegyedben is 
sokan tartottak birkákat. Egyik családot ma is Birkás Gadónak hívják. 

A pécsi pokrócos céh igazi bosnyák céh volt. Igazolja ezt a ,,nemes céh" végzéseit aláíró 
mesterek neve is, /769-böl: Koncsics János, Pinterics, Gyúró, Lovro Katies, Ferencíi Stipo, 
Ferencli János, Gerbesics Bartaly, Paulovics Ignyo, Maries Gyúró, Paulovics Miákó, 
Benkovics Gyúró és Markovics Pe/ár.15 

A budai külvárosban számos kézműves tartozott a varga céhbe. A pécsi magyar és 
horvát vargák a céh szabályzatát megerősítő okiratot Lipót császártól kapták 1699-ben. 
1778-ban a szekszárdi vargák szabályzatát vették át, melyet azok Mária Teréziától nyer-
ték.16 A céhlegények életét és munkájá t 19 articulus (cikkely) szabta meg. Pl.: ,,Min-

"Misángyi Józsel: Jankovitsék vincellérjének fia. Szóbeli közlés. 
IJKopasz Gábor: Régi pécsi kézműves mesterségek (J. P. Múzeum Évk. 1972. 167—183. 
old.) 
"Kopasz G.: Adatok a pécsi kézmüvesiparról (Dunántúli Napló, 1973. május 31.) — 
Kovács András: Adatok a pécsi bosnyákok szokás- és hagyományvilágához. Kézműves-
ség (Baranyai művelődés, 1958. I I I . 177—181. old.) 
"Szíía László: A papírkészítés és a papírgyártás Pécsett, 1764—1860. (Pécs, 1980. 
7—8. old.) — Német Béla: Haviboldogasszony hegye (Tettye c. alkalmi lap, 1903.) 
I5A Pokrócos Céh Articulusai. (Baranya Megyei Levéltár) — Kékei E.: A pokrócos céh-
ről (Pécsi Napló, 1879. II. 26.) 
I6A Varga Céh Articulusai. (Baranya Megyei Levéltár — Rozmanits Lipót: A pécsi 
vargacéh articulusai. (P-BME-Évk. 1914.) 
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Malomszeg az egykori papírmalommal. Akvarell a mult századból a Baranya Megyei Levél 
tárban. 

den bötsüleles jámbor iljú tartozik egy nap tizenkét bőrt kiíaragni, kiszínezni, kitiporni, 
két láb alját porbul és hájbul bötsületesen elkészíteni.'' A 19. articulus: „. . . ha bérit meg 
meri kérni a legény, tartozik a gazdájának egy nap öt pár hosszúszárú sarut prémezéssel 
együtt, vagy hat pár topánkát, avagy nyolc pár bőrkaptzát elkészíteni.'' A szabályzatot 
Meslrits Jakab korbéli céhmester, Vinkovics Pál atyamester és Sántek Mátyás bejáró 
mester írta alá. 

A kereskedők is céhbe tömörültek, 1752-ből tíz céhbeli pécsi kereskedőről tudunk, köz-
tük négy aranyműves: Radics Pál, Magyarovics Mihály, Szinkovics Jakab, Laczkovics 
József. 

A bosnyák-lakta Malomszeg, de az egész budai városrész céhes mesterségeinek vezetői, 
céhlegényei, inasai, napszámosai, az utóbb kialakult manufaktúrák dolgozói elsősorban a bos-
nyákok soraiból verbuválódtak. A terület ipari termékeit a bosnyákság adta. Kézművesei 
jelentős szerepet játszottak Pécs, de különösen a Budai külváros társadalmi életében is. 
Ismertebbek: Szucsin Mihály csizmadia, Rendeczky fodrász, Sillay mészáros, Martin-
kovics pokrócos, Kopeczky asztalos, Vicskovics Vince csizmadia, Benkovics pokrócos 
mester, továbbá a Ferencsevics, Martinkovics, Benkovics, Fábiánovics, Járányi, Barutá-
nyi, Kruskovics, Tróber családok, illetve dinasztiák.17 

A budai városrész kézműves mesterségeinek alapvető erőforrása a Tettye vize és vízenergiá-
ja volt. A Tettye-patak mellé települt tabakos műhelyek, posztóverők és pokrócos kallók, var-
gák, t ímárok műhelyein kívül sok egyéb iparág is képviselve volt. Pécs feudális korszakának 
túlnyomórészt a Malomszegen koncentrálódott ipari kultúrája után a manufaktúrák, majd a 
gyáripar kialakulása idején is a Tettye vizének felhasználásával bontakoznak ki Pécs ú j 
iparágai. Legjelentősebb ezek között a papírkészítés és a gépi papírgyártás, a Zsolnay-léle laze-
kasmühely és kerámiagyár; a Vince utcai kis tímármühelyből kifejlődött első pécsi bőrgyár, to-
vábbá a Mindenszentek-templom környékére települt kesztyűgyár. 

A régi igényeket kielégítő kézműves mesterségeket felváltó gyáripar termelési módszerei 
lényegesen mások; alapjaiban, területi elhelyezkedésében azonban ez az ipar majdnem azonos 
a kézművességgel. Ez a pécsi bosnyákság három évszázados élettere. Kialakulásában és fejlő-
désében a bosnyákok hervadhatatlan érdemeket szereztek.1" 

"Kovács A.: i. m. 177. old. 
'"Uo. 181. old. 
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A művelődés 

Az iskola. A török hódoltság megszűnte utáni évt izedekből egészen korunk ig csak három 
pécsi iskoláról vannak megbízható adata ink: az 1687-ben alapított jezsuita gimnázium mellett 
működő alsóbb fokú iskoláról, amely a város központ jában (ma Széchenyi tér) állott; a 
„Räzischen Schuel"-röl az Alsóhavi utcában, az egykor i rác templom mellett , továbbá a német 
iskoláról. A negyedik a horvát iskola volt. Hiteles tö r t éne té re Madas Józseí talált adatokat 
a pécsi te lekkönyvben: ,,Der Croatischer Communität angehörig Schuel Haus, so die von H: 
Makari per donalionem überkommen." (A horvát nemzetiség iskolája, Makár adományából . ) 
A mostani Anna u. 16—18. sz . ' te lek helyén.1 9 

A másik a lapdokumentum a Janus Pannonius Múzeum kőtárának fa ragot t kőtáblája (szöveg-
kiegészítéssel): Schola triviális nationis Illyricae areola ab aedem natione benelicio illistrissi-
me domini liberi baronis Joannis Leopoldi Makar, MDCCXXI1. (azaz: A horvá t nemzetiség nép-
iskolája, melyet ugyanazon nemzetiség Makár János Lipót szabad báró őnagysága jótétemé-
nyéből emelt, 1722.)20 Az iskola fo lyamatos működéséről a városi tanácsülési jegyzökönyvek 
tudósítanak. Megszűnt az 1870-es évek második felében. Az egykori iskolaépületen az ismételt 
á tépí tések után is megtalálhatók a régi épület maradványai . 

Az irodalom és a nyelv. A XIX. századi horvát -sokác és horvá t -bosnyák irodalmi és műve-
lődési mozgalmak egyik központ ja Baranya volt. M e g y é n k horvát i rodalmának egyik igen 
ér tékes képviselője az 1786—1884 között élt Gerdenich István (Stipan Gerdenic). 1821-től a 
Budai külvárosi (Ágoston-) templom plébánosa, aki val lásos tárgyú i rodalmi nyelvű olvasmá-
nyok írásával és kiadásával örökí te t te meg a nevét. A Vrata nebeska (Mennyei kapu) című 
ima- és énekeskönyve négy kiadást is megért . Kiadta vasárnapi prédikációinak gyű j t eményé t 
is két kötetben 1845-ben. Gerdenich vi lágnézete erősen konzervat ív, kétségtelen érdeme azon-
ban, hogy híveinek irodalmi színvonalú irodalmi o lvasmányokat adott kezébe. Imakönyvében 
héts trófás könyörgést írt a Havihegyi Boldogasszonyhoz, a Snizna Gospa Pecu/skához. Munkái 
művelődéstör ténet i szempontból is é r t ékes dokumentumok. 2 1 

Je lentős Pécs egykor i horvát-bosnyák irodalmi központ szerepe. Mivel Bosznia még török 
hódoltsági terület ekkor , ezért j avarészben itt képezték ki teológusaikat (világi papokat és 
szerzeteseket) a pécsi papneveldében. I rodalmi társaságuk 1885. november 25-i kelettel adta ki 
horvát nyelven a Tridest godisnja povjest knjiijevnog druztva redovnicke mladezi bosanske 

Malomszeg, a Havi-kápolnával. (A szerző felvétele, 1975.) 
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(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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