
TERMÉS 

„E szegén helségnek majd annyi 
közbirtokos Ura, mint lakosa../' 
Magyar nemesek szerepe és emléke egy kétnyelvű sárközi faluban 

Nemesek és jobbágyok 
A helytörténet kutatója számára egy-egy téma, amelyről már azt hitte, hogy feldolgozta, újabb adat, 

pláne adatok előkerülésével, kiköveteli magának, hogy ismét áttekintse, foglalkozzon vele. Ilyen téma 
volt számomra helyi - a Bátyán élő - nemesség. 

Évtizedekkel ezelőtt már olvastam az úrbéri per községi beadványában a következő meglepő mon-
datokat: „Bátyán talán több közbirtokos lévén, mint jobbágy, némely jobbágynak tíz ura is volt, minde-
nik azonban úr akarván maradni, az Uraság jelképe a jobbágy mindnyájuknak a lehetőségig elosztva 
megadatott, és miután a törvény 1/8 telken alóli jobbágyot nem ösmert, de mindegyik Úr jobbágyot 
akart bírni, bár az úrbéres állapot az 1770-i úrbéri tábla - a dézsma, robot, a fiistpénz, s minden úrbéri 
teher megmaradt -, lehetetlen volt az 1/8 telken alól bírt jobbágyot a mondott úrbér fenntartásával zsel-
lér Heg nem kezelni, rajta évenként a nem dézsmás földekből is, kettős dézsmát venni. " Vagy máshol így 
említik ezt a helyzetet s így ezen szegény, s annyi száz meg száz Úrral megáldott Bátya község(...) " 
Ugyanezt mondják később is. 1860-ban például a tárgyalási jegyzőkönyvben ez áll: „e szegén 
helségnek majd annyi közbirtokos Ura, mint lakosa lévén, az elosztozkodott földes Urak közül sokszor 
tíznek alig jutott volna egy jobbágya, az is ollyan, melly az 1/8 telket meg nem ütötte. " 

Hát bizonyosan nem minden falu dúskált ennyire a nemes urakban. (Persze nem a nemesi falvakra 
gondolok, ahol mindenki nemes volt.) Micsoda eufemizmus! Száz meg száz úrral megáldott Bátya köz-
ség. (Csapás volt az számára, nem áldás.) Hihető ez? Vagy pusztán az alperes község ügyvédjének köl-
tői túlzása? Hisz az első magyarországi népszámlálás idején (1784-1787) mindössze 7 nemesi családot 
írnak össze Bátyán. 

Aztán amikor az egyházi anyakönyvek névanyagát kezdtem évtizedeken át cédulázni, akkor döb-
bentem rá, hogy közeljár az igazsághoz az úrbéri per ügyvédjének állapotrajza. 1714 és 1850 között 83 
különböző nevü nemes családdal találkoztam, s ezek önálló famíliáinak és egyedeinek száma valóban 
több százra rúg. 

Vegyük csak elő a plébánián őrzött História domust. írója, az egykori plébános, 1834-ben a bátyai 
földesuraságoknak szentelt egy összefüggő fejezetet. íme egy részlete: „A jelenlegi bátyai földes-
urasági család a Jánosi családból származik, amelynek leszármazottai a következők. A hatalmasabb 

földesúrnő Beniczky Terézia, Tarkó János özvegye. Ez ellen pert indított Tapolcsányi, és majdnem fele 
birtokot megnyerte, megalkuvás folytán azonban csak Kötönypusztának fele lett a Tapolcsányiaké, ezen 
pusztának másik fele és Bátya nagy része valamint Kis Nána nagy része Tarkóéké maradt. Özvegy 
Tarkónénak két lánya van. Egyik már özvegy, Rakovszky özvegye, két fiúval, másik férjezett Csákiné 
Sümegh megyében. (...) Jánosi Pál egyik lánya férjhez ment Némethez, másik lánya Csiszerhez ment 
férjhez. A harmadik lány Sárközihez ment férjhez. Két fia Jánosi Pál és Jánosi János. Jánosi János 
magtalan lánya Wesselényi felesége. Jánosi Pál gyermekei Jánosi Pál és Jánosi Katalin. A Jánosi, 
Csiszer és Sárközi családnak már negyven tagja civakodik, egyenetlenkedik. A Jánosi családból szár-
mazik a Verseghy család. Nem jelentős. Apjuk iszákos volt, jogát eladta Tarkónak. " 

Micsoda kavalkád! Ki kinek a leszármazottja, ki kihez ment férjhez? Melyik család mit örökölt? A 
kutató is kapkodja fejét, nem győzi a cédulázást, a kívülálló meg csak ámul. Megjelenik a szövegben a 
pereskedés. Fontos szó! Korábban Tapolcsányi kontra Beniczkyné, később a három család negyven 
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tagjának civakodása. Micsoda szép és nagy nevek! Jánosi, Beniczky, Tarkó, Tapolcsányi, Rakovszky, 
Csáki, Csiszer, Sárközi, Wesselényi, Verseghy. S milyen kicsinyes viselkedés. S még valami. Egy jel-
lemzés. Az utolsónak említett Verseghy család, amelyikről kiderül, hogy „apjuk iszákos volt, jogát el' 
adta Tarkónak. Közülük csak néhányan élnek, de már nincs jelentőségük - írja később a plébános úr -
nagyapjuk (is már) könnyű életű volt. " Egy nemesi családtörténet szomorú vége. Elszegényednek, je-
lentéktelenné válnak. 

Egy kurtanemes család tipikus sorsa 
No, hát nézzük meg ezt a jelentéktelen nemes Verseghy-családot. A XVIII. századi összeírások lajst-

romaiban hiába keresnénk nevüket, hiszen ott csak jobbágyok szerepelnek, ám egy megyei jegyző-
könyvben váratlanul felbukkan. Nem is akármilyen kontextusban, hanem gyilkossági ügyben. 
1721-ben ugyanis a bátyai Horváth János Takács Jánost agyonütötte. A gyilkos a történetet így ismer-
tette: Az ő szülei és Verseghy János felesége Jánosy Judit veszekedtek, amiből verekedés lett, és a szü-
lők elzavarták Jánosy Juditot. Verseghy János Takács Jánossal, Jánossy Pállal és Fitos Ferenccel foly-
tatta a verekedést, amikor is a támadólag fellépő Takács Jánost Horváth János halálosan megsebesítet-
te. 

A jegyzőkönyvből kiderül, hogy Verseghy János, a legjelentősebb bátyai földesúr, Jánosy Pál veje, 
felesége tehát Jánosy lány. Aki apósának segédkezett a verekedésben, szintén nemes ember, Fitos Fe-
renc. Hogy Horváth János és Takács János szintén nobilis személyiség volt, azt csak gyanítani lehet. 
Szóval nemesi perpatvar volt ez a javából. 

Az 1726. június 4-i megyei közgyűlés határozatából meg az derül ki, hogy Verseghy János a nemesi 
hierarchia alsó fokán állt. Apja ugyan még nyilván kutyabőrrel rendelkezett, anyja azonban pór me-
nyecske lehetett. O tehát csak agilis, azaz szabados, akinek nemességét csak apja haláláig ismerik el-. 
Talán kétségbe vonható rangja miatt státusát megerősítendő házasodott be a rangos Jánosy családba, s 
nyilván emiatt fordult a vármegyéhez is. A megyei határozat megengedi, a bátyai Verseghi, másképpen 
Katona János szabados (agilis) számára, hogy csak a taxa felét fizesse, mert Battya nevű faluja eredeti-
leg nemesi birtok. Az a tény, miszerint Verseghi Jánost másképpen Katona Jánosnak hívták, arra enged 
következtetni, hogy ő, vagy inkább őse, vitézi tetteivel érdemelte ki az uralkodótól a nemesi címet. 
Hogy az ős kutyabőr mellett kapott-e birtokot is, nem tudjuk. Ha nem, akkor csak armaiista volt, ha 
igen, akkor valószínűleg kisnemes. 

Mára nem maradt a faluban egyetlen Verseghy sem. A név nem él, legfeljebb a Verseghy gének vol-
nának kimutathatók némely bátyai családban, hiszen anyakönyvi bejegyzések szerint a Verseghyek to-
vábbra is igyekeztek rangjuknak megfelelő kisnemessel házasságot kötni, például a Horváth, Szarvass, 
Seregély, Felszegedy, Kámány családokból. Később azonban, már csak Veresegi néven, általában a 
helybeli jobbágyokkal házasodtak, például a Rakiás, Topsia, Harangozó, Kapitány és Molnár családok 
tagjaival. Néha még ekkor is nemes ember volt a tanújuk, de egyre inkább beérték jobbággyal is, mint 
az egyszerű Gerjeni, Szabó, Perich, Miklosich nevű bátyai lakosokkal. Keresztelőik alkalmával azon-
ban komát éppenséggel a tekintélyesebb helybeli vagy környékbeli nemesek, illetve honoráciorok kö-
zül választották. Ilyenek a bátyai Fekete, Düri (Győri), Németh, és a kalocsai Hunteshain, Frain nevű 
személyek. 

Ha már a család kihalt, vajon maradt-e a jegyzőkönyvi és anyakönyvi adatokon kívül más emlékük? 
Maradt. A XVIII. századi végrendeletekben az örökül hagyott jobbágyi földek megjelölésekor előkerül 
a Vérségi Szilvása helynév. S még egy tárgyi dokumentum. Szabó István (Lucka) bátyai gazdálko-
dó szomszédom őriz egy XVIII. századi vallásos könyvet, amely igazolja a régi szólást: Habent sua fata 
libelli. A könyv sorsa itt a Verseghy család sorsával van összekötve. Címlapján ez olvasható: „ Makula 
nélkül való Tükör Melly az Üdvözítő Jézus Krisztusnak és Szent Szüleinek életét és halálát adgya elő, 
Tseh nyelvből Magyar nyelvre fordíttatott. Most pedig újonnan sok keresztény lelkek buzgó kívánságára 
ötödször kinyomatott Budán és Nagy-Szombatban a Királyi Universitásnak Betűivel 1792 esztendő-
ben. " Az előzéklapon a könyv megvételét tanúsító jobbágyi bejegyzést látunk. Én Vida Szabó Pál meg-
vettem martius 19-én 1824 Vérségi Páltul. Alatta a tanúk neve: Szabó Simon, Kalmány, Szabó. Közülük 
Kalmány (Kámány) akkor a helyi nótárius, nemes ember. 

A vallásos könyveket akkoriban nemigen adták-vették. Szentelmények voltak, nemzedékről nemze-
dékre őrizték őket. Ha valaki mégis eladta, az már a végszükség vagy az elzüllés biztos jele volt. Ezért a 
következő szép régi stílusú bátyai népdalt akár Vérségi Pál is énekelhette volna. 
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Elittam én mindönömet, 
Vasas kocsi szekeremet, 
Ösztökémet, taligámat, 
Imádságos Bibliámat. 

Egy ősi köznemesi család és a nemesi birtokperek 
A legjelentéktelenebb bátyai nemes család után lássuk a legjelentősebbet, a Jánosyt, amelyhez a sze-

rencsétlen sorsú Verseghyek is kötődtek. 

A XIX. század végén lejátszódó úrbéri perben nemcsak a község, hanem a közbirtokosság tagjai is 
perlekedtek egymással. A három tagból álló, tehetős, úgynevezett Jánosy-ág állt szemben a jóval több 
tagot számláló, ám jóval szegényebb Tarkó-ággal. Ekkor az előbbi ág képviselője, Vigyázó Sándor cá-
folja a kétféle ágra bontás jogosságát, és hangoztatja a teljes közbirtokosság Jánossy-ág\ származását, a 
iura Janosiano-t. Szerinte az úgynevezett Tarkó-linea szintén a Jánosi-csa\ád leszármazottjának tekint-
hető. És ebben teljes mértékben igaza is van. 

A Jánosy-család elsőbbségének tudata a nemesi birtokosok és az összeíró biztosok számára is nyil-
vánvaló volt. 1767-ben Bátya földesurai Jánosi famíliának succesori - olvassuk az urbárium mellékle-
tében. Az 1770-es urbárium latin nyelvű kiegészítésében így nevezik meg a kiállítás színhelyét: Bátya 
birtokon, amely a nemes Jánossy család örököseinek földesuraihoz tartozik... 

A Jánosyak azok közé a nemes családok közé tartoznak, amelyek eredetéről is viszonylag többet tu-
dunk. A három részre szakadt ország királyi részére vagy a biztonságosabb hódoltsági városokba mene-
kült - általában katonáskodó - nemesek nagy buzgalommal igyekeztek a hódoltsági területen található 
ősi, netán annak tartott birtokaikat királyi adománylevéllel biztosítani, ahonnan a portyázó végvári ka-
tonák évről-évre behajtották számukra az úrbéri tartozásokat. így az ott élők nem csak a töröknek adóz-
tak, hanem elmenekült földesuraiknak is. A vitatott praediumok között azonban nem volt béke. A XVII. 
században például panaszkodnak az ősi bátyai Veres-család tagjai, akik akkor már Patajon élnek, hogy 

Az Újváry kúria az 51-es főút felől 
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bátyai birtokaikat a Béky- majd a Jánosy-család bitorolja. Lássuk ezek után a falu birtoklásáért folyó 
nemesi küzdelmek állomásait a megyei jegyzőkönyvek tükrében. 

Béky Mátyás 1618-ban nádori adományként kapta más praediumokkal együtt Bátyát, de szomszédai 
háborgatták birtokait. Ez azt jelenthette, hogy használták legelőjét, erdejét, szántóit. Ezért 1643-ban a 
Füleken székelő vármegye eltiltja onnan a régebbi birtokost, Veres Sebestyént, 1656-ban Fájsz lakóit, 
1657-ben a patajiakat Báttya használatától. Majd két emberöltő múltári a Veres-család késői leszárma-
zottja, Veres Péter gyermekkori örökségnek mondja többek közt Bátyát és Oroszt, amelyeket erőszak-
kal foglaltak el tőle, s ezért pert indított Jánosy György ellen. A Jánosyak ugyanis Béky Ferenc özve-
gyétől és a cserközi nemesektől egyesség útján szerezték meg Bátyán kívül Kisnánát, Csecsőházát, 
IvánfÖldét, Ereket, Szakmárt és Fajszot. A későbbiek során - mint láttuk - a Jánosy-család a legjelentő-
sebb bátyai földesurasága lesz Bátyának. Bátyai birtoklásuk első írásos bizonyítéka a következő módon 
született: Pest-Pilis-Solt és Heves vármegye Füleken 1636-ban Jánosy Fábián nemességét igazolta és 
bizonyította (...) a Sárközben levő Bathia, (Bátya) Nana, Chertőhaza, Ivan földe, Erek, Zakmar és Fajz 
nevű praediumokban tulajdon rata portiokkal bírt. A három sedrián át húzódó per végül a Jánosy csa-
lád győzelmével végződik 1677-ben. A bátyai birtokából kiszorult Veres család viszonzásul eltiltja a 
bátyaiakat praediumaik használatától. A Jánosyaknak nemcsak a Veresekkel kellett küzdeniük, hanem a 
kalocsai érsekkel is. Szécsényi Pál kalocsai érsek 1657-ben ugyanis a magáénak nyilvánította egyebek 
közt Bátyát is. Emiatt Jánossy Pál tiltakozik, s az ügy a bíróság elé került. A per folyamán érdekes az 
érsek indoklása: a nevezett helységek nem tartoznak sem Kalocsához, sem a sárközi kerülethez. (Talán 
azért fogalmazott így, mert az érsek tudta, hogy Bátya a szekszárdi apátság fajszi nemesi székéhez tar-
tozott.) 

A bátyai nemesi birtokperekben szereplő Béky-, Veres- és Jánosy-családok bizonyára a magyar ne-
messég köznemesi rétegébe tartoztak. 

A Jánosyak elsőbbsége ilyen előzményekre megy vissza. Évszázadok múlva, 1860-ban az úrbéri 
perben - mint írtam - mégis különbséget tesznek a Jánosy- és a Tarkó-ág között. A Jánosy-ághoz mind-
össze a következő családok tartoztak: Vigyázó Sándor 225 zsellérrel, Rakovszky Ferenc 231 zsellérrel 
és Ordódy Imre 37 zsellérrel. Összesen 493 zsellérrel. A birtok öröklés miatt történő elosztások követ-
keztében létrejött csökkenését jól érzékelteti, hogy a Tarkó-ághoz már 21 nemesi család tartozott. Ezek: 
Németh József, Németh János, Németh István, Németh Sándor, Németh Borbála, Németh Anna, (5 Né-
meth család), Fekete Katalin, Fekete Anna, Fekete Terézia (3 Fekete család), Sárközi Antal, Sárközi 
Sándor, Sárközi Terézia (3 Sárközi család), Jánoska Anna, Jánoska Mária (2 Jánoska család), Ujváry 
László, Csiszer János, Bátor Fruzsina, Simó Fáni, Esküdt Borbála, Schwartz Ignátz (a Gombosok után) 
Sében Anna. Az úrbéri perben a Tarkó Mihály örökösei (az imént felsoroltak) 54 zsellér után 2700 Ft 
kártérítésre tartottak igényt. (A legtöbbre Újvári László 500 Ft-ra, a legkevesebbre, 50 Ft-ra, egyes Né-
meth, Fekete, Sárközi és Jánoska családok.) 

És itt közbevetőleg hadd szóljak a felsoroltak egyikéről. Az 1860-ban már öt önálló birtokosra sza-
porodó Németh köznemesi család egyik utolsó tagja, aki még életének egy részét a rendi társadalomban 
élte le, halála közeledtével 1862. április 20-án kelt végrendeletében a maradék birtok megőrzését tartot-
ta legfontosabbnak. A polgárosuló világban egyetlen fia már bátyai tanító. A vallásos bevezető formula 
után (a teljes Szentháromság nevében) régtől emésztő haraggal tagadja ki az örökségből „pazarló" me-
nyét. 

„Minden néven nevezendő vagyonom halálom után szálljon kedves nőmre és egyetlen Ernesztfiam-
ra úgy, hogy minden vagyonomnakfele /:a mint már fiammal is részben egyességet tettem:/ nőm rendel-
kezése alatt maradjon, akivel boldog házasságban öreg napjaimat elértem, i aki gondosan ápolt 
mindekkorig. - a vagyonom másik fele pedig holtom után azonnal Erneszt fiam birtokába száljon, aki-
nek azt már egyességszerint át is adtam. 

Kedves nőmnek bekövetkezendő halála esetén pedig a reá maradt fele vagyon Erneszt fiamé legyen 
úgy mindazonáltal, hogy ahhoz menyemnek, ki engem megvetett, utált, soha semmi joga ne legyen, se a 
házamhoz ne jöjjön, azon esetben pedig, ha tán fiam nejénél, illetőleg menyemnél - kit fiam különben 
sem szeret - előbb elhalna, kívánom s akarom, hogy a hátra maradó vagyon unokámnak nagykorúsá-
gáig se nem az említett és pazarló menyemre bizassék, hanem egy Tttes Megye által e végett kinevezen-
dő gyámnak gondviselése alá helyeztessék, nehogy a kis árvák felnőttéig pazarló s rendetlen életű 
anyjok által végrendeletem értelmében is őket illető vagyon eltékozoltassék. " 

Folytassuk a Jánossyakkal. Ha én valahol egy Jánosity nevü emberről hallok, olvasok, szinte biztos 
vagyok benne, hogy az illető bátyai, de legalábbis itteni gyökerű. A Jánosity főnév jellegzetesen a bá-
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tyai kétnyelvűség terméke. A magyar János keresztnév ugyanis rácul Ivánnak hangzik. Az Iván fia rá-
cul Ivanics vagy Ivancsics, tehát a Jánosity családnév magyar szótőt tartalmaz szláv toldalékkal. (Az 
-ics és az -ity pusztán nyelvjárási különbség.) Az egyik általános, ősi névadás terméke, amikor kereszt-
névből válik családnév. Azt jelenti, amit a Jánosi földesúr neve, vagyis János fia (Jánosfi). Kérdés, 
hogy a ma is gyakori Jánosity családok neve nem azt jelzi-e, hogy földesuruk nevét vették fel. 1724-ben 
ugyanis egy bátyai zsellér esküvőjén tanúként a következő furcsa megnevezést olvassuk: Stephano Ma-
gyar Janosich. Itt már a magyar Jánosi névhez hozzátették a szláv toldalékot. Vajon azt jelentette: Ma-
gyar István a Jánosi uraság zsellére? (Később esetleg már Jánosics Istvánnak írhatták be az anyakönyv-
be.) Az is lehetséges, hogy a Jánosics nevüek a Jánosi család elszegényedett tagjai, akik elvegyültek a 
rác lakossággal. A XIX. században egy Fölszegedi nevű uradalmi intéző, afféle "alig nemes" (talán 
armalista), birtokkal nem rendelkező ember volt. De gyermekei keresztelőjén a komaságot legtöbbször 
gazdája, a helybeli Németh uraság vállalta. Figyelemre méltó, hogy feleségét meg Jánosics Máriának 
hívták, aki talán a Jánosy család leszármazottja lehetett. Ezek a tény is emelhették tekintélyét. Elképzel-
hető az is, hogy a Jánosy család Bátyán élő tagjai talán kétnyelvűvé váltak, mert az anyakönyvekben 
már nemcsak vezetéknevüket, hanem keresztnevüket is néha szlávosan írták be 1733-41 között. 
1741-ben itt halt meg dna Gurtsa Jánossy. És máshol is lelünk ilyen bejegyzést: Ano (Anna) Jánosi, 
Gurtsa (Gyurcsa) Jánosi. Esetleg csak a plébános írta keresztnevüket úgy, ahogyan azt a falubeli rácok 
használták. 

Hogy a Jánossy-család itt is élt, nemcsak az anyakönyvek bizonyítják. A História domus szerint a 
bátyai plébános a XVIII. század végén sövényből és sárból készült házban (patics házban) lakott, kertje 
pedig a falu végén volt, ahol 1769-ben a Jánosi-család lakott 

A házassági anyakönyvből is igazolja, hogy a Jánosi-család házasság révén került rokonságba a 
helybeli nemes Csiszer és a Németh családokkal. Dominus Paulo Jánosi et Catharina (tehát a nemes 
Jánosy házaspár) többször vállal keresztszülőséget a bátyai Mészáros, Csanády, Törkő és Perithy nemes 
és a Vida, Farkas, Vámos jobbágy családoknál. 

A ma és közöttünk élő nemesi sarjak 
Aki családtörténettel foglalkozik, annak megindítja fantáziáját, ha egy-egy történeti, nemesi család-

név viselőjével találkozik. így voltam ezzel én is. Tanári pályafutásom során együtt dolgoztam egy Ka-
rácsony, egy Tapolcsányi és egy Késmárky nevű kollégával is. Gyerekkori legjobb pajtásomat meg Já-
noskának hívták. Mind a négy családnév sokszor előkerült Bátya XVIII-XIX. századi nemeseinek 
számbavétele során. Akiket viszont én ismertem, soha egy szóval sem hivatkoztak nobilis őseikre. Nem 
is tudtak róluk, nem is törődtek vele. 

Hasonló a helyzet a falu tudatában is. Bár még ma is némely családot nemesi eredetűnek tartanak, az 
érintettek alig tudnak valamit őseik nemes voltáról. Egy Perity nevű bátyai gazda ugyan szégyenlősen 
elárulta, hogy az őse nemes ember volt: Perity Kis Károly. A Perity-, Perits-családoknál a komaságot a 
XVIII. században rendszeresen az előkelő Jánosy házaspár vállalta el, egy Jánosynak pedig a nemes 
Perithy-családból került ki a felesége. Tolnai Lajos XIX. századi regényíró eredeti nevének a predikátu-
mában is szerepel e név változata. (Kis- és Nagy-Pirithi). Perity és Perithy (sőt Pirithy) egy volna? Ma-
gyar közösségben ugyanis a -ity végződést gyakran olvassák -iti-nek. A délszláv Jelelncsity így lesz 
Jelencsiti, a Perity Periti. (Gyerekkoromban Kécskén a Verebélyt Verebélinek, a Székelyt Székelinek 
mondták, majdnem úgy beszéltek, mint a Móra félegyházi nebulói.) 

Az ánti világban a falusi kisnemeseket nálunk kurtáknak nevezték. (A helyzetüket jól jellemzi a köz-
ismert szólás: Kaparj kurta, neked is jut!) Egyiküknek, Maros Jóska bácsinak, aki napszámba járt már 
nyolcvan éve, Kurta volt a ragadványneve, még a nótáját is tudták. Ennyi maradt a nemesi rangból. Egy 
Jánosi (!) nevű parasztcsaládot Ficsurának neveznek „rácul". A ficsúr szó az „alig urat" jelenti, az affé-
le/e«« az ernyő, nincsen kas állapotot. Ok talán a bátyai nemes dinasztia alapítóinak leszármazottai? Ki 
tudja? Mészáros József bátyai villanyszerelő Kalocsáról került ide. Föntebb már említettem, hogy egy 
szintén Mészáros József nevű nemes egyén gyermekeit a XVIII. században rendszeresen a Németh ura-
ság tartotta keresztvíz alá Bátyán. Egyébként Mészáros nemzetes uram csak ispánja volt az uraságnak. 
Villanyszerelő (feltételezett) leszármazottjától viszont tudom, hogy családjuknak Kalocsán Báró volt a 
ragadványneve, s még az apja is igen büszke, rátarti volt, szegény földműves ember létére. Valószínű-
nek látszik, hogy a Marosok (régebben írták Marosynak is) Kurta, a Jánosiak Ficsura és a Mészárosok 
Báró csúfneve, de akár a Tapolcsányiak Búger ragadványneve őseik nemesi voltára utal. Az is lehetsé-
ges, hogy csak amiatt tartják őket nemesi eredetűnek, mert egy elszegényedett nemes famila valamelyik 
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tagja került be házasság révén zsellércsaládjukba, esetleg jobbmódúak lévén, házasságkötésük alkalmá-
val nemesi tanúik voltak. Ha nemes lány ment férjhez jobbágyhoz, leszármazottjai már csak agilisok le-
hettek, emiatt nemesi kiváltságaikat csak anyjuk haláláig élvezhették. 

Előfordult az is másfél évszázad alatt kétszer, hogy nemes úr és jobbágy lány házasságon kívül szüle-
tett gyermekét keresztelték. Mindkét alkalommal nemes keresztszülőkkel, de a nemes apát csak az 
egyik esetben nevezték néven. 

A Tarkók és a Rakovszkyak 
1733-ban a bátyai jobbágyok még Tarkó Mihály földesúrral kötik első Contractusukat, de a XIX. 

század első felében már Rakovszkynak hívják az itteni legjelentősebb földbirtokost. 
Nagyrákói és selmetzi Rakovszky Ferenc, mint predikátumai elárulják, felföldi eredetű. Egyik, ma 

Németországban élő leszármazottja internetes honlapján mutatja be a szerteágazó neves történelmi fa-
mília családfáját és históriáját A bátyai nemesek közt szerepel az 1808., az 1829., az 1836. és az 1837. 
évi nemesi összeírásban. 1837-ben vármegyei tisztséget tölt be, táblabíró, s emellett bátyai földesúr. Lá-
nya, Rakovszky Amália Bátyán halt meg 1830. április 18-án 15 éves korában. Itt van eltemetve. Atemp-
lombelső falába elhelyezett márvány sírkövön a családi címer alatt többek közt ez olvasható: Itt nyug-
szik Nagy Rákói és Selmetzi Rakovszky Amália. Öröme és reménye, még élt, szüleinek, kik ez egyetlen 
magzattyokra való visszaemlékezésben lelik minden fájdalmikat és gyönyörűségöket. Élt 15 tavaszt. 
Egyébként Rakovszky úr leszármazottja 1860-ban 231 zsellér után tart igényt kártérítésre. 

A XVIII. században Rakovszky János kapitány felesége Tarkó Anna. Nyilván az ő révén szerezte bá-
tyai birtokait. 1823-ban Francisci Rakovszky a bátyai templomban vezeti oltár elé nobilis Magdalena 
Majtényit. Tanúik: Ignatius Klobusicky, Ladislao Jeszenszky (kalocsai előkelő beamterek). 1830-ban 
két bátyai jobbágy, Joseph Balázs és Maria Kelemen gyermekének keresztanyja a még gyermekkorú 
Amalia Rakovszky, aki ugyanebben az évben meghal. Más helybeli földesuraságoktól eltérően 
Rakovszky úr Bátyán csak egyszer vállalt keresztszülőséget, a nem bátyai illetőségű, de neve után ítél-
ve valószínűleg nemes Vahorszky Mátyás és Silban Klára gyermekének keresztelőjén. Felesége is csak 
néhányszor, de soha nem helybeli, hanem máshol lakó nemes családoknak, akik Bátyára hozták gyer-
meküket keresztelni. Jellemző szokása volt ez a korabeli nemeseknek, hogy a barátságot, rokonságot 
megerősítendő messze földön lakó családok kölcsönösen vállaltak tisztséget keresztelő és házasságkö-
tés alkalmával. 

Közbevetőleg egy érdekes epizód. Amikor a XIX. század elején a nemesmiliticsi származású Firán 
Miklós volt itt a plébános, bácskai szülőfalujából idejött házasságot kötni Nobilis Stephanus Molnár és 
Anna Firán. A menyasszony talán a plébános húga? De ugyancsak Nemesmilticsről érkezett hasonló 
célból Nobile Emericus Kocsis és Nobile Eva Kunszabó. Ki tudja milyen rokoni kapcsolat hozta őket 
ide. Tanújuk az egyik nemes bátyai földesúr, Dmn. Joannes Németh. Nemesek közti házasságban még a 
vallási különbségek sem jelentettek kizáró okot. Akadt a bátyai katolikus féllel kötött házasságok ala-
nyai közt református, ágostai hitvallású, sőt ortodox is. Dmn. Stephanus Esküdt nótárius például vala-
milyen úton Tótvázsonybói érkezett ide, s itt tért át a katolikus hitre. (Felesége Johanne Osko sem bá-
tyai.) Az itt házasságot kötő vagy kereszteltető nemesek érkeztek Bugyiról, Budáról, Foktőről, Földvár-
ról, Halasról, Madarasról, Kalocsáról, Kecelről, Kiskörösről, Jankováczról, Paksról, Sükösdről, Tolná-
ról, Tótvázsonybói, Zentáról. Szóval nemcsak a környékről, hanem távolabbi helységekből is. 

Térjünk vissza Rakovszkyra. Rakovszky úr neve sokszor előkerül a az iratokban. 1837-ben például 
a vármegye tárgyalásán Rakovszky Ferencz, Németh János, Németh József, Gombos András és Fekete 
Ferencz urak eltekintenek a zsellérek karópénz-fizetésétől, vagyis lemondanak egy regálé jogról. 

Rakovszky Ferenc a solti járás táblabírája ekkor tájt Bátyán lakott, a községháza mellett. Egyesek 
úgy tudják, hogy a róla elnevezett dűlőben a későbbi paprikanagykereskedő, Guzsván Ferenc által is la-
kott tanyán. Az ő gazdaságához tartozott az a kenyér formájú agyagból égetett káposztáskő, amelyen az 
R. U. (Rakovszky Úr) monogramm van bevésve. Nyilván téglaégetője is működött Bátyán, mert régi 
épületek bontástégláin ezt olvashatjuk. R 1828 F. 

Rakovszky volt az, aki feljelentést írt a kalocsai érsekhez a bátyai plébános, Koross Mihály ellen. Le-
velében azért panaszkodik, mert a jobbágyokat a plébánia építésére szorítja, s emiatt azok nem tudják 
teljesíteni jobbágyi kötelességüket földesuruknak. 

Megyénket bátorkodik tehetetlen hatalmával fenyegetni, ha a Nemes Megye Plébániájának építésére 
a Földes Uraságot és a Népet nem fogja kénszeríteni. (...) ha valóban hozzám jöttek volna, minthogy il-
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Vigyázó Mária sírköve a bátyai templomban 

lendően és egész alázatossággal folyamodjanak a Nemes Vármegyéhez az időnek mostohasága végett a 
Plébánia építésének felfüggesztéséért, mert mint Földesúr jobbágyaimnak a meg engedett törvényes és 
illendő uton mindég tartozok párt fogója és Szószólója lenni. 

Vádjaiból néhány mondat: Koross azt állítja, hogy én volnék a helybeli bíráknak sugárlója, hogy én 
birtam volna a Bírákat a Nemes Vármegyéhez való folyamodásra, hogy a plébánia az idén ne építtes-
sék. 

Rakovszky a továbbiakban felsorolja azokat a hibákat, amelyek a hívekben papjuk iránt ellenszen-
vet váltottak ki. Misén pöröl, hány-vet mindent az oltárnál. Gyónáskor a hívőt arra unszolja, hogy mi-
nél előbb mondja el a bűneit. Nem prédikál, hanem papírról olvassa el a prédikácziót, mint valami me-
sét. Négy esztendeje, hogy az Úr Napi Procession kívül a templomon nem volt... Nem áldja meg a népet. 
Temetéskor a tetemet (...) anélkül, hogy a testet megvárná a temetőben, ottan a sírt beszentelvén, levet-
kőzik és elmégyen. Hogy miért viselkedett így a fiatal plébános, az később az ő felterjesztéséből talán 
kitetszik. 

A helybeli földesurak közül valaki mindig ellátta a Kegyúri Hivatal elnöki tisztségét is, s mint ilyen 
nagylelkű adományokkal támogatta az egyházközséget. Rakovszky is ezt tette, bár a plébánossal nem 
volt jó viszonyban. 1847-ben az új templomi orgonára Rakovszky Ferenc táblabíró, földesúr 200-at 
(Ft-ot) adott. Ugyanebben az évben Rakovszky Ferenc földesúr és több megyék ülnöke egy aranyozott 
ezüst kelyhet adományozott a templomnak. A kelyhet egy pesti művésztől vette 120 pengő forintért. 

Egy reformkori lelkes asszimiláns magyar honorácior 
Most lássuk Rakovszky ellenfelét, akinek tevékenysége, a földesúr vádjai ellenére, maradandó vál-

tozásokat hozott a falu arculatának kialakulásában. 
A bátyai egyháztörténet legjelentősebb alakja, Koross Mihály plébános 1822-ben érkezett a faluba 

Csák József táblabíró, bátyai kegyúr javaslatára. Tulajdonképpen nemtelennek számított, jobbágyszü-
lőktől származott, de státusa révén őt is a helyi nemesekkel együtt tartja számon a vármegye. 26 évesen 
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szentszéki jegyző és a pesti egyetem egyházjogi doktora, nagy műveltségű ember, s asszimiláns magyar 
létére a reformkor lelkes híve. Magasröptű prédikációi, mint Rakovszky vádjából kitetszik, nem nyer-
ték meg hívei tetszését. A plébánia építése miatt összeütközésbe került Rakovszkyval is, aki vele szem-
ben a nép pártján állónak szerepét játszotta. Már az 1829. évi, majd az 1836. évi nemesi összeírásban 
olvashatjuk nevét. Ő kezdte magyarosítani a bátyai rácokat. 1831-ben a vármegyéhez írott beadványá-
ból ez is kitetszik, s látható az is, hogy Berzsenyihez hasonló népismerettel rendelkezik. 

A Bátyai Bírák ismét alkalmatlankodnak a Tekintetes N. V-nél az eránt, hogy a Nép házamkörül való 
munkától felmentődjön. És pedig Levelekben 1-ször azt állítják, a Nép egész Tavaszon és Nyáron széjel 
van dolog végett kenyeret keresni, pedig csak talán egy negyed rész van oda, vagy annyi se. 

2-szor Hogy egész Nyáron és tavaszkor az árendás pusztájokon van az egész Nép, mert csak aratás-
kor, nyomtatáskor van oda talán kétharmad része a Népnek 2 hétig, minthogy olly kevés föld jut egy-
re-egyre, hogy illy rövid idő alatt elvégezheti dolgát. Harmadrészinek pedig bizonyosan nincs ottföldje. 

3-szor állítják, hogy Újvidékre, Pestre, mennek dolgozni, pedig csak Bajára. Nevezzék meg azokat, 
akik ollyan messzire mennek, ha tehetik. 

4-szer, hogy a bátyai Zsellérekre tavai vízáradás és rossz esztendő volt. De a Törvény és O Felsége 
Resolutioja a zselléreket úgy kötelezi a Plébánis Ház körüli dologra, mint Földes Jobbágyokat. És a víz 
áradás közönséges volt. Az Esztendő pedig a Bátyaiakra nézve igen jó volt productumaiknak. Azért is 
Rakovszky ide való közbirtokos Úr, aki ezen Házam körül való munkát legjobban ellenzi mégis előttem 
és Kaplányom előtt azt vallotta, hogy a Bátyaiak múlt esztendőben 100 000 Ft-ot úgy bevettek, mint egy 
krajcárt. 

(...) a földes Úrnak serkenteni, hajtani kellene jobbágyaikat szorgalmatosan dologra. (...) Hiszen 
nem kis Helység ez, hogy meg nem győzhetné azt a kevés munkát az építkezésnél. Mert 700 házas pár 
van benne és 2700 lélek. Szegény Plébánus létemre 1000 Ft-okat elengedtem Népemnek a Restantiából, 
hogy a Portiot könnyebben fizethesse. 

Az oskolabeli gyermekeknek minden esztendőben könyveket és papirost veszek. 

Már tíz esztendő óta azon vagyok, hogy a Rátz népemet magyarítsam. És már annyira vittem a dol-
got, hogy itt ahol 10 esztendő előtt ritkán volt Magyar Prédikátzio már most csak minden negyedik rátz 
Prédikatzio, a többi magyar, és pedig minden Vasárnap és Ünnepen valamint délután a Tanítás is. 
Nagyböjtben pedig minden nap. Azért olyan kántort és Iskola Mestert fogadtam, aki egy szót sem tud 
rátzul. Igen nagy fáradságomba kerül ez nekem. 

És miért tselekszem ezt mégis, mert énnekem ebből semmi hasznom. Azért tselekszem, hogy az Or-
szágnak és Tek. Vm-nek intézkedését előmozdítsam. (...) 

Ha pedig kérésemtől elmozdíttatni fogok, én a Helséget mindjárt Rátzra fordítom, mert sokkal 
könnyebb nékem a Rátzokat rátzul tanítani, mint magyarra fordítani, Kántort is mindjárt tiszta Rátzot 
fogadok, mert a Helység is azt szeretné. Aztán meglátom, kifog arra kénszeríteni, hogy ismét magyarra 
fordítsam őket. Ha pedig a lelki pásztor és az Oskola Mesterek nem segítik a magyarítást, akkor hiába 
van minden másnak dolga. 

1847-ben az érsekhez írt levelében cáfolja az ellene beadott vádakat az erőszakos magyarosításról, 
újból kifejti missziós tudatának lényegét és felfedi asszimiláns voltát is. 

(...) Ha pedig magyarokká akarom tenni híveimet, az nagyon is jól van tőlem, mert azt kívánja a feje-
delem, a haza, és különösen az 1832. évi Febr. 28 - 263 számú sz. széki kegyelmes körlevél. (...) 

Akarom is és dicsőségnek tartom a magyar nyelvet híveim közt terjeszteni és őket magyarokká tenni, 
magam nem lévén megtestesült magyar, nem hogy igazán vallják, tsak annyiból, hogy magyar honban 
jöttem a világra, mondhatom magyarnak, de apám szláv ajkú volt, nagyanyja pedig még Korosi Nyitra 
megyei Koros szláv ajkú faluból származott hasonlólag szláv ajkú volt. Anyám pedig Kanizsán született 
ugyan, de felvidékről szakadt szláv ajkú apától és rác ajkú anyától. 

Azért igyekszek tehát a magyar nyelvet híveik közt terjeszteni, mert tartozó kötelességemnél fogva 
tisztelni akarom azon hon törvényét, mely kenyerét eszem, de fennebb idézett közlevélnek e szavakkal ki-
fejezett kívánsága szerint. [Latin nyelvű idézet.] 

Mert mindenhol 3-ik, 4-ik sz. beszédem rácul mondom, az úgy nevezett körösztény tanítást pedig pa-
rancsolt napokon mindig 2 nyelven tartván és a rácul gyónni akarókat úgy gyóntatom. 
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Kurtanemesek a falu vezetői 
A bátyai előkelőségek közül, akik nevük elé megkapták a dominus vagy nobilis címet, a ranglista al-

só fokán állottak tanítók, a nótáriusok és az ispánok. Lássunk közülük is néhányat. 
Csanádi Sándor tanító őse még 1732-ben még megkapta a nobil predikátumot, de ő már néhány em-

beröltő múlva anélkül van beírva az anyakönyvekben. Ennek ellenére rendszerint nemes családok eskü-
vőjén szerepel tanúként, vagy keresztelőjén keresztapaként. A ma élő sok Csanádi család gyermekei rá-
cul (ezt nevezték itt bunyevácnak) szólalnak meg először. Am a ludimagister a XVIII. század második 
felében az egyházi Schematismus szerint a magyarul jól beszélt, a bunyevác nyelvet azonban nem na-
gyon értette. 

Pethő József, Sándor József nótáriusok voltak, s a fél faluval komasági rokonságban állottak. Még 
cigányoknál is vállaltak keresztszülőséget. Sándor Józsefről egy feljelentésből tudjuk, hanyagul vezette 
a községi számadást, s emiatt a Jéló Sándor, a dézsmabíró, aki úrbéri árendát szedte be, sikkasztási ügy-
be keveredett. 

Fölszegedi Ferenc, Parittya Mihály meg a már említett Mészáros József uradalmi ispánok voltak. Az 
intézők közül Vigyázó úr számtartójának, Fábián Ferencnek a neve az 1836-os megyei közgyűlésen is 
előkerült. Az ügyből a bátyai paprika történetének kezdeti szakaszáról, s a számtartó bírói-fenyítő jogá-
ról kapunk hírt. Fábián Ferencné, az intéző felesége ugyanis Anisity Mihályné lányát hátba ütögette, 
mivel az a számtartó kis szolgálóját megverte. A kislány tudniillik a közös kertből paprikát hozott. Fábi-
án ezért Anisitynét a hagyma dézsmálásakor lecsukatta, és hat korbácsütéssel megbüntette, mert még 
szájaskodott is az asszony. 

Az egyetlen főnemes: Vigyázó 
A számos bátyai kisnemesek közül magasan kiemelkedik grófi rangjával és hatalmas vagyonával a 

Vigyázó-família. Első tagja, Vigyázó Antal, elég későn, csak 1770-ben jelenik meg a bátyai birtokosok 
között. Neve a bátyai nemesek közt szerepel az 1836. és az 1837. évi nemesi összeírásban is. Vigyázó 
Antal felesége, alapi Csák Borbála. Megdöbbentő, hogy lányuk hasonló sorsra jutott, mint a már emlí-
tett Rakovszky kisasszony. (Talán a környék mocsárgőzös levegője okozta fiatalkori halálát?) O is itt 
van eltemetve a templom befalazott sírkamrájában, a templom belső falába épített márvány sírkövén 
pedig a családi címer alatt ez olvasható: Itt nyugszik Vigyázó Mária kisasszony tettes és vtlő Bojári Vi-
gyázó Antal úrnak több tettes ns. Megyék tábla bírójának és Alapi Csák Borbála asszonyságnak felejt-
hetetlen lányuk. Szül.: okt. 4-én 1827. Megh.: mart. 23-án 1842, viruló korának 15-ik évében. 

Leszármazottja, a helyi közbirtokosság feje, az úrbéri per megindítója, Vigyázó Sándor 1860-ban 
társbirtokos. 1860-ban 225 zsellér után tart igényt kártérítésre. 

Vigyázó a história domus szerint a Tarkó ági örökösöktől megvásárolta bátyai birtokaikat. Ahogy az 
úrbéri perben írták: a szűkölködők felsegítésére befizetett 153 Ft 55 krt ezüstben értvén. 1. Bojári pusz-
tának 3/7 részéért és testvére Muszlay Mária asszonyért 114 Ft 6 kr. 2. Bátyának 2/5 részéért 1/16 rész 
híján 25 Ft 56 kr, Kis-Nána L részéért ismét Ordódy részről, ismét Bátya 1/8 részéért 7 Ft 15 kr, Nána 
1/8 részéért 1 Ft 28 kr. Összesen: 153 Ft 55 kr. 

Vigyázó Antal a (a bátyai)harangozót felmentette a robot szolgáltatástól. 1847-ben az új templomi 
orgonára 170 (ft-ot) adott Vigyázó Antal táblabíró uraság. 

A Veszprém megyei eredetű Vigyázó-család a XVIII-XIX. században már jelentős dunántúli nemesi 
família volt. A család ősei között iparost, kereskedőt, főszolgabírót, táblabírót királyi udvarnokot is ta-
lálunk. 1671-ben Gergely ősük címeres, birtok nélküli nemesi levelet kapott. A Vigyázók három tagját, 
Ferencet, Mihályt és Pált a megmaradt családi pecsétek és igazolások alapján 1754-55. évi összeírás-
kor felvették az igazolt nemesek közé. 

Vagyonukat a Pesten megtelepedett Vigyázó Antal (1793-1861) alapozta meg. Birtokain építkezett 
(pl. Bátyán is) saját könyvtárát utazásai során gyarapította. Az ország sok-sok településén volt birtoka. 
Hogy csak néhányat említsek: Abonyban, Ujkécskén. Vácrátóton, 1871-ben a Vigyázó család megvásá-
rolta Vácrátótot a skót bencésektől 20-ezer osztrák forintért. Ebben az időben vált a falu egyetlen föld-
birtokosává a Vigyázó Sándor. A család őse Bachter (Wächter) Gergely 1671 -ben kapott királyi armá-
list. Később Bachter Pál táblabíró magyarosított Vigyázóra. 

A bátyai úrbéri per felperese, a család egyik legmegbecsültebb tagja Vigyázó Sándor (1825-1921), 
aki 1885-ben királyi kamarási rangot, majd tíz év múlva, 1895. június 25-én Bécsben a legmagasabb ki-
tüntetést kapta meg I. Ferenc József császár és magyar királytól. 1864-ben eljegyezte Podmaniczky 
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Zsuzsannát, majd 1873-ban a két család egyesült, létrejött a Vigyázó- Podmaniczky házasság. 
Podmaniczky Zsuzsanna három gyermekkel ajándékozta meg férjét - egy leánnyal és két fiúval. Vigyá-
zó Ferenc, mint a grófi család utolsó férfi tagja (kettejük fiúgyermeke), sohasem nősült meg. Vagyonát 
korábban megírt végrendeletében - édesapja kívánalma szerint - a Magyar Tudományos Akadémiára 
kívánta hagyni. 

Vigyázó Sándor végrendelete így szól 1918-ból: ha fiam vagyonomról nem rendelkeznék és törvé-
nyes leszármazó hátrahagyás nélkül halna el: rendelem, hogy összes vagyonom ...a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiára szálljon. Még annak a kornak vagyok szülöttje, melyben Széchenyi István és munka-
társai lerakták a mai Magyarország alapjait. Rendíthetetlen meggyőződésem, hogy az európai színvo-
nalon álló s emellett minden izében a magyar kultúra, Magyarország és a magyar nemzet fennmaradá-
sának legbiztosabb záloga. Ez okból a fenti eshetőségre egész vagyonomat a magyar kultúra szolgála-
tába kívánom állítani, mely célt első magyar tudományos intézetünk útján vélem leginkább elérhetőnek. 

Vigyázó Ferenc 1928-ban hunyt el, s vele együtt a grófi család férfiágon kihalt. Kettejük, az édes-
apa, Vigyázó Sándor és a fia végakarata értelmében Vigyázó Ferenc kb. 20 millió pengős vagyonát az 
Akadémia kapta meg. A Magyar Tudományos Akadémia 25 ezer hold földet, négy kastélyt, két buda-
pesti bérházat, egymillió pengő készpénzt és másfél millió értékpapírt kapott. Ezek mellett több száz-
ezer pengőnyi ékszer, műkincs, muzeális bútor, 17 ezer kötetes könyvtár is az intézményé lett. Vigyázó 
Ferenc 1924-ben 25 millió koronával járult hozzá a bátyai zárda létrehozásához. 

A bátyai nép nagyon szerette volna megszerezni magának a bátyai Vigyázó-birtokot, ám az az Aka-
démiáé lett. Talán ezért is kelt lábra az a rosszindulatú pletyka, amely szerint a gróf politikai gyilkosság 
áldozata lett. Vigyázó 1928-ba állítólag leugrott az emeletről, öngyilkos lett. A birtokait a Tudományos 
Akadémiára hagyta. A párizsi meg a londoni bankokban lévő pénzét meg a lányára. A lánya perelte is 
az Akadémiát az apja birtoka miatt. Nyilván segítettek Vigyázónak, hogy meghaljon. Az Akadémiának 
érdeke vót. 

A Vigyázó-birtok intézőjének (gazdatisztjének) L alakú épülete megcsonkítva máig áll a Vajas part-
ján, s a postahivatal használja. Telkét a bátyaiak Velika dvor-nak (nagy udvarnak) nevezték. Nagysága 
mintegy kataszteri hold. A telket azóta szétparcellázták, s újabb épületeket emeltek rájuk. Másik L ala-
kú kőoszlopos tornáccal ellátott épülete a Bocskai utcában az a ház, melynek utolsó gazdája Sáfrán Já-
nos (Bíró, Jankli) volt. Ez utóbbinak mintegy egy kataszteri hold nagyságú telke van. A Tira nevű dűlő-
ben - talán még a XVIII. században - egy hatalmas (építészetileg is jelentős) gabonaraktárt (granáriu-
mot) emeltetett valamelyik Vigyázó. Az épületet 1989 után a téesz volt vezetői lebontották, épületanya-
gát „hasznosították". 

Nemesi és jobbágyi szomszédság 
A megyei jegyzőkönyvekben többször előkerülnek a nemesek jogtalan földfoglalásai. Újváry László 

1859-ben az úrbéri perben is szemére hányja perbeli ellenfelének egyik jogtalan tettét, telekfoglalását. 
Ilyen Vigyázó úr Markó Máté szálláskertjén épült korcsma háza. 

1874-ben létesült Dobosban a negyedik tanítói lakás és tanterem. Ehhez a 2000 Ft-os beruházáshoz 
Vigyázó Sándor közbirtokos 200 Ft-tal járult hozzá. A szabadságharc bukása után jött létre az új falu-
rész, a Dobos. Ennek telkeit az úgynevezett Vigyázó téren adták ki. Az úrbéri perben írják: A Vigyázó tér 
akkor adatott neki, mikor 1849-ben a Kis Dobos falurészben a többi lakosoknak új telkek osztattak ki. 

Kit emeljek még ki a bátyai nemesek hosszú sorából? A németuj vári Ujváry-családot mindenképpen 
meg kell említenem, mert rangos kúriájuk máig jó állapotban áll az 5 l-es út mentén, temetőben álló sír-
kövükön meg a XIX. század magyar nemesi családjainak sok neve olvasható. Ujváry Gyula azzal írta 
be nevét a falu történetébe, hogy az 1870-es években paprikájával díjat nyert a székesfehérvári kiállítá-
son. Fia, Ujváry Kálmán már csak tanító volt szülőfalujában. A család utolsó tagja, Ujváry Mária 
2009-ben halt meg Kalocsán. Amikor gyászjelentését a bátyaiak meglátták a plébánia kapuján, el sem 
tudták képzelni, ki lehet ő, s miért tették ki épp itt a gyászhírt. Temetésén egyetlen bátyai sem képviselte 
egykori birtokának népét. Említhetném még a két negyvennyolcas honvédet, a köznemes Csajági Jó-
zsef tüzérfohadnagyot meg a kurtanemes Riha Antalt (leszármazottja a helyi közbirtokosság tagja), aki 
a falujabeli jobbágy Marokity József pénzért fogadott helyettes katonája volt. A felvidéki eredetű 
Ordódy-család egy élő tagja internetes felhívásomra tört magyarsággal reflektált, de bátyai rokonairól 
nem tudott. 
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Helybeli nemesek a népi emlékezetben 
A bátyai nemesek emléke szinte máig él a népi emlékezetben. Egy bátyai gazda, Harangozó László 

(Lovász) következő három története is róluk szól. 
A nagyszüleim mesélték, hogy valamikor a mi őseink Sárisápról származtak. Dunántúl Budától 

nincs messze. Ott volt a gróf Vigyázó Ferencnek egy birtoka, de itt Bátyán is volt birtoka, a Tira puszta. 
Itt akart a Tira pusztán egy lótenyészetet nyitni. Az én ősöm ott Sárisápon az ő birtokán lótenyésztő volt, 
és idehozta Bátyára, hogy az itt megindítandó lótenyészetet ő irányítsa. Ez után maradtunk mi a Lovász 
melléknéven. Mert több Harangozó família van Bátyán. Vótak a Hipláék, vótak a Kencikáék, vótak a 
Rukávjevék, vótak a Judáék, többre nem emlékszem, de lehet, hogy vótak többen is 

Tudják a régi nemesekről, éberen őrködtek azon, hogy jobbágyaik megmaradjanak. Ezért történhe-
tett meg az a magyar gyakorlatban szokatlan dolog, hogy Vigyázó megszabta jobbágyainak, hogy ki kit 
vegyen el. Nehogy házasság révén valamelyikük a másik földesúr jobbágya legyen. 

A régi ősökről maradt az az emlék, amit nekem a nagyanyám szokott mesélgetni, hogy ez a Lovász 
ősöm, akit gróf Vigyázó idehozott lovász mesternek, annak vót egy fia. És arra ráparancsolt, mikor a 
nősülési korba ért, az akkori földesúr, hogy vegye el a nem tudom kicsodát, melyik lányt. És köteles volt 
elvenni azt a lányt, akire a gróf azt mondta, hogy vegye el. Hát a lány is fiatal vót, állítólag tizennégy 
vagy tizenöt éves a fiú se volt több tizenhét évesnél. És azt mesélte a nagyanyám, hogy akkoriba a faluba 
nagyon termesztették a hagymát. Ez a fiatal házaspár is elment hagymát gyomlálni, és akkor ott össze-
vesztek, úgy hogy mind a kettő sírva ment haza a szüleihez, de utána újra összekerültek, és tovább éltek 
együtt. 

Ugyancsak Harangozó László mesélte a következő Vigyázó-történetet. A német eredetű Vigyá-
zó-család annyira megmagyarosodott, hogy nem is akart tárgyalni azzal a német nevű bátyai gazdával, 
aki bérbe akart tőle venni földet. A birtok, mint láttuk, egyre inkább bérleti művelés alá került. 

Nagyapám másodmagával ki akarta venni bérbe a Tirát, akkor az még a gróf Vigyázó Ferencé volt. 
Fölutaztak Pestre. Elmentek a Népszínház utcai palotájába, mert ott lakott. Reggel volt, akkor még nem 
fogadta őket a gróf, az inas fogadta őket. Azt mondta, hogy majd reggeli után fogadja őket. Az inas el-
ment a közeli kávéházba a gróf reggelijéért. Hozott egy kétdecis bögre tejes kávét meg egy darab zsöm-
lét. Ez volt a gróf úr reggelije. Beszélgettek a nagyapámék a gróf inasával, hogy ez a reggeli. Igen, azt 
mondja. Nagyon spórol - azt mondja, mert tegnap is adott neki három rongyos gatyát, hogy vigye le va-
lahová az inasa, és valahogy csináljanak belőle kettőt, de jót. Reggeli után kijött az inas, és kérdezte a 
nagyapáméktól, hogy hogy hívják őket. O mondja: Harangozó Márton, a társa meg: Hemer Mihály. 
Akkor bement az inas. Kisvártatva visszajött, és mondta, hogy a Harangozó Márton jöjjön be, de a 
Herner Mihály ne menjen be, mert - azt mondja - a németes névre nagyon haragudott a negyvennyol-
cas szabadságharc miatt. A nagypapa akkor bement hozzá, de egyedül ő nem merte a Tirát kivenni bér-
be. Így a bérbevétel meghiúsult. Miután kimentek a gróf palotájából, akkor mondja ám a Herner Mi-
hály a nagyapámnak, hogy: Rómába vótam, de pápát nem láttam. 

Végül Miklosity Szőke Pál helybeli gazda szavait idézem Vigyázóról meg uradalmának intézőjéről. 
Kitetszik belőle az a patriarchális kapcsolat, amelyből a falu népe gazdagodott. 

Vót egy gróf Vigyázó itten. Családtalan vót, de olyan jólelkű gróf vót. Vótak neki kasznárjai, intézői, 
és ezek a könyveket olvasták, a Grimm-meséket, és a cselédeknek, napszámosoknak elmondták. Meg az 
elöljáróságnak viccbül is borozás közbe, oszt így kerültek a faluba a mesék. Vagy a szolgálólányoknak 
mondták el, akik a fürdőszoba tartályba hordták a vizet. így szaporodtak a mesék... Meg a béresgazdák-
nak, kocsisoknak. így terjedt. Vigyázó úgy beszélt rácul, mint mink. 

Fehér Zoltán 
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