
emlékeztet III. Henrik császár 1044-es itteni átkelésére). Kapuvárt végül sikerült bevenniük a tatárok-
nak, akik a környéket feldúlták, sõt, egészen Felsõ-Ausztriáig fosztogattak. A Thökölyvel szimpatizáló
kapuváriak tehát ezt a pusztítást kapták „jutalmul”.

Ami pedig Marsilit illeti, a tatárok július 5-e körül a Gyõr melletti török táborba szállították, miután
három napig ült egy tatár ló szõrén. A kémkedése során az álcázásban dörzsöltséget szerzett katona nem
fedte fel kilétét fogvatartói elõtt, annak ellenére sem, hogy kínvallatásnak vetették alá. A táborban kávét
kellett mérnie, de ezt is tudományos szûrõn át nézte, ugyanis két év múlva ezen tapasztalatok alapján
Sopronban, a ma is meglévõ Kossow-házban írta meg Ázsiai ital címû traktátusát. Regényesen mozgal-
mas életéhez méltóan Bécs ostrománál lövészárkot ásott, majd a kahlenbergi fordulat után, a császári
ellentámadás során olyan pánik támadt a törökök között, hogy Kara Musztafa elrendelte minden 16
éven felüli fogoly kivégzését. Marsilinek sikerült két boszniai katonát megvesztegetnie, így Boszniába
került, ahol ágyhoz láncolták, vérhast is kapott. Kalandos úton Velencébe menekült, hogy aztán nemso-
kára Buda ostromában vegyen részt, Mátyás corvináit mentve meg a tûztõl.

A tudós és pikareszk hõs páratlan életmûvének ez a kevésbé ismert kapuvári epizódja abban nyeri el
helytörténeti jelentõségét, hogy rámutat a kapuváriaknak az 1683-as krízis során tanúsított magatartásá-
ra, a császáriakkal szembeni ellenszenvük okaira, de arra is, hogy a Thököly-féle államalakulathoz irre-
ális reményeket fûztek. Egyetemes szinten pedig a rábaközi tatárjárás súlya a hadtudományi tapasztala-
tok mellett többek között a következõkben mutatkozik meg: végsõ soron ez tette lehetõvé Marsili szá-
mára, hogy a gyõri táborban tanulmányozott kávéról írt soproni dolgozatával hozzájáruljon a törökök
italának európai udvarokban való népszerûsítéséhez.

Gerencsér Péter

Székely redemptusok Fülöpszálláson
A XVII. század végén a török kiûzésének idejében a Felsõ-Kiskunság mai területe jelentõs mérték-

ben megüresedett, mivel a menekülõ törökök Buda felõl déli irányba történõ futása alkalmából minden
mozdíthatót magukkal vittek. Javakat, állatokat és embereket egyaránt.

Az 1699-es Pentz-féle lakossági összeírás különösen nagy jelentõségû dokumentum lett a késõbbi
kutatók részére, mert a jelentõsen megüresedett területeket újra benépesítõ lakosokat származási helyük
alapján lehetett azonosítani. E lista szerint a Felsõ-Kiskunság településeibe nagy százalékban érkeztek
telepesek, jobbára Baranyából és Tolnából.

Kunszentmiklóson 39% helyi családot, 25% baranyai családot, 36% egyéb helyrõl betelepülõt re-
gisztráltak. Kiskunlacházán 13% helyi család maradt csupán, Baranyából 68% jött, egyéb helyrõl 4%
érkezett. Fülöpszálláson 38% volt a helyiek aránya, 47% Baranyából jött, Tolnából 15%.

A sepsirétyi eredetû Székely család 1740 körül érkezett Fülöpszállásra, dunántúli kitérõvel. Éppen
jókor. 1745-ben már tudtak redemptiót váltani. Nem nagy földet, 180 Ft-ért csak közepes birtok járt ne-
kik. A kiváltságos székely jogokat élvezõk a kiváltságos jászkun jogokat élvezõ Kunságban találtak új
hazát. E családnak az útját vázolom fel a régi idõktõl napjainkig.

Székely család történetét nem nehéz feltárni. Tagjai között szinte minden idõben akadtak feljegyzõ
hajlamú atyafiak, és feljegyzéseik nyomán körvonalazni lehet az eseményeket. Összefoglalni, rövidre
fogni a kiterjedt család történetét annál nehezebb.

Jó néhány híres ember is volt soraikban, akikrõl a kortársak, vagy a késõbbi kutatók könyvekben, ta-
nulmányokban emlékeztek meg. A levéltárak pedig õrzik a család ügyes-bajos-peres és egyéb iratait.

Legutóbbi kutató e témakörben másodnagybátyám, Dr. Székely Tibor rám hagyott egy szekrénnyi
iratot, könyveket, így nemcsak kedves elfoglaltságom, de kötelezettségem is folytatni a család kanyar-
gós történetének kutatását.

Jellemzõnek mondható székely-magyar családtörténet ez, melynek helyszíne a Kárpát-medence ke-
leti végétõl a nyugati végéig terjed. Minden történeti korszakból maradt feljegyzés, mely tanúsítja a
család aktív szerepvállalását a nemzet életében.

Az 1400-as évek elõtti okiratok õrzik a család korai tetteit. A IV–VI. királyi könyvek zömmel a gyu-
lafehérvári káptalan, kisebb részben az Országos Levéltár õrizetében vannak.

Az 1400-as években a Hunyadi család bizalmasai között említik a Báthory, Bodó és Székely csalá-
dokat. Pálmai József Háromszék vármegye nemes családjai címû alapmûvében olvasható, hogy a rétyi

62



Székely família egyike Háromszék legõsibb jegyzett családjainak, hitbuzgó reformátusok. Páké, Páva
és Réty községekben mint lófõ nemesek lustráltak, késõbb pedig a primorok rendjébe emelkedtek.

Pálmai könyvében említi, hogy Székely Antalnak két fia volt, Mihály és Mózes, aki 1585-ben haran-
got öntet a legrégibbnek mondott rétyi református templomnak. Tény, hogy Székely Mózes fejedelem
siménfalvi elõnevet használta, ami talán egy költözés, vagy nemesi megerõsítés következménye. Tény,
hogy a siménfalvi címerbe benne foglaltatik a rétyi Székely család oroszlánja mint motívum. A rétyi
Székely Mihálynak és fiainak 1609-ben Báthory Gábortól kapott armálisa hátsó oldalán egy 1849-es
feljegyzés bizonyítja a fejedelem a rétyi Székely családhoz és Rétyhez való tartozását. (Errõl késõbb
bõvebben.)

Az 1602. évben felvett székely rendi jegyzõköny-
vek bizonysága szerint Székely Mihály Réty község-
ben mint lófõnemes – primipilus – lustrál (a bécsi
Pénzügyminisztérium levéltára).

Az 1590-es évek Erdély történetének legbonyo-
lultabb idõszaka. Keletrõl Mihály, havasalföldi vaj-
da, nyugatról a Habsburg-ház, délrõl a török Szimán
pasa támadásaitól kellett tartani. A Székely család két
fia katonáskodott kapitányként Mihály vajda seregé-
ben, de õk csak a török elleni háborújához szerzõdtek
(István és Péter). Mihály vajda erdélyi betörésekor
már nincsenek a román seregben, akikkel Mózes vet-
te fel a harcot eredményesen.

Márton Apafi Mihály fejedelem étekfogója volt.
1614-ben Székely Mihály fia, Márton rendi hely-

zete megváltozott; mint primor lustrált.
Az 1635-ben I. Rákóczi György személyes jelen-

létében tartott rendi szemle alkalmából Székely Már-
ton a Sepsiszékben élõ primorok lajstromán szerepel.

1773-ban Székely Mózes, a család aktuális
seniorja két új harangot öntetett a rétyi templom tor-
nyába, amint azok felirata bizonyítja (Orbán Balázs:
A Székelyföld leírása).

1848-ban a szabadságharcban négy rétyi Székely
vesz részt tiszti beosztásban: Antal, Dénes, Lajos és
Mihály.

A legkülönösebb utat Lajos járta be. 1849. május 19-én a 113-as Közlöny (Debrecen) híradása:

„BEM altábornagy… jelentése szerint a következõ egyének a katonai érdemrend harmadik osztályá-
val feldíszíttettek: Székely Lajos, Salbek György, Petõfi Sándor századosok.” Május 20-tól fõszázados a
zsibói fegyverletételig (aug. 24.). 1860-ban százados Garibaldi seregében az olaszországi magyar légi-
ónál. 1863-ban a lengyel felkelésben harcol, súlyosan megsebesül, szibériai fogságot szenved.
1868-ban Erzsébet királyné és a kormány kérésére hazaengedik az oroszok. Rabköpenyét Jókai Mór jó
pénzért megvásárolja, hogy segítse újrakezdését. 1874-es nyugalmazásáig magyar királyi honvéd had-
nagyként szolgál.

Székely Mihály, Lajos testvére 1848-ban hadnagy Jászberényben a 24. zászlóaljnál. Délvidéken, Er-
délyben harcol, százados. Öregkorában a Háromszék megyei honvédegylet tagja Lajossal együtt (Bóna
G.: Kossuth Lajos kapitányai).

1849-ben ez a jelentõségteljes feljegyzés történt az 1609-es armális hátoldalára: „… A muszka tábor
HÁSZFORD tábornok alatt 1849 junius 8-án Réty község felprédálásához a fejedelmi Székely család
levéltárát is feldúlván, abból ezt itt Székely Ferenc atyám a tábornoktól a tábori tüzek mellõl nyerte
vissza a Völgy hídjánál feküdt muszka táborból, így elszaggatva [a pecsétet ugyanis letépték róla; az jól
égett!]. Atyám akkor 67 éves volt, én pedig 20. éves és mint honvédfõhadnagy akkor a magyar honvéd-
séggel Moldvában harcoltam a muszka sereggel szemben.

Emlékezetbõl feljegyeztem Rétyen 1849 október 9. én

Székely Dénes sk.”

Dénes a szabadságharc kitörésekor jogot tanult.
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A rétyi Székely család több tagja nyugszik a templom kriptájában. A család mindenkori tagjainak
márványtáblával jelölt ülõhelyei vannak a rétyi templomban. A kripta régészeti feltárását is a család
egyik tagja vezette az 1980-as években, Dr. Székely Zsolt, régész.

1935–37 között a család több kérvényezõ tagja kapott a Magyar Királyi Belügyminisztériumtól pri-
mori jogosultsághoz igazolást 88033/1935 szám alatt.

Székely Dezsõ honvéd alezredes, az elsõ világháború hõsi halott tisztje és családja a Vitézi Rend
tagjai közé nyertek felvételt.

A család egyik tagja (Székely Mihály) az 1600-as évek elején katonáskodása és nõsülése révén Szat-
márnémetiben telepedett le. Vele a Mihály vajda Erdélybe való betörésekor a Habsburg-ház (diplomá-
ciai) megbízottjaként találkozunk Erdélyben. Egyik leszármazottja, István jelentõs gazdaságot tartott
fenn Szatmárban.

Fia, Péter Veszprémbe költözött és a török elleni harcban életét vesztette. Másik fia, II. István
1655-ben született és 1736-ban halt meg. Élete nagy részét katonáskodással töltötte, alezredesként
nyugdíjazták. Simontornyán telepedett le, jelentõs tehetséggel gazdálkodott (Varsád, Pápa, Simon-
tornya, Csögle). Két házasságából hat fia született, õk is katonáskodtak. Leghíresebb fia, Mihály
György (1703–1773) porosz lovassági tábornok, Nagy Frigyes seregében szolgált, akitõl Pour le
Mérite kitûntetést vehetett át. Sziléziában, Radau városban telepedett le, megnõsült és ott is halt meg.
Fia, János Ádám Frigyes szintén tábornokként ment nyugdíjba a porosz hadseregbõl.

Székely Mihály egyik testvére kapitányi rangban az osztrák hadseregben szolgálva elesett egy hábo-
rú során.

Ezen dunántúli ágra a katonáskodás volt jellemzõ, de jelentõs gazdasági sikereket is elértek. Székely
János csöglei közbirtokos elõkerült naplójából a Pápai Református Gyûjtemény 2004-ben könyvet
adott ki jelentõsége miatt. Az 1808–1866 közti idõbõl kapunk információkat e naplóból, a család gaz-
dasági történéseirõl.

Nézzük, hogyan lesz redemptus egy rétyi székelybõl a Kiskunságban!
Székely József Bene Zsuzsannával még Pápán házasodott össze, gyermekei egy része már

Fülöpszálláson született 1740 után. 1745-ben József a redemptió részese lett. 8 lánya a helyi családok-
ból választott férjet. Egy fia, aki szintén a József nevet kapta, viszont öt fiút is nemzett az öt lánya mel-
lé, így a mai napig belakják Fülöpszállást József leszármazottjai.

Érdekesebb atyafiak Fülöpszállásról:
1. Székely István városi szenátor (1775–1847) panaszáradatot fogalmazott meg Ferdinánd császár

részére az elöljárók visszaéléseirõl, a földek tagosításának tarthatatlanságáról. Sírkövén máig látható a
nemességét jelentõ korona.

2. Székely István, elõbbi unokaöccse (1809–1883) parasztköltõ, pusztabíró, fõbíró. 1848-ban délvi-
déki nemzetõr, kiskun választmányi tag. Rengeteg feljegyzést hagyott hátra, melyeknek feldolgozása
folyamatos feladatot jelent. Fõbíróként 1864-ben egy zsidó család betelepülését igyekezett megakadá-
lyozni, mert annak rokona „röndetlen dolgokat csinált a faluban”.

3. Dr. Székely Tibor jogász, magyar királyi huszár alezredes (1992-ben rehabilitálva), krónikaíró,
családtörténet-kutató, református presbiter Budapesten, a Pasaréti Református Egyháznál. Fülöpházán
nyugszik, sírján az õsi címer látható.

A Fülöpszállási és a Fülöpházi Református Egyház részére egy-egy úrasztalt csináltatott a Székely
család nevében, míveset, címer és hitvallás bevésésével.

Érdekessége és érdeme a családnak, hogy az erdélyi rokonoktól való elszakadás után 330 évvel is fo-
lyamatosan tartották és tartjuk a kapcsolatot. Haláláig több ízben volt vendégünk Dr. Székely Zoltán,
aki a sepsiszetgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak volt évtizedekig fõigazgatója, valamint fia, Dr.
Székely Zsolt régész. Erdélyben járva rendszeresen felkeressük a rokonokat és Rétyet.

Az erdélyi eredet kapcsán két híres távoli rokont említenék még, akikkel a fülöpszállásiak a XIX.
században is kapcsolatot tartottak.

Szász Károly (szemerjai) református püspök õsei, valamint rétyi õseink kerültek atyafiságos kapcso-
latba házasságok révén. A püspök többször meglátogatta a fülöpszállási Székelyeket, elõször 1858-ban,
kunszentmiklósi lelkészsége idején. Háromnapos ott tartózkodása alatt verseket írt, melyek életmûvé-
ben megjelentek, így Fülöpszállást irodalmi emlékhellyé tette. Levele, melyet onnan írt feleségének,
Bibó Antóniának, szintén a birtokomban van. Szász Károly dédunokája, Varga Domokos engem „édes
atyafiának” titulált könyvének dedikációjában. Testvére, Varga Balázs pedig apám osztálytársa volt a
kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnáziumban, õk tudtak a távoli atyafiságról.
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Rétyi Antos János 1819-ben született, a másik rétyi primori rendi család tagjaként. Családjaink egy-
kori házasságok révén kerültek rokoni viszonyba. A Nagyenyedi Bethlen Kollégium növendéke volt,
idõs Szász Károly tanítványa. Jogot végzett, katona lett, 1842-ben hadnagy. A szabadságharc alezrede-
seként Aradon 6 év várfogságot szenvedett. Abonyban telepedett le feleségével, Báró Radák Katalin-
nal. A Kecskeméti ev. ref. egyházmegyének negyven éven át gondnoka volt. Fülöpszálláson többször
meglátogatta a Székelyeket. Abonyi sírboltját 1980-ban Dr. Székely Tibor szervezésében restaurálták.

1609-ben Báthori Gábor fejedelemtõl kapott eredeti armális (címeres nemesi levél), melyet Székely
Antal és két fia Mihály és Mózes kapott, jelenleg egyik családtagunk, Székely Béla õrizetében van Bu-
dapesten. Másolatban több családtag is kapott egy-egy példányt belõle.

A Dr. Székely Tibor által készített „családfa” kiterített állapotban 4,2 méter hosszú.
A kolozsvári Farkas utcai református templomban mind a rétyi, mind a fülöpszállási Székelyek min-

denkor jólesõ érzéssel ülnek le abba a padba, mely fölött az õsi családi címer jelzi az ott megpihenés
jogszerûségét.

A Fülöpszálláson élõ redemptus Székely család ma már szétszóródóban van, korszakunk jellemzõ
változásainak következményeképpen. Az utóbbi 2–3 generáció már feladta a XX. század elején még
hagyományos vidéki gazdálkodási formát, zömében értelmiségiként Budapesten, az USA-ban, Kecske-
méten, Ausztráliában élnek.

A család jelmondatát még a XVI. században valamely õsünk választotta ki a Bibliából: „Emlékezzél
meg az õsidõkrõl; gondoljátok el annyi nemzedék éveit.” (Mózes V. 32:7.)

A legrégebbi ismert családi végrendeletben az elhunyt 1600 körül így utasította az utódokat:
„Tartsátok meg a hitet, és az bizonyosan meg fog benneteket tartani. Szeressétek a hazát, és az bizo-

nyára élni fog. Tegyetek szent fogadást, hogy Isten és a hon elébbvaló lesz nálatok minden világi jó-
nál…”

Fülöpszállási Székely Gábor
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hoz”. Redemptió 1997, 2002; Székely Tibor: Töredékek a pávai és rétyi székely család történetébõl. Budapest: szer-
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Az utolsó Czobor gróf születése és halála
A nagy múltú czoborszentmihályi gróf Czobor család utolsó fisarjának, Czobor József császári-kirá-

lyi kamarásnak a születési és halálozási adataival még adós volt a hazai történettudomány. Ezért jóma-
gam arra vállalkoztam, hogy megkeressem nevezett gróf életének két legfontosabb dokumentumát, az-
az a születésének és a halálának legautentikusabb korabeli forrásait. Kutatásaimat siker koronázta és
így, az alábbiakban megismerkedhetünk ezen nagybirtokos família – mely 1588-ban nyerte el a bárói,
majd 1652-ben a grófi címet – igen nagy lábon élõ, „legendásan” pazarló és birtokait elherdáló tagjának
eddig ismeretlen keresztelési és halotti anyakönyvi bejegyzéseinek adataival.

A hazai genealógiai szakirodalom nem közli, hogy czoborszentmihályi gróf Czobor Márk tábornok
és Liechtenstein Mária Antónia hercegnõ egyetlen, József keresztnevû fia hol és mikor jött a világra. Ez
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