
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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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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alól csupán egyetlen kivétel van, egy 2002-ben
megjelent monográfia, melyben a szerzõ azt írja,
hogy Czobor József gróf 1705-ben látta meg a
napvilágot.1

Hosszas kutatás után a bécsi I. kerületi Szent
Mihály római katolikus plébánia (Pfarre St.
Michael in Wien I.) matrikuláiban találtam rá
Czobor József eredeti keresztelési anyakönyvi be-
jegyzésére.2 E szerint az ifjú gróf 1705. augusztus
8-án nyerte el a keresztség szentségét. Nagy való-
színûséggel ez a nap volt egyben a születésnapja
is – esetleg az ezt megelõzõ nap –, mivel a gyako-
ri csecsemõhalálozás miatt általában már aznap,
esetleg másnap megkeresztelték a gyermekeket.
Ez pedig fokozottan érvényes volt egy olyan
nagyváros esetében, mint Bécs, ahol már a XIX.
század elején is számos római katolikus templom
és egyházi személy mûködött. Czobor József gróf
– latin nyelvû – keresztelési anyakönyvi bejegy-
zésébõl tehát megtudhatjuk, hogy méltóságos
gróf Czobor Márk Ádám Ferenc Ignác úr
(Ill[ustrissi]mo D[omi]no D[omino] Marco Ada-
mo Francisco Ignatio Comite de Zobern) és mél-
tóságos herceg Maria Antonia von Liechtenstein
asszony (Ill[ustrissi]ma D[omi]na D[omi]na Ma-
[ri]a Antonia Principissa de Liechtenstein) fiát,
József Ferdinánd Ádám Márk Kajetán Lõrincet
(Josephus Ferdinandus Adamus Marcus Cajeta-

nus Laurentius) 1705. augusztus 8-án keresztelték meg a bécsi Szent Mihály-plébániatemplomban, a
Michaelerkirche-ben. A keresztszülei Joseph Pueder és a felesége, Maria koldusok (!) voltak. A bábát
pedig Barbara Petrascherin-nek hívták.

A régebbi magyar genealógiai szakirodalom szerint
Czobor József 1771-ben hunyt el.3 Más, újabb publikációk
szerint viszont a gróf Pesten, 1785. június 28-án távozott az
élõk sorából.4 Ugyancsak ez utóbbi dátumot erõsíti meg
czoborszentmihályi gróf Czobor József császári-királyi ka-
marás végrendelete is, amely 1785-ben kelt.5

Pesten, a XVIII. század második felében összesen három
római katolikus egyházközség, a belvárosi, a józsefvárosi és
a terézvárosi mûködött és vezetett anyakönyveket. Ezek kö-
zül, végül a mai belvárosi plébánia matrikuláiban leltem rá
Czobor József – latin nyelvû – halotti anyakönyvi bejegyzé-
sére,6 melybõl megtudhatjuk, hogy gróf Czobor József úr
(Ill[ustrissi]mus D[ominus] Comes Joseph[us] Czobor) 80
éves korában (An[ni] 80) 1785. június 28-án hunyt el és a
Pest-belvárosi római katolikus plébániatemplom kriptájában
(ad Crÿpt[am] Paroch[iam]) temették el.
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A bécsi Szent Mihály-templom a XVIII. század
elején

A gróf Czobor család címere
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Régi szokás volt a nemesi családoknál, hogy a família utolsó fisarjának az elhunyt után befelé fordí-
tották a címert a családi kripta, sírbolt, vagy síremlék homlokzatán. Czobor József elhunyt után azon-
ban erre nem került, kerülhetett sor. A grófot ugyanis – mint ahogy azt fentebb olvashattuk – a mai bu-
dapesti Belvárosi Nagyboldogasszony-fõplébániatemplom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Tá-
vol az 1691-ben elhunyt és Holicson (ma a szlovákiai Holíè) nyugvó nagyapjától, Czobor Ádám gróf-
tól, távol az 1728-ban elhunyt és Pozsonyban (ma a szlovákiai Bratislava) eltemetett édesapjától, gróf
Czobor Márktól és még sorolhatnám a máshol eltemetett felmenõit, családtagjait.

Említésre méltó adalék még, hogy az utolsó Czobor gróf sírja, sírfelirata – ha volt is ilyen egyáltalán
– sajnálatos módon ma már nem található meg a templom kriptájában.7

Merényi-Metzger Gábor

Vedres István, „Ns. Magyar Országon
hiteles, és S. K. Szeged Várossának
eskütt Földmérõje”
(Szeged, 1765. szeptember 22.–Szeged, 1830. november 4.)

Ahhoz, hogy a XVIII-XIX. század fordulóján Szeged, az ország második legnagyobb városa elsõ hi-
tes geometrájának sokoldalú, hazája javát szolgáló ténykedését értékelni tudjuk, mindenekelõtt szüksé-
ges az országnak és az említett városának színes kulturális, s gazdasági földabroszát szemrevételez-
nünk.

A töröktõl visszatért területeken nem csupán a felszabadító harcok hagytak pusztulást, hanem a tö-
rök idõk mindenáron maximális haszonra törekvõ gazdálkodása is egyaránt súlyos nyomot hagyott uta-
kon, folyómedreken, eliszaposodott vagy épp a végletekig kizsákmányolt, termõképessége határára jut-
tatott mezõgazdasági földeken. A fölszabadult Kárpát-medencére ráköszönõ új évszázad rendkívül
mozgalmas, az elpusztásodott területeket újjáépítõ és újranépesítõ folyamatokat generált.

A központi hatalom elsõdleges feladatának tekintette az újjáépítésben hasznos kézmûvesek, iparo-
sok és a kultúraközvetítésben szerepet vállaló mûvészek, iskolák, humanista gondolkodók bátorítását,
pártolását. Az újonnan benépesedõ, prosperáló országrész csábító erõként hatott a francia–porosz hábo-
rúkban érintettek számára. Az 1712-ben pusztító árvizet követõ katonai és kamarai építkezések híre is
vonzerõt jelentett.

Szeged környéke a XVIII. században stratégiailag kiemelt térségnek számított azáltal, hogy a Tisza
és a Maros összefolyásánál egyrészt az egyik legfontosabb természetes útvonalat, másrészt a hajóhíd
révén a Maros mentén kelet fele irányuló legjelentõsebb szárazföldi kereskedelmi útvonalat is ellen-
õrizte.

Szeged geopolitikai helyzetébõl következik, hogy a délszláv betelepülõk sem kerülték el Szegedet.
Két jelentõs családot emelünk ki. A dalmát Dugonics család tagja a neves matematikus, paptudós, író,
az elsõ magyar regény szerzõje, Dugonics András. Az 1760 körül horvát földrõl Szeged-Fölsõvárosra
települt szûrszabó, Vedrics György 250 éve, 1765. szeptember 22-én született fia Vedres Istvánként
szerzett hírnevet: Szeged polihisztor geometrájának nagyságát jelzi, hogy szülõvárosa saját Széchenyi-
jeként tiszteli.

Mindketten – mintegy másfél évtized különbséggel – a szegedi piaristáknál folytatták elemi tanul-
mányaik egy részét; életük a késõbbiekben is sokszor találkozott.

II. József fontosnak tartotta, hogy átlátható, pontosan felleltározott, egységesen irányítható legyen
birodalma. Fölvilágosult földmérõkre, építõkre volt szüksége a katonai térképezési munkálatokhoz, az
adókivetés végett a földterületek kataszteri felméréséhez, a magyarországi közutak rossz állapotának, a
folyók szabályozatlanságának megszüntetéséhez és a hatalmas mocsarak lecsapolásához. A földmérõk
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