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Véres bíróválasztás Sáriban
A magyar történelem legfényesebb lapjai tanúsítják, hogy a Kárpát-medencében mindig 
megbecsült dolog volt a szabadság, annak minden fajtája és típusa. A mintaadó helytállá-
sok egy részének azonban a feledés jutott osztályrészül, kihullottak a közösségi emlékezet 
rostáján. Jó példa erre Sári község1 1896. december 17-i bíróválasztása, amelyet a csendőrök 
sortüze zárt le.

A feledés folyamatában meghatározó szerepet játszott a korabeli sajtó, hiszen a lapok túl-
nyomó többsége egész egyszerűen elhallgatta az akkori hatalom számára kínos incidenst. 
A ritka kivételek közé tartozik a Budapesti Hírlap, amely ugyan a sokadik oldalán, apró 
betűkkel és az áldozatok nevének feltüntetése nélkül, de az 1896. december 20-i számában 
hírt adott a Pest megyei község erőszakba torkolló választásáról. A beszámolóból az is 
kiderül, hogy Tiszakerecs Bereg megyei faluban szintén hasonló eseményre került sor, egy 
halálos áldozattal. A Sáriban történteket részletesen megismerhetjük:

„Sáriban december 17-én volt a bíróválasztás. A község választótöbbsége az eddigi bíróval 
szemben egy másik, jómódú gazdát óhajtott bírónak. Halász Jenő helyettes főszolgabíró a vá-
lasztás reggelén négy csendőrrel a községházában megjelenvén, a szobába csak alig néhány 
embert bocsátott be, azokat tudniillik, akikről tudta, hogy nem fognak neki ellenszegülni. A 
választók nagy többsége pedig jelöltjükkel az udvaron szorongott. Benn a teremben a főszol-
gabíró három jelöltet jelölt: a régi bírót, s más két embert, akiknek előre megmondta, hogy le 
kell mondaniok. Úgy is történt; az utóbbi két jelölt lemondott s ekkor Halász főszolgabíró a 
régi bírót kikiáltotta újonnan megválasztott bírónak. A teremben levők hallgatva fogadták 
ezt az eredményt, az udvaron türelmetlenkedő nép azonban tiltakozott az ilyen választás 
ellen, s berontott a községházába. Lármázva és fenyegetőzve tiltakoztak a kinevezés ellen. 
Hasztalan volt a csendőrök minden igyekvése, hogy a háborgó sokaságot lecsöndesítsék: a 
nép haragja annyira fenyegetővé vált Halász főszolgabíróra, hogy az ablakon át volt kény-
telen menekülni. A főszolgabíró futása csak fokozta a nép dühét s az egyik ember izgatott-
ságában rátámadt a csendőrőrsvezetőre s kezet emelt rá. A csendőrök ekkor a szobában ösz-
szeszorult tömegbe lőttek: két ember azonnal meghalt, kettő haldoklik s négy szintén súlyo-
san megsérült. Fölösleges volt, hogy a csendőrök másodszor is lőjenek, mert a nép egymást 
tiporva menekült ki a községházából. A községben azóta folytonosan csendőrök vannak: a 
nép csöndesen viseli magát. A vizsgálatot az ócsai járásbíró és Zaudegiacomo-Marczer Ká-
roly dr. csendőrségi hadbíró vezeti.”2

A Pesti Napló 8 nappal későbbi rövid híre szerint a helyszínen kilenc képviselő-testületi 
tagot azonnal letartóztattak, de az ócsai bíróság szabadon engedte őket, míg a halálos ál-
dozatok száma négy főre nőtt.3 

Pest vármegye közgyűlése 1897. januári ülésén fél napig foglalkozott a véres bíróválasz-
tással, amelyről a legrészletesebben ismét a Budapesti Hírlap tudósított, négy leterített em-
ber említésével.4 A hozzászólók többsége Halász Jenő főszolgabíró ellen fegyelmi eljárás 
indítását követelte, elítélő véleményüket hangoztatva. Halász Jenő azzal védekezett, hogy 
ő szocialistát nem jelölhetett. Úgy gondolta, hogy távozása után a nép nyugodtabb lesz. 

1 Ma a Pest megyei Dabas városának része, 1966-ig önálló település, szlovák népességgel.
2 Két véres bíróválasztás. Budapesti Hírlap 1896. december 20. 7.
3 A sári bíróválasztás. Pesti Napló 1896. december 28. 5.
4 Pestmegye közgyűlése. Budapesti Hírlap 1897. január 12. 10.
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A megye vezető tisztségviselői a főszolgabíró mellett érveltek. A helyzet megoldásaként, 
egy kompromisszumos javaslat hatására végül maga Halász Jenő kérte a fegyelmi eljárás 
indítását. Az 1897 áprilisában befejeződő vizsgálat a főszolgabírót érdemben elmarasztaló 
intézkedés nélkül zárult.5 Az eset a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ötödik kong-
resszusán is szerepelt, három halott név nélküli említésével.6

Hosszas nyomozás után, a véres eseményeket követően közel két évvel később, 1898 no-
vemberében a Pestvidéki Törvényszék 28 választót hatóság elleni erőszakkal vádolt meg.7 
A több napig elhúzódó tárgyalásra 38 tanút idéztek be Sáriból. A jogerős ítélet végül 1899 
májusában született meg, amelyben a fölbujtónak tekintett Mráz Pált és Janicsák Istvánt 
két-két hónapi, Újvári Istvánt, Újvári Jánost és Garajszki Józsefet hat-hat heti, a többi vád-
lottat pedig nyolc-nyolc napi fogházzal sújtották.8 A csendőri túlkapás lehetősége, eljárá-
suk arányosságának, szabályszerűségének, jogszerűségének vitatása a per során fel sem 
merült. 

A szabad választás jogáért kiálló, s életükkel fi zető áldozatok pontos létszámának és 
neveiknek széles körű megismerésére végül 120 évig, Pásztor Győző kanonoknak a sári 
plébánia történetét összefoglaló könyvének kiadásáig kellett várni.9 A Halottak anyaköny-
véből idézett adatok szerint 1896. december 17-én a csendőrök két helyi földművest lőttek 
le. Kosztolányi János 43 évesen vált áldozattá, özvegye: Csernák Apollónia, akivel 20 évig 
élt házasságban és 5 árva maradt utána. A másik áldozat az 58 éves Petrányi János, akit 

5 Pestmegye a kvótaemelés ellen. Pesti Napló 1897. április 13. 4.
6 Különös események. Népszava 1897. június 11. 6.
7 Véres bíróválasztás. Budapesti Hírlap 1898. november 26. 9.
8 Véres bíróválasztás. Budapesti Hírlap 1899. május 5. 9.
9 Pásztor Győző: A Sári plébánia 300 éve. Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác, 2016. 656.
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felesége, Gombár Mária és két árvája gyászolt. Mindössze két nappal később, december 
19-én újabb helyi földművessel, a bíróválasztásnál kapott sebeibe belehalt Krigel Pállal nőtt 
az áldozatok száma. Krigel Pál, Kisziczki Erzsébet férje 34 éves volt, 11 éve élt házasságban 
és négy árvája maradt. 

A történetben negatív szerepet játszó dabasi Halász Jenő (1855. december 7.–1903. au-
gusztus 3.) az események lezárulta után néhány évvel, mindössze a negyvennyolcadik éle-
tévében elhunyt. Alakját még nyolcesztendős korában a Vay család házitanítója, Kászonyi 
Dániel (1813–1886) örökítette meg, aki apja kérésére írni-olvasni, francia és angol nyelvre 
tanította őt. A Magyarhon négy korszaka című kötet szerzője a következőket jegyezte fel 
tanítványáról: „A kis Jenő élénk gyermek volt, amellett azonban engedelmes, tanulékony, 
mindent gyorsan fölfogott. Figyelme nem szóródott szét, jó emlékezőtehetsége és főleg jó ke-
délye volt és bátor szíve. Hamarosan nagyon megszerettem, és ő is ragaszkodott hozzám. 
Szabad időmben mindenféle képeket rajzoltam neki, városlátképeket, térképeket, terveket 
stb., és így játszva vezettem be a tudományba. Hamarosan megtanult olvasni. Egy hónap 
után már olyan jól írt, hogy tollba mondhattam neki. Így tanulta a földrajzot.” Kászonyi a 
nyugati demokráciák eszményét tekintette mércének, ezért, ha még módjában állt volna, 
a Sári bíróválasztásban vállalt diktatórikus magatartásáért – hihetőleg - megfeddte volna 
egykori tehetséges tanítványát.

Valentyik Ferenc

A bácskai bunyevácok
A törökök uralma Buda 1686. évi felszabadulását követően 1687-ben – a Duna–Tisza közé-
ből való kivonulásával – ért véget. Pusztaságot és elnéptelenedést hagytak maguk után. A 
hódoltság alatti XVI. században is éltek itt szláv népelemek. „Csávol 1578” összeírásakor 
28 fő a családjával. A ma itt élő bunyevácoknak nem ők, hanem a XVII–XVIII. században 
érkezettek az elődeik. Nagy törzsi nép, akik több szakaszban üldöztetési kényszer és egyéb 
okok miatt Ferenc-rendi szerzetesek, hadvezérek vezetésével érkeztek jelenlegi lakhelye-
ikre, miközben többféle népközösségekkel keveredtek (rác, vlah, macedoromán, bosnyák, 
muzulmán, szerb pravoszláv és kisebb-nagyobb iszlamizált népelemekkel). A bunyevácok 
ragaszkodása a Ferenc-rendiekhez mind a mai napig megmaradt, akik nemcsak vallási 
kérdésekben, hanem szellemileg is a vezetőik voltak. A bunyevácok utolsó szervezett cso-
portja 1687-ben érkezett a Szeged–Szabadka–Baja háromszögbe. Az ország elnéptelenedett 
vagy ritkán lakott területeire több felől érkezve kezdték új hazájukban a tájformáló termelő 
munkájukat. 

E helyütt nem célom annak a bőséges történeti irodalomnak az interpretálása, amely 
a bunyevácok eredetkérdését és letelepedésének körülményeit vizsgálja. Ezt megtettem A 
magyarországi bunyevác-horvátok története című, kétnyelvű, 1989-ben megjelent köny-
vemben. Azóta sem jutottak nyugvópontra a különböző nézetek, de közelednek, illetve 
újabb adatokkal gazdagodunk.

A könnyebb megértés kedvéért említem, hogy a bunyevácok történetét kutató nemzet-
közi tudományos berkekben három nagy csoportjukat szokták megkülönböztetni, amely-
ből kettő a Balkánon él: a dalmát és délnyugat-bosznia–hercegovinai, valamint a likai és a 


